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1 MOTIVACE 
Co je to sémantická anotace, proč a jak se to dělá pomocí našeho rozšíření Semantic Annotator? 

Rozšíření prohlížeče Semantic Annotator slouží k manuální sémantické anotaci webových stránek. 

Cílem sémantické anotace je doplnit do webových stránek význam jednotlivých částí stránky. Význam 

objektů reálného světa a jejich vlastností a vzájemných vztahů je popsán ve slovnících. Proces anotace 

pak spočívá ve výběru částí webové stránky a přiřazení významu ze slovníku těmto částem stránky. 

Na příkladu produktové stránky v e-shopu. Uživatel vybere na webové stránce název produktu a ze 

slovníku popisujícího produkty tomuto názvu přiřadí význam „název produktu“. Poté na stejné stránce 

uživatel vybere cenu produktu a přiřadí jí význam „cena produktu“. Při strojovém zpracování 

webových stránek totiž stroj není schopen rozeznat, které slovo na stránce je název produktu a které 

číslo je cena produktu. 

Vyhledávání v anotovaných webových stránkách je pak díky znalosti významu mnohem přesnější, 

protože např. při vyhledávání produktu podle názvu, vyhledávač přesně ví, co je název produktu a co 

je např. jméno výrobce nebo jméno souvisejícího produktu, a vyhledává pouze v názvech produktů. 

  



2 INSTALACE ROZŠÍŘENÍ SEMANTIC ANNOTATOR 
Postup instalace rozšíření Semantic Annotator do prohlížeče Google Chrome: 

1) Pokud nemáte nainstalovaný prohlížeč Google Chrome, je potřeba jej před instalací 

rozšíření nainstalovat. Google Chrome můžete zdarma stáhnout 

na http://www.google.com/chrome. Rozšíření je možné instalovat na všech platformách, 

kde máte nainstalovaný prohlížeč Google Chrome. Doporučujeme používat poslední verzi 

prohlížeče. 

2) V Chrome web store (https://chrome.google.com/webstore/) najděte rozšíření Semantic 

Annotator (příp. rovnou přejděte na stránku rozšíření 

https://chrome.google.com/webstore/detail/gbphidobolopkilhnpkbagodhalimojj) a klikněte 

na tlačítko Add to Chrome (Přidat do Chromu). 

3) Potvrďte instalaci rozšíření Semantic Annotator a přístupy k požadovaným objektům. 

4) Po úspěšné instalaci se zobrazí ikona rozšíření v panelu rozšíření nahoře vpravo vedle 

adresního řádku.  

Spravovat rozšíření (např. deaktivovat, odinstalovat) je možné přímo v prohlížeči na stránce 

chrome://extensions/.  

Poznámka: Na této stránce můžete v možnostech nastavit také vlastní adresu serveru, na kterém 

běží serverová část nástroje Semantic Annotator. 

  

http://www.google.com/chrome
https://chrome.google.com/webstore/
https://chrome.google.com/webstore/detail/gbphidobolopkilhnpkbagodhalimojj
chrome://extensions/


3 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ ROZŠÍŘENÍ 
Uživatelské rozhraní a veškerá funkčnost rozšíření je přístupná v postranním panelu rozšíření, který 

zobrazíte kliknutím na ikonu rozšíření (zelená šipka v následujícím obrázku) v panelu rozšíření nahoře 

vpravo vedle adresního řádku. 

 

Pokud je postranní panel již zobrazen, můžete jej minimalizovat kliknutím na ikonu minimalizovat 

(červená šipka) v záhlaví postranního panelu (panel se minimalizuje pouze v aktuální kartě 

prohlížeče). Minimalizovaný postranní panel znovu zobrazíte kliknutím na ikonu rozšíření. 

Rozšíření můžete také deaktivovat, pokud kliknete na ikonu rozšíření při zobrazeném postranním 

panelu. Deaktivované rozšíření má zašedlou ikonu rozšíření a je neaktivní ve všech kartách aktuálně 

otevřeného okna prohlížeče. 

Pro úplnost, číslo v zeleném rámečku u ikony rozšíření udává počet existujících nalezených anotací 

pro aktuálně otevřenou stránku. V tomto případě tedy pro stránku Brno na Wikipedii existuje jedna 

anotace. 

  



4 ZÁLOŽKY POSTRANNÍHO PANELU 
Uživatelské rozhraní v postranním panelu je rozděleno do pěti základních záložek: 

1) Search – umožňuje vyhledávání anotovaných objektů 

2) Existing annotations – nabízí přehled nalezených existujících anotací pro aktuální 

otevřenou stránku včetně návrhu anotací podobných stránek 

3) Annotation – zpřístupňuje vytváření nové anotace včetně nástrojů pro asistenci 

4) Vocabulary – umožňuje procházet vytvořené slovníky nebo vytvářet vlastní jednoduché 

slovníky 

5) Sign in – slouží pro přihlašování uživatelů (pomocí OpenID) 

Mezí záložkami je možné libovolně přecházet kliknutím na ouško záložky. Obsah postranního 

panelu se pro jednotlivé karty prohlížeče liší, můžete tak mít v jedné kartě rozdělanou anotaci 

a v druhé kartě prohlížet slovník.  

4.1 ZÁLOŽKA SEARCH 
Zde je možné vyhledávat anotované objekty podle třídy (Search by class) nebo podle URL 

identifikátoru objektu (Search by URL). Vyhledávání je možné využít např. pro nalezení všech 

stránek, na kterých se vybraný objekt vyskytuje. 

Vyhledávání probíhá ve všech objektech, které byly kdy anotovány na libovolných stránkách. 

Vyhledávání zahájíte kliknutím na tlačítko Search objects (zelená šipka). Pokud vyhledáváte podle 

URL, rozšíření najde všechny objekty, které mají hledanou frázi obsaženou ve svém URL.  



Výsledky vyhledávání jsou setříděné 

podle nalezených objektů (žluté šipky) 

a ke každému objektu je připojen seznam 

všech stránek, na kterých byl objekt 

anotován. Kliknutím na adresu stránky 

(červená šipka) se daná stránka otevře 

v nové kartě prohlížeče. 

 

 

 

 

4.2 ZÁLOŽKA EXISTING ANNOTATIONS 
Tato záložka nabízí primárně přehled všech nalezených existujících anotací pro aktuálně otevřenou 

stránku. Dále je zde možné využít anotace podobných stránek jako základ pro vytváření nových 

vlastních anotací aktuální stránky. 

4.2.1 ANOTACE AKTUÁLNÍ STRÁNKY 
V přehledu nalezených anotací je možné vybrané anotace vizualizovat přímo ve stránce, a to 

kliknutím na tlačítko Show (červená šipka). Takto je možné vizualizovat i více anotací najednou (liší 

se barvou zvýraznění). Pomocí tlačítka Edit je možné existující anotaci otevřít do záložky Annotation 

a anotaci doplnit o nové objekty. Upravená anotace bude uložená jako další nová anotace aktuální 

stránky. 

Anotace, které jsou neplatné, jsou vypsány v přehledu anotací šedou kurzívou. U neplatných 

anotací již typicky některá z obsažených entit neodpovídá aktuální podobě stránky. 

Při vizualizaci anotace ve stránce jsou jednotlivé objekty resp. vlastnosti a relace z anotace 

zvýrazněny barevným rámečkem (modrá šipka), přičemž barva rámečku odpovídá barvě u anotace ve 

výpisu anotací. Najetím myší nad zvýrazněnou část stránky se zobrazí detailní informace o anotované 



entitě ve vyjížděcím boxu uprostřed stránky nahoře (zelená šipka). Ne všechny entity, které jsou 

součástí anotace, jsou ale vizualizovatelné. 

Anotace je možné také hodnotit kliknutím na patřičný počet hvězdiček (5 – nejlepší, 1 nejhorší) 

u jednotlivých anotací (žlutá šipka), přičemž vaše hodnocení se projeví až při další návštěvě stránky. 

Hodnocení anotací je primárním kritériem pro řazení nalezených anotací. Každou anotaci je možné 

hodnotit pouze jednou a hodnocení není možné změnit. 

Počet nalezených anotací aktuální stránky je zobrazen v zeleném rámečku u ikony rozšíření, takže 

pro jeho zjištění není vůbec nutné mít postranní panel otevřený. 

4.2.2 NABÍDKA PODOBNÝCH ANOTACÍ 
Rozšíření automaticky vyhledává anotace podobných stránek, které by mohly být použitelné i pro 

aktuálně otevřenou stránku. Pro prvotní otestování, zda-li by mohla být anotace podobné stránky 

použitelná i pro aktuální stránku, stačí vizualizovat anotaci ve stránce kliknutím na tlačítko Show 

a hned je patrné, sedí-li nějaké entity i na aktuální stránku. Kliknutím na tlačítko Use it (hnědá šipka) 

se pak anotace otevře v záložce Annotation pro úpravu a doplnění. Takto vytvořená anotace bude 

potom uložená jako další nová anotace aktuální stránky. 

4.3 ZÁLOŽKA ANNOTATION 
Tato záložka slouží pro vytváření nových 

anotací aktuální stránky a je uspořádaná do 

tříkrokového průvodce. 

V prvním kroku je vhodné se přihlásit, 

pokud jste tak již neučinili, aby mohla být 

vytvořená anotace svázána s vaším 

uživatelským účtem. Dále je dobré znát 

slovníky, které chcete k anotaci použít, 

protože bez jejich znalosti se anotace vytváří 

velmi obtížně. V tomto kroku ale zatím 

anotaci nevytváříte, protože vlastní vytváření 

anotace je až v posledním třetím kroku 

průvodce. 

4.3.1 ASISTOVANÁ ANOTACE 
V druhém kroku průvodce můžete využít nástrojů pro asistovanou anotaci, které vám ve stránce 

vizualizují části stránky, které by mohly být vhodné k následné anotaci. Můžete si nechat vizualizovat 

jednak HTML elementy, které již obsahují vložená sémantická metadata (záložka Metadata), nebo 

sémantické HTML elementy (záložka HTML). Zvýrazněné části stránky si můžete nechat zobrazené 

až do dalšího kroku průvodce, kdy budete vytvářet vlastní anotaci a všechny zvýrazněné části stránky 

stále uvidíte. Počet aktuálně zvýrazněných elementů ve stránce se vypíše vždy po kliknutí na dané 

tlačítko elementu/atributu ve vyskakovacím boxu nahoře v postranním panelu (žlutá šipka). Najetím 

na zvýrazněnou část stránky se zobrazí detailní informace o elementu ve vyjízděcím boxu uprostřed 

stránky nahoře (zelená šipka). Všechna zvýraznění můžete najednou zrušit kliknutím na tlačítko Hide 

all highlights úplně dole. 

Sémantická metadata mohou být vložena přímo do stránky několika různými způsoby. Buď pomocí 

jazyků RDFa nebo Microdata (součást HTML5) nebo pomocí mikroformátů. Kliknutím na atributy 



daného jazyky (modré šipky) vizualizujete části stránky s těmito atributy přímo ve stránce. Můžete 

vizualizovat i více atributů najednou. 

Dále mohou být sémantická metadata připojena ke stránce v samostatném souboru s RDF daty. 

Pokud je takovýto soubor ke stránce připojen, je jeho přítomnost indikována a nabídnuto jeho stažení 

v sekci Linked RDF data (červená šipka). 

Poznámka: Pro více informací o daných jazycích a sémantice jednotlivých atributů je třeba 

nastudovat příslušnou dokumentaci jazyků.  

Protože také některé HTML elementy (nadpisy, sémantické elementy jazyk HTML5) mají svou 

sémantiku, můžete je vizualizovat ve stránce přímo v záložce HTML. Daný element vizualizujete 

kliknutím na tlačítko s názvem elementu. Stejně jako u sémantických atributů i zde můžete 

vizualizovat více elementů najednou. 

Poznámka: Pro sémantiku jednotlivých HTML elementů je třeba nastudovat dokumentaci jazyka 

HTML5. 

4.3.2 VYTVÁŘENÍ ANOTACE 
Ve třetím kroku průvodce již vytváříte anotaci aktuální stránky. Novou entitu přidáte do anotace 

aktuální stránky následujícím způsobem: 

1. Vyberte část stránky, kterou chcete anotovat. Pokud vybíráte element, klikněte na tlačítko 

Select element (zelená šipka) a pomocí rámečku ve stránce vyberte část stránky (najeďte 

rámečkem nad vybraný element a klikněte zde myší). Pokud vybíráte text, klikněte na 

tlačítko Select text (zelená šipka) a označte standardní způsobem text ve stránce (nikoli 



obráceně). Vybírat je možné pouze úseky textu, které neobsahují žádné další elementy, 

proto doporučujeme vybírat pouze krátké úseky textu (slovo, fráze). Pokud je celý text 

obsažen v jednom elementu, je lepší anotovat element, než označovat v něm obsažený text. 

Po vybrání elementu/textu jsou předvyplněna některá formulářová pole údaji načtenými 

z vybrané části stránky a vybraná část stránky zůstává zvýrazněná ve stránce. 

2. Dále je třeba vybrat, jakou entitu chcete vytvořit – objekt, vlastnost objektu nebo relaci 

mezi objekty (tmavě modrá šipka). Výběr provedete kliknutím na příslušné tlačítko 

s názvem entity a zobrazí se formulář příslušný dané entitě. 

U objektu je potřeba nejprve vybrat slovník a třídu z tohoto slovníku, kterou chcete 

vybrané části stránky přiřadit. Poté zbývá doplnit identifikátor objektu – URL. Zde můžete 

zvolit auto generated URL a nic neřešit. URL ale také můžete zvolit vlastní nebo vybrat 

URL již existujícího objektu této třídy, pokud anotujete stejný objekt (např. objekt Brno již 

existuje a protože anotujete také Brno, zvolíte URL Brna). XPath adresu části stránky 

upravujte pouze v případě, že znáte jazyk XPath a máte návrh na lepší XPath adresu, než je 

předvyplněná. 

Před vkládáním vlastností a relací je potřeba mít v anotaci vytvořený alespoň jeden objekt, 

u kterého vlastnost nebo relaci nastavíte. U vlastnosti vyberte nejprve objekt z aktuální 

anotace a poté jeho vlastnost, kterou chcete přiřadit vybrané části stránky. To je vše.  

V případě přidávání relace vyberte taktéž objekt z aktuální anotace a relaci tohoto objektu. 

Relaci je možné přidávat k vybrané části stránky nebo může být definována pouze mezi 

dvěma objekty bez vazby na část aktuální stránky. V prvním případě vyberte external 

URL a další formulářová pole se vyplní sama z informací získaných z vybrané části 

stránky (relace jsou ve stránce typicky zachyceny pomocí odkazů nebo např. obrázků). Ve 

druhém případě vyberte z nabízených URL přímo URL objektu v relaci. 

3. Nakonec přidáte entitu do anotace kliknutím na tlačítko Add entity to annotation (červená 

šipka). Všechny entity vložené v aktuální anotaci jsou vypsány v sekci Annotated objects 

nad formulářem pro vkládání nových entity. 



Pokud anotujete stránku pojednávající primárně o jednom objektu (např. produktová stránka v e-

shopu je o daném produktu), je dobré vytvořit první objekt anotace bez výběru části stránky a nastavit 

mu URL na current page url.  

Rozdíl mezi vlastností a relací je především v tom, že relace je vždy mezi dvěma objekty, zatímco 

vlastnost je typicky textová hodnota. 

Přehled všech anotovaných objektů a jejich vlastností a relací je zobrazen v sekci Annotated 

objects. Jednotlivé entity z vytvářené anotace můžete mazat kliknutím na tlačítko delete (světle modrá 

šipka) u dané entity. Informace o již přidaných entitách se zobrazují také ve vyjízděcím boxu 

uprostřed stránky nahoře (žlutá šipka) po najetí myší na příslušný element zvýrazněný ve stránce. 

Jakmile máte anotaci hotovou, uložíte ji kliknutím na tlačítko Save annotation (fialová šipka). Po 

uložení anotace ji již není možné měnit ani smazat. Pokud chcete anotaci zrušit a neukládat ji, použijte 

tlačítko Cancel. 

4.4 ZÁLOŽKA VOCABULARY 
Pro prohlížení a vytváření slovníků slouží záložka Vocabulary.  

4.4.1 PROHLÍŽENÍ SLOVNÍKŮ 
Slovníky můžete vyhledávat zadáním 

části názvu do vyhledávacího pole 

s našeptávačem (červená šipka). Kliknutím 

na vybraný nalezený slovník jej zobrazíte a 

můžete jej prohlížet. Pokud chcete 

zobrazený slovník zavřít, stačí kliknout na 

tlačítko Hide current pod vyhledávacím 

polem. 

První záložka Vocabulary details 

(zelená šipka) obsahuje základní informace 

o slovníku jako je slovní popis nebo autor 

slovníku. Další dvě záložky Class view a 

Index view nabízejí náhled na slovník ze 

dvou různých pohledů. 

Class view umožňuje prohlížení slovníku 

po jednotlivých třídách, přičemž výpis 

každé třídy obsahuje zároveň i informace 

o všech jejích vlastnostech a relacích. To se 

hodí v případě, že chceme anotovat vybraný 

objekt touto třídou a zajímá nás jaké 

všechny vlastnosti a relace má a co 

vyjadřují.  

Index view umožňuje procházet slovník po jednotlivých entitách – třídách, vlastnostech a relacích. 

Tento náhled je vhodný pro změnu v případě, že chceme zjistit, které všechny třídy mají danou 

vlastnost nebo jaké všechny třídy mohou figurovat ve vybrané relaci. 



Pokud se jedná o vámi vytvořený slovník, který ještě nebyl použit k anotaci, je možné jej smazat 

kliknutím na tlačítko Delete my vocabulary, které je úplně dole pod záložkami. 

4.4.2 VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH SLOVNÍKŮ 
Rozšíření umožňuje vytváření vlastních jednoduchých slovníků. Před vytvořením slovníku je ale 

nutné se přihlásit, jinak není možné slovníky vytvářet. Slovník začnete vytvářet kliknutím na tlačítko 

Create new vocabulary (červená šipka) pod vyhledávacím polem. 

Nejprve je třeba vyplnit základní údaje slovníku – název a slovní popis – na záložce Vocabulary 

details (žlutá šipka). Základní URL vyplňovat nemusíte, bude předvyplněno automaticky. Toto URL 

bude použito jako prefix pro všechny vytvářené entity slovníku. 

Nyní již můžete přidávat do slovníku entity na záložce Add new entity. Vždy nejprve vyberete typ 

entity – třída, vlastnost, relace – a poté vyplníte příslušné údaje. Povinné údaje jsou podbarveny 

červeně, korektně vyplněná povinná pole jsou orámována zeleně. Entitu přidáte do slovníku kliknutím 

na tlačítko Add entity to vocabulary (zelená šipka) 

Náhled na slovník je možný stejně jako při prohlížení již existujících slovníků v záložkách Class 

view a Index view. 

Celý slovník uložíte až kliknutím na tlačítko Save vocabulary (modrá šipka) úplně dole. Tlačítkem 

Cancel vytváření slovníku ukončíte bez uložení. Své vlastní slovníky můžete, pokud ještě nebyly 

použity k anotaci, smazat, a to při prohlížení slovníku (viz. výše). 

Poznámka: Přidané entity nelze v aktuální verzi editovat ani ze slovníku mazat. 

4.5 ZÁLOŽKA SIGN IN 
Na této poslední záložce je možné se přihlásit pomocí uživatelského jména OpenID. 

Nejprve vyberte svého poskytovatele OpenID (žluté šipky). Pokud jej zde nevidíte, zvolte OpenID 

(zelená šípka), které umožní přihlášení pomocí OpenID libovolného poskytovatele. Pokud vybraný 

poskytovatel požaduje zadání uživatelského jméno nebo OpenID identifikátoru zadejte ho a kliknutím 

na tlačítko Sign in (červená šipka), se vám ve vyskakovacím okně zobrazí přihlašovací formulář 

vašeho poskytovatele, kde již vyplníte své uživatelské jméno a heslo. Po úspěšném přihlášení se vám 

zobrazí v postranním panelu hláška, že přihlášení bylo úspěšné a uvidíte své údaje (modrá šipka), 

které jste rozšíření poskytly. 



Odhlásit se můžete kliknutím na tlačítko Sign out (fialová šipka). 
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