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Linkování dat

propojitelná data => propojená data
                     RDF => linked data

● postupná integrace heterogenních dat
● rozdělení cesty k linked data do malých kroků (“pay as 

you go”)
● příbuzné termíny: propojování záznamů, deduplikace, 

párování instancí



4. princip linked data

“Include links to other URIs, so that 
they can discover more things.”

- Tim Berners-Lee

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html


5. hvězdička Five stars of open data

“Link your data to other data to provide 
context.”

http://5stardata.info/#addendum5

http://5stardata.info/#addendum5
http://5stardata.info/#addendum5


Anatomie odkazu

● Odkaz je RDF trojice, která propojuje 3 zdroje 
identifikované URI.

● Subjekt je zdroj (např. <http://dbpedia.
org/resource/Prague>)

● Predikát je typovaný odkaz vyjadřující typ vztahu mezi 
propojenými zdroji (např. owl:sameAs)

● Objekt je zdroj (např. <http://data.nytimes.
com/N32788936541921050931>)



Integrace na úrovni dat

● Linkování dat je integrací na úrovni dat, 
namísto integrace na úrovni aplikace nebo 
dotazu.

● Materializace vztahů mezi daty
● Vztahy se stávají součástí dat



Opakované užití

● Pro linked data je přirozené skládat data z 
dílků pocházejících z různých datasetů.

● Linkování je opakované užití bez duplikace 
(kopírování).

● Užití již existujících dat namísto vytváření 
dat vlastních.



Porovnatelnost

● Díky stejným nebo na sebe převoditelným 
schématům dat (RDF slovníkům a 
ontologiím) a linkování stejných referečních 
konceptů jsou linked data lépe vzájemně 
převoditelná a porovnatelná.



Distribuované publikování

● Linked data nabízí decentralizovaný 
přístup k publikování dat.

● Díky integraci pomocí sdílených standardů 
a odkazů lze s distribuovanými datovými 
zdroji na Webu pracovat jako s jedinou 
globální databází.



Klasifikace propojování (1)

Determinismus
● deterministické (např. slovníkové)
● probabilistické (např. párování grafů podle 

podobnosti)
Automatizace
● manuální
● polo-automatické
● automatické



Klasifikace propojování (2)

Úroveň
● schéma (např. mapování ontologií)
● instance (např. deduplikace záznamů)
Vstup/výstup
● netypované odkazy na typované odkazy 

(např. klasifikace odkazů podle užití)
● literály na odkazy (např. automatická 

indexace)
● odkazy na odkazy (např. deduplikace RDF 

dat)



Propojitelnost

● Závisí na bohatosti popisu
● Popis, který zdroj bezpečně odlišuje od 

ostatních zdrojů
○ Kódy (např. ISBN)
○ Inverzně funkční predikáty (např. foaf:

mbox_sha1sum)
● Použití sdílených nebo vzájemně 

namapovaných RDF slovníků a ontologií
○ Např. mapování dcterms:title a bibo:title

http://www.w3.org/TR/owl-ref/#InverseFunctionalProperty-def


Technologie

● univerzální a globální identifikační systém 
pomocí URI

● typované odkazy (typed links)



@href



rel="home" rel="prev" rel="next" rel="
stylesheet" rel="alternate"

http://www.w3.org/TR/html5/links.html#linkTypes

http://www.w3.org/TR/html5/links.html#linkTypes
http://www.w3.org/TR/html5/links.html#linkTypes


owl:sameAs dcterms:isPartOf 
rdfs:seeAlso dcterms:hasPart dcterms:

subject vcard:locality dcterms:publisher skos:related 
sdmx-dimension:refPeriod skos:closeMatch sdmx-dimension:refArea foaf:

primaryTopic

http://www.mkbergman.com/935/the-nature-of-connectedness-on-the-web/

http://www.mkbergman.com/935/the-nature-of-connectedness-on-the-web/
http://www.mkbergman.com/935/the-nature-of-connectedness-on-the-web/




http://lod-cloud.net

http://lod-cloud.net
http://lod-cloud.net


Referenční datasety



Referenční datasety

De facto:
● DBpedia (nyní i česky v betaverzi)
● Freebase
● LinkedGeoData
● Geonames
Autoritní:
● ISO kódy (např. pro měny)
● statistické klasifikace (např. Eurostat)

http://dbpedia.org/
http://cs.dbpedia.org/
http://dbpedia.org/
http://www.freebase.com/
http://www.freebase.com/
http://linkedgeodata.org/
http://linkedgeodata.org/
http://www.geonames.org/
http://www.geonames.org/


Příklad
Kontextualizace dat



Literál

ex:rozpocet-prahy dcterms:subject 
"Praha"@cs .

Počet trojic: 1



Odkaz

ex:rozpocet-prahy dcterms:subject 
<http://dbpedia.
org/resource/Prague> .

Počet trojic: 1 + 2873 (DBpedia) = 2874



Odkazy + napojené zdroje

ex:rozpocet-prahy dcterms:subject 
<http://dbpedia.
org/resource/Prague> .
+ napojené zdroje ze sameas.org

Počet trojic: 1 + 31 + 2873 + 104 + 1 + 36 + 96 
+ 561 + 78 + 85 + 46 + 55 + 64 + 54 + 90 + 11 
= 4186
... a další data mohou být odvozena.
Pozn.: Některé zdroje nefungují nebo obsahují duplicitní data a vatu.

http://sameas.org/text?uri=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FPrague
http://sameas.org


Získání owl:sameAs odkazů

sameas.org
SPARQL Sindice:

PREFIX owl: <http://www.w3.
org/2002/07/owl#>

SELECT DISTINCT ?same WHERE {
  <http://dbpedia.org/resource/Prague> owl:
sameAs ?same .
}

http://sameas.org
http://sameas.org
http://sparql.sindice.com/
http://sparql.sindice.com/


Výsledek linkování

● Nalinkováním zdroje získáte:
○ přístup k datům dostupným po jeho dereferencování
○ data získaná dereferencováním jeho nalinkovaných 

zdrojů



Příklad
Manuální propojování



Facebook Like

“Jindřich Mynarz má rád linked data.”



RDF trojice

● “Jindřich Mynarz” = <http://graph.facebook.
com/jindrich.mynarz>

● “má rád” = <http://graph.facebook.
com/schema/user#likes>

● “linked data” = <http://graph.facebook.
com/103761322995229>



Vytvořená data
@prefix graph:   <http://graph.facebook.
com/> .
@prefix fbuser:  <http://graph.facebook.
com/schema/user#> .

graph:jindrich.mynarz fbuser:likes graph:
103761322995229 .

http://headtoweb.posterous.com/liking-is-linking

http://headtoweb.posterous.com/liking-is-linking
http://headtoweb.posterous.com/liking-is-linking


Nástroje

● Silk - A Link Discovery Framework for the 
Web of Data

● LIMES - LInk discovery framework for MEtric 
Spaces

● SAIM - Semi-automatic Instance Matcher

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/
http://aksw.org/Projects/limes
http://aksw.org/Projects/limes
http://aksw.org/Projects/limes
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http://aksw.org/Projects/SAIM
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Příště: Silk - A Link Discovery 
Framework for the Web of Data

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/

http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/
http://www4.wiwiss.fu-berlin.de/bizer/silk/


Zdroj

Linked Data Book: Making Links with RDF

http://linkeddatabook.com/editions/1.0/#htoc56
http://linkeddatabook.com/editions/1.0/#htoc56

