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Wprowadzenie 
 Tematem pracy jest opis modelu ontologii, stworzonej dla wypożyczalni wideo. Architektura 

aplikacji została oparta o technologie Sematic Web. 

 Ontologia przechowuje informacje o filmach znajdujących się w wypożyczalni, klientach 

i o wypożyczeniach. Klient został opisany poprzez imię, nazwisko, adres i telefon. Imię i nazwisko 

pozwala nam na zidentyfikować klienta. Numer telefonu i adres umożliwia nam kontakt z klientem, 

który nie oddał filmów w wyznaczonym terminie. Filmy zgromadzone w wypożyczalni opisano za 

pomocą tytułu, tytułu w języku oryginalnym (jeżeli takowy istnieje), ponadto podano datę produkcji, 

czas trwania, nazwiska aktorów i reżysera, gatunek i kategorię wiekową, np. przemoc oznacza, że film 

przeznaczony jest dla dorosłych. Tytuł i tytuł w języku oryginalnym umożliwiają wyszukanie w apli-

kacji interesującego nas filmu. Data produkcji pozwala posortować filmy według roku ich powstania. 

Informacje o aktorze i reżyserze umożliwiają wyszukanie filmów, w których brał udział interesujący 

nas aktor lub reżyser. Filmy można posegregować według gatunku i kategorii wiekowej. Gatunek 

wskazuje czy dany film jest animowany, dokumentalny czy fabularny. Kategoria wiekowa określa czy 

film przeznaczony jest dla dzieci, dorosłych czy też dla wszystkich. W wypożyczalni może znajdować 

się wiele płyt z tym samym filmem, dlatego każdy nośnik posiada swój numer identyfikacyjny 

oraz cenę zakupu, która pozwala oszacować karę za zniszczenie płyty. Ontologia przechowuje także 

dane o wypożyczeniach, informacje o terminie wypożyczenia filmu, cenie wypożyczenia i czasie na 

jaki filmy są wypożyczone. Klient może jednocześnie wypożyczyć pięć płyt DVD. Dane o zwrocie 

zawierają informacje o dacie i karze za przetrzymanie filmu przez klienta. 

 Na podstawie ontologii „Wypożyczalnia wideo” zostały utworzone pytania w języku SPARQL. 

Pytania dotyczące filmów znajdujących się wypożyczalni: 

- jakie filmy znajdują się w wypożyczalni? 

- jaki jest rok produkcji filmu? 

- jaki jest czas trwania filmu? 

- jak posortować filmy według daty produkcji? 

- jakie filmy znajdują się wypożyczalni, w których grał konkretny aktor? 

- jaka jest cena zakupu filmu? 

- jak wypisać wszystkie kopie filmu? 

- jakie filmy należą do konkretnej kategorii? 

Pytania odnoszące się do klientów: 

- jak wypisać na ekran wszystkie imiona o nazwisku np. Bąk? 

- gdzie mieszka konkretny klient? 

- jaki jest numer telefonu do klienta? 

Pytania dotyczące informacji o wypożyczeniach: 

- jakie filmy wypożyczył konkretny klient? 

- jak wypisać na ekran informacje o nowych wypożyczeniach? Przez kogo zostały zrealizowane 

i jakie filmy zostały wypożyczone? 

- jak wypisać na ekran wszystkie informacje o wypożyczeniach i zwrotach? 

Podczas tworzenia projektu i listy zapytań w języku SPARQL wykorzystałem edytor Protege 
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Ontologia 
 Nazwa ontologia pochodzi z języka greckiego od słów „to on” co znaczy „jest (cokolwiek)”. 

Ontologia jest działem w filozofii, która zajmuje się nauką o rodzajach i naturze bytu. W filozofii na-

uka o ontologii próbuje znaleźć zasady, na jakich świat istnieje. Zagadnienie ontologii wiążę się z pra-

cami np. Arystotelesa (IV p.n.e.), Stanisława Leśniowskiego (1886-1939). Traktowali oni ontologie 

jako naukę o „rodzajach i strukturach: obiektów, własności, zdarzeń, procesów, relacji i dziedzin rze-

czywistości”. Zagadnienie jest omówione [3, 5]. 

 Powstało wiele definicji ontologii w filozofii i informatyce. W informatyce ontologia nie jest 

nauką dotyczącą funkcjonowania świata. Stawia ona natomiast przed sobą pytania „jak można wszyst-

ko poklasyfikować?”, „jakie klasy bytów są niezbędne do opisu, wnioskowania na temat zachodzących 

procesów?”, „jakie klasy bytu pozwalają wnioskować o prawdzie?”, „na podstawie jakich klas bytu 

można wnioskować o przyszłości?” [4] Wszystko co jest, może być bytem np. klient, aktor, płyta. 

Konstruując ontologię formujemy zestaw komunikatów, którymi możemy opisać byty np. klient jest 

opisany przez imię, nazwisko itp. 

Kategoryzacja jest umiejętnością zaliczania obiektów do pewnych klas (pojęć, kategorii). Aktor jest 

opisany przez imię i nazwisko, takie same cechy ma klient. W kategorii znajdują się obiekty, które 

opisane są przez imię i nazwisko (klient i aktor mogą należeć do tej samej klasy). Rysunek został 

stworzony na podstawie [3, 6] 

 
Rysunek 1: „Trójkąt znaczeniowy” przedmiot-pojęcie 

 

Hierarchizacja oznacza umiejscowienie określonej klasy w hierarchicznej strukturze. Kategoria Film 

może zawierać podklasy np. Animacja. Obiekt jest nie podzielną jednostką danych, która może być 

opisywana przez: nazwę obiektu, cechę obiektu i wartość cechy. Klasa (kategoria) jest zbiorem obiek-

tów. Atrybut (właściwość) jest cechą charakteryzującą obiekt, którą posiada. Relacją nazywamy spo-

sób powiązania między obiektami. 

 Najczęściej przytaczaną definicją ontologii w informatyce jest sformułowana przez Thomasa 

Grubera: „ontologia jest formalną specyfikacją wspólnej warstwy pojęciowej” [2, 3] Słowo formalny 

oznacza, że ontologia powinna być łatwo przetwarzana przez komputer i czytelna dla ludzi. Słowo 

specyfikacja informuje, że definicja pojęć i relacji muszą być jednoznacznie sformułowane. Wiedza 

zawarta w ontologii powinna być akceptowana przez użytkowników. Warstwa pojęciowa jest mode-

lem wycinku świata rzeczywistego, w którym występują pojęcia, obiekty, i relacje np. modelem jest 
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wypożyczalnia wideo, a elementami w nim wstępującymi są obiekty film, klient, i relacje wypożycze-

nie i zwrot filmów przez klienta. Słowo wspólne oznacza, że ontologie mogą być łączone ze sobą. 

 A. Mecdche i S. Staceba (2001) określają ontologię jako dwa zbiory: zbiór definiujący struktu-

rę otologii i zbiór definiujący słownik. Zbiór O definiuje strukturę ontologii, zbiór L definiuje słownik. 

Daje to możliwość istnienia jednej ontologii, wspólnej dla różnych języków narodowych. 
Zbiór O = {C, R, Hc, rel, A} określa strukturę pojęć i relacji między nimi. 

C - stanowi zbiór wszystkich pojęć (klas) wykorzystanych w modelu. Pojęciem (klasą) nazywamy pewną 

grupę obiektów posiadających wspólną charakterystykę np. klasę mogą tworzyć wszystkie filmy wypoży-

czalni. 

R - jest zbiorem nietaksonomicznych relacji (właściwości, atrybuty, ang. slot), definiowanych jako nazwa-

ne połączenie między pojęciami np. właściwość zawiera oznacza, że jedno pojęcie występujące w relacji 

jest częścią drugiego. Relacja jest także pojęciem, na potrzeby tej definicji oba zbiory są rozłączne. 

Hc - stanowi zbiór taksonomicznych relacji pomiędzy konceptami, gdzie w zależności od przyjętego sys-

temu może to być jedna z relacji: podklasy, rozłączne podklasy. 

 rel - zdefiniowane nietaksonomiczne relacje pomiędzy pojęciami. 

A - zbiór aksjomatów. 

Zbiór L = {Lc, Lr, F, G}, który określa leksykon, czyli sposób, w jaki należy rozumieć pojęcia, w tym 

i relacje. Elementy tego zbioru to. 

Lc - definicje leksykonu dla zbioru pojęć. 

Lr - definicje leksykonu dla zbioru relacji. 

F - referencje dla pojęć. 

G - referencje dla relacji. 

 Podstawy otologii bazują na teoriach: algebry, teorii zbiorów, sieci semantycznych, logiki 
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Technologie budowy ontologii 
W rozdziale zostały opisane języki do tworzenia ontologii oparte na meta języku XML. 

XML 
Język XML (eXtensible Markup Language) jest standardem W3C, służy do opisu dokumentów za po-

mocą znaczników. Dokumenty XML są łatwo przetwarzane przez komputery i są czytelne dla ludzi. 

Format XML pozwala na łatwe przechowywanie dowolnych danych. Programy mogą dzięki wspól-

nemu formatowi XML łatwiej wymieniać dane. 

Projektując ontologie wykorzystałem plik XML do zaimportowania danych. Dokument XML ma 

strukturę hierarchii. Po zaimportowaniu danych do edytora Protege program automatycznie tworzy 

klasy i instancje, nie potrafi wygenerować podklasy i podwłaściwości. 

Kod XML: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Film> 

<tytul>Milczenie owiec</tytul> 

</Film> 

Na początku znajduje się prolog dokumentu, między znakami <? ?>, w którym umieszcza się dekla-

racje np. wersja XML. W dokumencie XML dane przechowywane są w sposób tekstowy, opisane 

przez znaczniki. Zagadnienie jest opisane w dokumentacji [7]. Znacznik rozpoczyna lewy nawias ką-

towy <, a kończy prawy >. 

Kod XML może posiadać także atrybuty: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Film tytul=”Milczenie owiec”> 

</Film> 

Klasą jest Film a atrybutem jest tytul. Wartości atrybutów ujmuje się w cudzysłów. Również można 

zapisać: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<Film tytul=”Milczenie owiec”/> 

RDF  
RDF (Resource Description Framework) jest językiem ontologii, który powstał na podstawie XML. 

Model RDF przedstawia się za pomocą: podmiotu (predykat), orzeczenia (właściwość), i dopełnienia 

(wartość). Podmiot jest obiektem, do którego można się odwołać przez URL (Uniform Resource Loca-

tor) lub URI (Uniform Resource Identifier). Orzeczenie jest relacją między zasobami. Dopełnienie 

oznacza wartość dla podmiotu. Zagadnienie jest opisane [8]  

 

 
 

Rysunek 2 Model RDF 

 

Przykładowy kod zapisany w języku RDF, który został stworzony na podstawie tabelki: 

 
Tytuł Rok Aktor Reżyser 

Ojciec chrzestny 1976 Marlon  Brando Francis Ford Coppola 

Leon zawodowiec 1994 Jean Reno   Luc Besson 

 

Tabelka 1  

 

<?xml version="1.0"?> 

http://jean.reno.filmweb.pl/
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<rdf: RDF 

xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

xml:film="http://www.film”> 

<rdf: Description 

rdf:obout="http://www.film / ojciecchrzestny"> 

 <film:rok>1976</ film:rok> 

 <film:aktor>Marlon Brando</ film:aktor> 

 <film:rezyser>Francis Ford Coppola</ film:rezyser> 

</rdf: Description> 

<rdf: Description 

 rdf: obout ="http://www.film / Leonzawodowiec"> 

 <film:rok>1994</ film:rok> 

 <film:aktor>Jean Reno</ film:aktor> 

 <film:rezyser>Luc Besson </ film:rezyser> 

</rdf: Description> 

</rdf:RDF> 

W pierwszej linijce kodu RDF znajduje się wersja XML. W drugim wierszu element rdf:RDF określa 

typ dokutemu. Wyrażenie xmlns:rdf oznacza, że znaczniki z ciągiem znaków rdf: pochodzą z prze-

strzeni nazw http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#. Element xmlns:film określa, że znaczniki 

z ciągiem znaków film: należą do przestrzeni http://film.pl. Są to właściwości: rok, aktor, rezyser. 

W przykładzie podmiotem jest http://www.film / ojciec chrzestny, który zawiera właściwość rok, 

o wartość 1976, tłumacząc film „Ojciec chrzestny” jest z roku 1976. 

Właściwości mogą być zdefiniowane jako atrybuty. Są one umieszczone wewnątrz znaczników: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf: RDF 

xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

xml:film="http://www.film”> 

<rdf: Description 

 rdf:obout="http://www.film / Leonzawodowiec"> 

 film:rok=”1994” 

  film:actor=”Jean Reno” 

 film:rezyser=”Luc Besson”> 

</rdf: Description> 

</rdf:RDF> 

Wartości można zapisać za pomocą przestrzeni nazw np. <film:aktor rdf:abuat=” http://www.film / 

ojciec chrzestny/aktor/marlonbrando/>.Właściwość aktor nie posiada wartości, ale odwołuje się do 

zasobu, w którym znajduje się informacja o aktorze 

RDFS  
RDFS(RDF Schema) jest rozszerzeniem języka RDF, umożliwia on tworzenie hierarchii klas i wła-

ściwości za pomocą wyrażeń rdf:subClassOf, rdf:subPropertOf. RDFS pozwala na określenie powią-

zań między klasami, za które odpowiadaj wyrażenia rdf:domain i rdf:range. Możliwe jest także two-

rzenie zasobów klas oraz określenie typu za pomocą rdf:type. Język RDFS został dokładnie opisany 

w dokumentacji W3C [9]. Cechy języka RDFS zostały przedstawione w kolejnym podrozdziale OWL, 

który jest jego rozszerzeniem. 

Przykładowy zapis w RDFS: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf: RDF 

xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xml:film="http://www.wypozyczalnia/osoba”> 

<rdf: Description rdf:ID=”Osoba”> 

 <rdf:type rdf:resource=”http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class”/> 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
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</rdf: Description> 

<rdf: Description rdf:ID=”Klient”> 

 <rdf:type rdf:resource=” http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class”/> 

 <rdf:subClassOf rdf:resource=”Osoba”> 

</rdf: Description> 

</rdf:RDF> 

Powyższy przykład można skrócić używając rdf:Class zamiast rdf:Description 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf: RDF 

xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xml:film="http://www.wypozyczalnia/osoba”> 

<rdf: Class rdf:ID=”Osoba”> 

<rdf: Class rdf:ID=”Klient”> 

 <rdf:subClassOf rdf:resource=”Osoba”> 

</ rdf: Class > 

</rdf:RDF> 

W przykładzie Klient jest podklasą Osoba 

OWL 
OWL (Web Ontology Language) jest językiem Ontologii, zaprojektowa-

nym dla aplikacji, które przetwarzają treść informacji, a nie tylko ją pre-

zentują. Język OWL jest częścią wizji projektu Sieci Semantycznej, która 

jest oparta na meta języku XML do definiowania schematów znakowania, 

oraz do przedstawienia danych przez języki RDFS i OWL. Można wy-

różnić trzy odmiany języka OWL: OWL Lite, OWL DL, OWL Full. Każ-

dy z tych języków jest poszerzeniem swojego poprzednika. Zachodzi lista powiązań między tymi ję-

zykami: ontologia OWL Lite jest ontologią dla OWL DL, ontologia OWL 

DL jest ontologią dla OWL Full. 

Język OWL jest częścią stosu rekomendacji W3C: XML, Schemat XML, 

RDF, Schemat RDF (RDFS). OWL został stworzony na podstawie języka RDFS i jest jego rozszerze-

niem. 

Poniżej opisałem cechy OWL i RDFS z przykładami, które zostały utworzone na podstawie dokumen-

tacji [10, 11] i projektu pracy „Ontologia, wypożyczalnia wideo” w programie Protege. 

Class 

Class, klasa, określa grupę jednostek, które stanowią całość np. klienci zapisani do wypożyczalni sta-

nowią grupę, która należy do klasy Klient. 

Przykład klasy w OWL: 

<owl:Class rdf:about="#Klient"/> 

Klasy mogą być organizowane w hierarchie na przykład klasy: Osoba, Obsada, Aktor, Reżyser. 

W programowaniu obiektowym obiekt jest członkiem dokładnie jednej klasy, przynależność ta jest 

z góry ustalona w czasie tworzenia obiektu i się nie zmienia. W RDF Schema i OWL jednostki mogą 

należeć do wielu klas, które są traktowane jak zbiory jednostek, a nie typy jak w programowaniu 

obiektowym i mogą zmieniać swoją przynależność ze względu na właściwość np. zakres, rangę. Języki 

programowania obiektowego nie pozwalają na ewolucję specyfikacji klas w czasie wykonywania pro-

gramu. RDF Schema, OWL zostały stworzone, aby umożliwić integrację danych pobranych z różnych 

źródeł, co oznacza, że schemat jak i dane mogą ewoluować w czasie wykonywania programu. Klasy 

w programowaniu obiektowym definiują swoje znaczenie i funkcjonalność w większości za pomocą 

funkcji (metod). W ontologii nie możliwe jest zdefiniowanie wykonywalnych funkcji 

Rysunek 3 Relacja między 

językami OWL i RDF 

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns
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Individual 

Individual, jednostki są przykładami klas np. film „Ojciec chrzestny” jest przykładem klasy Film. 

W programowaniu obiektowym struktura obiektów musi być zgodna z definicją ich klasy, w RDF 

Schema klasy nie ogranicza struktura cech zasobów RDF (Individual) i tym samym zasoby mogą ko-

rzystać z dowolnych właściwości. Rysunek poniżej (oraz kolejne) przedstawia widok ekranu programu 

Protege. Do hierarchii klas przyporządkowane są jednostki, np. filmy, które występują w bazie. 

 

 
 

Zdjęcie 1 Przykłady klasy Film 

Przykładowy kod w OWL: 

<owl:Thing rdf:about="#filmOjciecChrzestny"> 

<rdf:type rdf:resource="#Film"/> 

</owl:Thing> 

W pierwszej linijce definiujemy jednostkę filmOjciecChrzestny, która należy do klasy Film 

Properties 

Properties, właściwości, są stosowane do określenia związków pomiędzy jednostkami lub jednostek 

powiązanych z typami danych, np. tekst, liczba całkowita. Właściwość graAktor ma wartość obiekto-

wą (Object Property), wiąże przypadki klas Film i GlownyAktor. 
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Zdjęcie 2  Zapis relacji między przykładami klasy Film i GlownyAktor 

OWL: 

<owl:Thing rdf:about="#GlownyAktorLiamNeeson"/> 

<owl:Thing rdf:about="#FilmListaSchindlera"> 

<graAktor rdf:resource="#GlownyAktorLiamNeeson"/> 

</owl:Thing> 

W filmie Lista Schindlera głównym aktorem jest Liam Neeson. Właściwość graAktor łączy jednostki 

FilmListaSchindlera i GlownyAktorLiamNeeson. 

Właściwość tytul jest określana jako Data Property, wiąże ona przypadki klasy Film z typami danych. 

 

 
 

Zdjęcie 3 Zapis relacji między przykładem klasy Film a typem danych 

 

Zapis w OWL: 

<owl:Thing rdf:about="#filmOjciecChrzestny"> 

<rdf:type rdf:resource="#Film"/> 

<tytul rdf:datatype="&xsd;string">Ojciec chrzestny</tytul> 

</owl:Thing> 

Wartość tytul zawiera typ danych string. 

W językach programowania atrybuty definiowane są lokalnie wewnątrz klasy. Mogą być używane 

przez obiekty tej klasy, i zazwyczaj mają jeden typ przyjmowanych wartości. Właściwości definiowa-

ne w RDF Schema mogą być używane przez dowolne klasy i przyjmować dowolne wartości. 

Superclasses 

Superclasses, klasa nadrzędna (ogólniejsza) znajduje się wyżej w hierarchii i obejmuje klasy podrzęd-

ne np. klasa Film jest klasą nadrzędną i zawiera podklasy KategoriaWiekowa i Gatunek. Program mo-

że wywnioskować, że jeżeli jednostki znajduje się w klasie Gatunek również należą do klasy Film. 
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Zdjęcie 4 

 

Instancje filmCzlowiekZBlizna, filmForretGump i filmGladiator należą do klas Gatunek i Kategoria-

Wiekowa. Zostały one dodane do klasy Film przez maszynę wnioskującą. 

OWL: 

<owl:Class rdf:about="#Film"/> 

<owl:Class rdf:about="#Gatunek"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Film"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#KategoriaWiekowa"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Film"/> 

</owl:Class> 

Superproperties 

Super properties, właściwości mogą zawierać podwłaściwości, np. graAktor i kreciRezyser są podwła-

ściwościami bierzeUdzial. Przykładowy kod w OWL: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#bierzeUdzial"/> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#graAktor"> 

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#bierzeUdzial"/> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#kreciRezyser"> 

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#bierzeUdzial"/> 

</owl:ObjectProperty> 

Program może wywnioskować, że jeżeli jednostka jest powiązana z inną jednostką poprzez właści-

wość graAktor, to jest również powiązana przez właściwość bierzeUdzial. Na zdjęciu poniżej Data 

properties bierzeUdzial jest podkreślona, ponieważ wartość graAktor jest jej nad właściwością. 
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Zdjęcie 5 

Domains 

Domains, domena, jeżeli właściwość posiada klasę jako swoją domenę i właściwość wiąże jednostkę 

z inną jednostką, to wtedy jednostka należy do klasy domeny, np. właściwość graAktor posiada dome-

nę Film. Jeżeli jednostka filmZielonaMila jest powiązany za pomocą właściwości garaAktor z jednost-

ką aktorTomHanks, program może wywnioskować, że jednostka filmZielonaMila jest filmem. 
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Zdjęcie 6 

Przykład zapisu domeny w OWL: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#graAktor"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Film"/> 

</owl:ObjectProperty> 

Ranges 

Ranges, zakres, jeżeli właściwość posiada klasę jako swój zakres i właściwość wiąże jednostkę z inną 

jednostką, wtedy ta inna jednostka należy do klasy zakresu, np. właściwość graAktor posiada Ranges 

Film i jeżeli jednostka filmZielonaMila jest powiązana za pomocą właściwości garaAktor z jednostką 

aktorTomHanks, to program może wywnioskować, że Tom Hanks jest aktorem. Zdjęcie poniżej przed-

stawia powyższy przykład. 
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Zdjęcie 7 

 

Zapis Ranges w OWL: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#graAktor"> 

<rdfs:range rdf:resource="#GlownyAktor"/> 

</owl:ObjectProperty> 

 Cechy OWL Lite odnoszące się do równości i nie równości, nie występują w języku RDFS 

Equivalent classes 

Equivalent classes, oznacza, że dwie klasy mają takie same elementy, np. klasa FilmHistoryczny jest 

ekwiwalentną klasą dla FilmKostiumowy. Program może wywnioskować, że jeżeli jednostka, która jest 

przykładem klasy FilmHistoryczny jest również przykładem klasy FilmKostiumowy, zdjęcie poniżej 

przedstawia tą zależność. 
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Zdjęcie 8 

 

Przykładowy zapis klas równoważnych: 

<owl:Class rdf:about="#FilmHistoryczny"> 

<owl:equivalentClass rdf:resource="#FilmKostiumowy"/> 

</owl:Class> 

<owl:Class rdf:about="#FilmKostiumowy"> </owl:Class> 

Equivalent properties 

Equivalent properties ekwiwalentna właściwość, stosuje się do tworzenia właściwości równoznacz-

nych, np. właściwość tytuł filmu jest ekwiwalentną właściwością dla tytułu w języku angielskim, który 

jest jego podwłaściwością i odwrotnie. 

Same individuals 

Same individuals, taki sam, konstrukcja taka może być stosowane do tworzenia wielu różnych nazw, 

które odnoszą się do tej samej jednostki np. jednostka kopiaOjciecChrzestny1, może być określana 

jako taka sama jednostka jak kopiaOjciecChrzestny2. Obie jednostki są przykładami kopi filmu „Oj-

ciec Chrzestny”. Wypożyczalnia może zawierać wiele kopi jednego filmu. Zdjęcie przedstawia po-

wyższy przykład. 
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Zdjęcie 9 

 

Maszyna wnioskująca dodała wartość zawieraFilm filmOjciecChrzestny do jednostki kopiaOjciec-

Chrzestny2. 

Przykładowy zapis w OWL: 

<owl:Thing rdf:about="#FilmOjciecChrzestny1"> 

<owl:sameAs rdf:resource="#FilmOjciecChrzestny2"/> 

</owl:Thing> 

<owl:Thing rdf:about="#FilmOjciecChrzestny2"/> 

Different individuals 

Different indifiduals, jednostki, które należą do wspólnej klasy różnią się od siebie, np. film „Przemi-

nęło z wiatrem” posiada dwie wersje kinowe. 

OWL: 

<rdf:Description> 

<rdf:type rdf:resource="&owl;AllDifferent"/> 

<owl:distinctMembers rdf:parseType="Collection"> 

<rdf:Description rdf:about="#filmPrzemineloZWiatrem"/> 

<rdf:Description rdf:about="#filmPrzemineloZWiatrem2"/> 

</owl:distinctMembers> 

</rdf:Description> 

Poniżej są umieszczone cechy właściwości OWL DL i Full 

Inverse properties 

Inverse prperties, właściwość jest odwrotnością innej właściwości. Object properties kolejnaCzesc jest 

odwrotnością poprzedniaCzesc jeżeli film„Drużyna pierścienia” jest powiązany wartością kolejna-

Czesc z filmem „Dwie wieże”, program może wywnioskować, że film „Dwie wieże” jest poprzednią 

częścią filmu „Drużyna pierścienia”. Zdjęcie przedstawia powyższy przykład. Maszyna wnioskująca 

dodał do jednostki filmWładcaPierscieniDwieWieze wartość poprzeniaCzesc jest podkreślona. 
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Zdjęcie 10 

 

Przykładowy kod w OWL: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#kolejanCzesc"/> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#poprzedniaCzesc"> 

 <owl:inverseOf rdf:resource="#kolejanCzesc"/> 

</owl:ObjectProperty> 

Transitive 

Transitive, przechodnia właściwość, np. film „Ojciec chrzestny III” jest kolejną częścią filmu „Ojciec 

chrzestny II”, który jest kolejną częścią filmu „Ojciec chrzestny I”, program może wywnioskować, 

że film „Ojciec chrzestny III” jest kolejną częścią filmu „Ojciec chrzestny I”. 
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Zdjęcie 11 

 

Zapis w OWL: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#kolejanCzesc"> 

<rdf:type rdf:resource="&owl;TransitiveProperty"/> 

</owl:ObjectProperty> 

Symmetric 

Symmetric, symetryczna właściwość. Wartość podobny jest symetryczną właściwością. Jeżeli film 1 

jest powiązany przez właściwość podobny z filmem 2 to wtedy urządzenie może wywnioskować, 

że film 2 jest podobny do filmu 1. 

Przykładowy zapis w OWL: 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#podobny"> 

<rdf:type rdf:resource="&owl;SymmetricProperty"/> 

</owl:ObjectProperty> 

Functional 

Functinal, właściwość posiada jedną wartości albo nie zwiera żadnej. Na przykład wartość tytulAng, 

która przechowuje tytuł film w języku angielskim, może być określona jako Functinal. Film może 

zawierać tytuł w języku angielskim, ale nie musi. 

Zapis w OWL: 

<owl:DatatypeProperty rdf:about="#tytulAngielski"> 

<rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/> 

</owl:DatatypeProperty> 

Inverse Functional 

Inverse Functional, o dwrotnie funkcjonalna właściwość, właściwość ma najwyżej jedną wartość dla 

jednostki. 
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Właściwość min Cardinality 

Właściwość min Cardinality, określa minimalną moc zbioru. 

Właściwość max Cardinality 

Właściwość max Cardinality, określa maksymalną moc zbioru, np. klasa Zwrot posiada ograniczenie 

nieOddal max 5 kopiaFilmu oznacza to, że klient może nie oddać maksymalnie pięciu płyt w terminie. 

 

 
 

Zdjęcie 12 Ograniczenie klasy Zwrot 

 

Zapis przykładu w języku OWL: 

<owl:Class rdf:about="#Zwrot"> 

<rdfs:subClassOf> 

<owl:Restriction> 

<owl:onProperty rdf:resource="#nieOddal"/> 

<owl:onClass rdf:resource="#Zwrot"/> 

<owl:maxQualifiedCardinality 

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">5</owl:maxQualifiedCardinality> 

</owl:Restriction> 

</rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

Dziedziczenie 

Dziedziczenie jest jednym z najważniejszych pojęć w obiektowości, które pozwala na utworzenie no-

wej klasy potomnej (podklasy) na podstawie klasy rodzica (nadklasy). Klasy potomne posiadają cechy 

nadklasy i swoje własne. Podklasa jest szczególnym przypadkiem nadklasy. Klasa Klient może dzie-

dziczyć z klasy Osoba, ponieważ klient jest osobą. W programowaniu obiektowym obiekty dziedziczą 

metody i atrybuty zdefiniowane przez ich nadrzędne klasy. Zagadnienie jest omówione [1]. W RDF 

Schema, ponieważ właściwości nie należą do klas, nie są dziedziczone. W RDF Schema i OWL mo-

żemy definiować hierarchię dziedziczenia nie tylko klas ale również i właściwości, np. Properties gra-

Aktor dziedziczy z właściwością bierzeUdzial. W RDF Schema właściwości mają takie same znacze-

nie jak klasy. W większości języków programowania obiektowego, np. Java możliwe jest dziedzicze-

nie tylko z jednej klasy. W RDF Schema klasy mogą dziedziczyć po wielu klasach. 
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<!-- Classes --> 

<owl:Class rdf:about="#Film"/> 

<owl:Class rdf:about="#Aktor"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Obsada"/> 

</owl:Class> 

<!--Object Properties  --> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#bierzeUdzial"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Film"/> 

<rdfs:range rdf:resource="#Obsada"/> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:about="#graAktor"> 

<rdfs:domain rdf:resource="#Film"/> 

<rdfs:range rdf:resource="#GlownyAktor"/> 

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#bierzeUdzial"/> 

</owl:ObjectProperty> 

 

Każdy zasób, który jest typu Aktor jest typu Obsada. Każda para zasobów spełniająca właściwość 

graAktor spełnia również właściwość bierzeUdzial. Jeżeli nie mielibyśmy zdefiniowanego dziedzicze-

nia pomiędzy klasami, to właściwość graAktor nie byłby zdefiniowany dla klasy Obsada. Nie oznacza 

to, że nie możemy z niej skorzystać dla zasobu, który jest typu Aktor, stanie się on tylko jednocześnie 

zasobem typu Obsada. Jeżeli dane byłby tylko dziedziczone pomiędzy klasami, to właściwość bie-

rzeUdzial byłaby dostępna dla zasobów typu Obsada, co nie jest prawdą 
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Projekt  
Opis klas  
Ontologia składa się z pięciu głównych klas: Osoba, Film, KopiaFilmu, Wypozyczenie i Zwrot. Klasa 

Osoba posiada dwie podklasy Klient i Obsada. Są one jej szczególnymi przypadkami. Klasa Obsada 

jest podzielona na podklasy GlownyAktor i Rezyser jest to przykład dziedziczenia wielokrotnego, pod-

klasy te są szczególnymi przypadkami obydwu nadklas Obsada i Osoba. Klasy GlownyAktor i Rezyser 

informują nas czy osoba jest aktorem czy reżyserem, przechowują one przykłady aktorów i reżyserów. 

Klasa Klient przechowuje wszystkich klientów zapisanych w bazie wiedzy. Wypożyczalnia może za-

wierać wiele kopi jednego filmu, klasa KopiaFilmu zawiera wszystkie kopie filmów, które znajdują się 

w wypożyczalni. Klasa Wypozyczenie i Zwrot zawierają dane o wypożyczeniach i zwrotach filmów 

zrealizowanych przez klienta. 

 

 
 

Diagram 1 Hierarchia klas 

 

Thing jest klasą systemową grupującą w sobie pozostałe. Klasa Film podzielona jest na dwie 

kategorie: kategorię wiekowa i gatunek. Kryterium podziału kategoria wiekowa jest odbiorca: dziecko, 

młodzież i osoba dorosła. W tym przypadku skorzystałem z dziedziczenia, poszczególne kategorie 

będą zapamiętane jako szczególne przypadki nadklasy. Klasy FilmDlaDorosłych, FilmDlaDzieci 

i FilmDlaWszystkich są szczególnymi przypadkami nad klasy Film. Podklasy te nie zawierają żadnych 

podklas, informują nas do jakiej kategorii należy film. Innym podziałem Klasy Film jest gatunek. 

Klasa Gatunek zawiera trzy główne podklasy: FilmAnimowany, FilmDokumentalny i FilmFabularny. 

Pierwsze dwie klasy nie zawierają żadnych podklas, klasa FilmFabularny zawiera klasy takie jak: 

FilmKostiumowy, Biograficzny, Melodramat, Dramat, Fantasy, FilmGrozy, FilmHistoryczny, 

FilmMuzyczny, FilmPrzygodowy, FilmPsychologiczny, FilmWojenny, Gangsterski, Komedia, 

Kryminal, ScienceFiction. Klasy FilmGrozy, FilmPrzygodowy i Komedia zawierają podklasy. Klasa 

FilmHistoryczny zawiera pole Equivalent FilmKostiumowy tzn. że obie klasy zawierają takie same 

jednostki. 

Film może zawierać kilka kategorii, np. film „Ojciec Chrzestny” posiada kategorie kryminał i dramat. 

Film przeznaczone dla osób dorosłych może wypożyczyć osoba pełnoletnia. W bazie wiedzy nie ma 

żadnych informacji o dacie urodzenia klienta. Pracownik wypożyczalni powinie osobiście sprawdzać 

klientowi dowód osobisty. 
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Diagram 2 Hierarchia klas 

Opis Data Properties 
Właściwości typu Data poperties są odpowiednikami pól w bazach danych. Ontologia zawiera pięć 

głównych zmiennych Data Propertis: informacjeOOsobie, informacjeOFilmie, informacjeOKopi, in-

formacjeOWypozyczeniu i informacjeOZwrocie. 
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Diagram 3 Hierarchia Data Properties 

Data Propertis informacjeOOsobie zawiera zmienne, dane osobowe: imie, nazwisko, które przechowu-

ją informacje o wszystkich klientach, aktorach i reżyserach. Pola imie i nazwisko, są to atrybuty cha-

rakterystyczne dla przykładów obydwu tych klas. Klienci są także opisani przez zmienne adres i tele-

fon. Adres klienta zawiera trzy pola: miasto, ulica, numerDomu. Numer telefonu i adres umożliwia 

kontakt z klientem, który przetrzymuje płytę z filmem. 

Ontologia zawiera wszystkie informacje o filmach dostępnych w wypożyczalni, takie, tytuł, tytuł po 

angielsku, czas trwania, rok produkcji i przyczynę do jakiej kategorii należy film, która przechowuje 

informacje specyficzne dla konkretnego rodzaju kategorii, np. przemoc dla przykładów klasy Fil-

mDlaDorosłych. Tytuł i tytuł w języku obcym umożliwia nam znalezienie interesującego nas filmu 

w aplikacji. Data produkcji pozwala na posortowanie filmów według roku. Informacje o aktorze i re-

żyserze umożliwia wyszukanie filmów, w których brał udział interesujący nas aktor lub reżyser. 
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Zdjęcie 13 

  

Każda płyta DVD posiada swój własny numer identyfikacyjny, który jest przechowywany w polu id-

Kopia. Cena zakupu filmu pozwala oszacować karę za zniszczenie płyty. Data Propertis informacja-

OWypozyczeniu zawiera pola, które przechowują informacje o dacie wypożyczenia filmu i na ile dni 

został wypożyczony film. Data Propertis informacjaOZwrocie zawiera pola, które przechowują infor-

macje o dacie zwrotu filmu i wartość kary jeżeli klient przetrzymał film 

Opis Object Properties 
 Ontologia składa się z jedenastu object Properties: bierzeUdzial, graAktor, kreciRezyser doko-

nalKlient, dotyczyKopi, dotyczyWypozyczenia, nieOddal, zawierafilm, seria, kolejnaCzesc i poprzed-

niaCzesc. 

 

 
 

Diagram 4 Object Properties 
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Informacje o reżyserze i aktorach nie są zawarte w przykładach klasy Film za pomocą Data Properties: 

imie i nazwisko aktora. Wiążemy przykłady Klas Film i Obsada za pomocą Object Properties graAk-

tor, kreciRezyser, unikamy w ten sposób powtarzania się danych o aktorach i reżyserach. Object Pro-

perties graAktor łączy przykłady klas GlownyAktor i Film, zachodzi zależność wiele do wielu, aktor 

może grać w wielu filmach. Object Properties kreciRezyser pozwala na tworzenie relacji między przy-

kładami klas Rezyser i Film. Reżyser może nakręcić wiele filmów, jest to relacja jeden do wielu, po 

miedzy przykładami klas. 

 

 
 

Zdjęcie 14 

 

Object Properties dokonalKlient wiąże przykłady klas Klient i Wypozyczenie. Konkretny klient może 

zrealizować wiele wypożyczeń. W wyniku połączenia przez obiekt dokonalKlient można uzyskać in-

formacje przez kogo zostały zrealizowane wypożyczenia. 

Object Properties dotyczyWypozyczenia łączy przykłady klas Zwrot i Wypozyczenie, wyniku relacji 

aplikacja zawiera informacje o dacie wypożyczenia i oddania filmu przez klienta. 

Object Properties dotyczyKopi jest relacją między klasami Wypozyczenie i KopiaFilmu. 

Klient jednocześnie może wypożyczyć wiele płyt, przykład klasy Wypozyczenie może zawierać wiele 

jednostek klasy KopiaFilmu. Kopia filmu może być powiązana z wieloma wypożyczeniami albo 

z żadnym jeżeli nikt jeszcze nie wypożyczył filmu. 

Jeżeli klient nie oddał wszystkich filmów wypożyczonych, wiążemy przykłady klas Zwrot 

i KopiaFilmu za pomoc Object Properties nieOddal, zapisujemy w ten sposób nieoddane filmy. 

Object Properties zawieraFilm łączy przykłady klas KopiaFilmu i Film. Wypożyczalnia może zawie-

rać wiele kopi jednego filmu. W wyniku relacji zawieraFilm między jednostkami można uzyskać in-

formacje ile kopi posiada konkretny film. 

Object Properties poprzedniaCzesc i kolejnaCzesc wiąże dwie jednostki klasy Film. W wyniku połą-

czenia można uzyskać informacje, jakie filmy są z tej samej serii. Object properties kolejnaCzesc jest 

odwrotnością poprzedniaCzesc. 

Object Properties podobnyFilm łączą dwie jednostki klasy Film. W wyniku połączenia można uzyskać 

informacje, jakie filmy są do siebie podobne 
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Ograniczenia klas 
Najnowsza wersja Protege posiada nową składnię nazwaną OWL Syntax, która jest wykorzystywana 

do tworzenia ograniczeń i reguł klas. Symbole matematyczne np. ∃, ∀, ¬ zostały zastąpione przez sło-

wa: some, only i not. Tabelki zostały opracowane na podstawie [14] 

 
OWL DL Symbol Manchester OWL Syntax 

Keyword 

someValuesFrom ∃ some 

allValuesFrom ∀ only 

hasValue ∋ value 

minCardinality ≥ min 

cardinality = exactly 

maxCardinality ≤ max 

Tabela 2 Operatory składni OWL 

OWL DL Symbol Manchester OWL Syntax 

Keyword 

intersectionOf ⊓ and 

unionOf ⊔ or 

complementOf ¬ not 

Tabela 3 Operatory składni OWL 

Object Properties bierzeUdzial łączy klasy Obsada i Film, zachodzi zależność wiele do wielu, aktor 

może grać w wielu filmach i reżyser może nakręcić wiele filmów. 

 

 
 

Diagram 5 Relacja wiele do wielu między klasami Film i Obsada 

Ograniczenia czas trwania max 1, rok produkcji max 1 i tytul max 1 zostały dodane automatycznie do 

klasy Film przez program podczas importowania danych. 

 

 
 

Zdjęcie 15 Ograniczenia klasy Film 

 

Widok ekranu w wersji Protege 3 
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Zdjęcie 16 Ograniczenia klasy Film. Widok ekranu w wersji Protege 3 

 

Klasa KopiaFilmu posiada ograniczenie zawieraFilm some Film, konkretny film może zawierać wiele 

kopi w wypożyczalni. Klasa Wypozyczenie łączy dwie klasy Klient i KopiaFilmu, klient może maksy-

malnie wypożyczyć pięć filmów odpowiada za to ograniczenie dotyczyKopi max 5, ograniczenie do-

konalKlient only Klient oznacza, że klasa Wypozyczenie może zawierać tylko jednego klienta, dzięki 

temu wiemy jaki klient pożyczył nośniki. 

 

 
 

Diagram 6 

 

 
 

Zdjęcie 17 

 

Klasa Zwrot posiada dwa ograniczenia nieOddal max 5 i dotyczyWypozyczenia only Wypozyczenie, 

pierwsze ograniczenie informuje nas ile płyt maksymalnie może klient nie oddać w terminie, drugie 

ograniczenie określa jakiego terminu wypożyczenia zwrot dotyczy 



 

30 

 

 

Proces wnioskowania 
Z danych opisanych w językach RDF, RDFS i OWL, można uzyskać nowe dane za pomocą 

wnioskowania. Powstało wiele narzędzi wnioskujących np. Pellet, FaCt++. Narzędzie Pellet jest 

wbudowane w Protege 3, umożliwia wnioskowanie w warstwie RDFS, OWL i tworzenie zapytań w 

języku SPARQL. FaCt ++ znajduje się w Protege 4, służy do wnioskowania w warstwie OWL DL 

DL Query 
Składnia OWL Syntax pozwala nam na tworzenie zapytań w zakładce DL Query w wersji Protege 4. 

Przed pisaniem zapytań należy włączyć maszynę wnioskującą FaCt++. 

Przykładowe zapytania: 

Pytania dotyczące filmów znajdujących się wypożyczalni: 

-jak wypisać wszystkie filmy w jakich grał Tomy Hanks? 

graAktor value aktorTomHanks 

Gdzie graAktor jest obiektem, aktorTomHanks jest instancją. Zdjęcie przedstawia powyższy przykład. 

 

 
 

Zdjęcie 18 

 

-jakie nowe filmy, które niedawno ukazały się na rynku znajdują się w bazie danych? 

Film and rokProdukcji value 2010 

-jakie filmy znajdują się w wypożyczalni? 

Należy napisać w okienku Query nazwę klasy Film 

-jak wypisać filmy z kategorii np. dramat? 

Dramat 

Pytania odnoszące się do klientów: 

-jak wypisać wszystkie imiona o nazwisku np. Bąk? 

Klient and nazwisko value "Bak" 



 

31 

 

Gdzie Klient jest klasą, nazwisko jest wartością Data Properties a po słowie value znajduje się nazwi-

sko klienta. 

-jak wypisać instancje, która opisuje klienta Michał Bąk? 

nazwisko value "Bak" and imie value "Michal” 

W zapytaniu został wykorzystany operator logiczny and, który pozwala na wybranie dwóch interesu-

jących nas wartości. 

Pytania dotyczące informacji o wypożyczeniach i zwrotach: 

-jak wypisać instancje wypożyczeń z dnia „2009-12-02” 

dataWypozyczenia value "2009-12-02" 

-jak wypisać instancje zwrot z dnia „2009-12-03” 

Analogicznie jak w poprzednim zapytaniu 

dataZwrotu value "2009-12-03" 

SPARQL i SQL, porównanie obu języków 
SPARQL (SPARQL Protocol And RDF Query Language) jest językiem zapytań, opartym na doku-

mentach RDF, przeznaczony do wydobywania informacji z semantycznej sieci, która jest oparta na 

meta języku XML do definiowania schematów znakowania, oraz do przedstawienia danych przez 

RDF. Składnia zapytań SPARQL, została zaczerpnięta z języka SQL, występują klauzule PREFIX, 

SELECT, WEHER. PREFIX pozwala na nadanie zastępczej nazwy URI. SELECT odpowiada za wy-

selekcjonowanie zmiennych, które będą przedstawione w wyniku zapytań. Klauzula WHERE odnosi 

się do trójki RDF: Subject, Predicate, Object. Subject(temat lub podmiot) jest znacznikiem URI 

lub pustym węzłem. Predicate (predykat) lub Property (własność), jest znacznikiem URI. Object 

(obiekt) jest znacznikiem URI lub pustym węzłem. Język SPARQL w styczniu 2008 został uznany 

jako standard przez organizacje W3C [15]. 

SQL jest językiem stosowanym do pracy z relacyjnymi bazami danych. Od 1986 roku stał się standar-

dem. Za jego pomocą nie jest możliwe napisanie aplikacji, służy on do operacji na bazach danych. 

W dalszej części pracy zostały porównana składnia języka SPARQL i SQL na przykładach zapytań 

w obu językach. 

 Zapytania SQL zostały napisane na podstawie relacyjnej bazy danych. Zdjęcie na końcu roz-

działu przedstawia model bazy. 

Pytania dotyczące filmów znajdujących się wypożyczalni: 

-jakie filmy znajdują się w wypożyczalni? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?y 

WHERE {?x t:tytul ?y} 

SQL: 

SELECT [tytul] 

FROM Film; 

Porównanie słowa SELECT w języku SQL i SPARQL 

W języku SQL słowo kluczowe SELECT pozwala na wybranie interesujących nas pól z tabelki. 

W powyższym przykładzie zostały wybrane pole tytuł z tabelki film. Słowo FROM pozwala na wy-

branie tabelki z całej bazy danych, z której zostaną pobrane dane. 

Wynikiem zapytania będą wyświetlone wszystkie tytuł filmów, które znajdują się w bazie. 

W języku SPARQL po słowie kluczowym SELECT piszemy nazwę pola, w powyższym przykładzie 

nazwa pola może być dowolna np. y. Zdjęcie poniżej przedstawia rezultat zapytania. W składni 

SPARQL polecenie FROM nie istnieje. Słowo WHERE zostanie opisane, porównane w dalszej części 

pracy. 
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Zdjęcie 19 

 

-jaki jest rok produkcji filmu np. „Ojciec chrzestny”? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?tytul ?rok 

WHERE { 

 ?x t:tytul ?tytul. 

 ?x t:rokProdukcji ?rok 

 FILTER regex(?tytul, "Ojciec chrzestny") 

} 

SQL: 

SELECT Film.tytul, Film.dataProdukcji 

FROM Film 

WHERE Film.[tytul]='Ojciec chrzestny'; 

Porównanie słowa WHERE w językach SPARQL i SQL. Słowo kluczowe FILTER 

W języku SQL klauzula WHERE służy do filtrowania danych lub do wybierania interesujących nas 

wierszy (rekordów). Wynikiem zapytania w powyższym przykładzie jest data produkcji „Ojciec 

chrzestny”. W języku SPARQL w nawiasach po słowie WHERE dokonywany wybór interesujących 

nas pól np. ?x t:tytul ?tytul., które składa się z trzech elementów. Słowo FILTER jest on odpowiedni-

kiem SELECT w języku SQL. 

-jakie nowe filmy, które nie dawno ukazały się na rynku znajdują się w bazie danych? 

W tym przykładzie należy podać rokProdukcji =’2010’. 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?tytul ?rokProdukcji 

WHERE { 

 ?x t:tytul ?tytul. 

 ?x t:rokProdukcji ?rokProdukcji 

 FILTER (?rokProdukcji="2010") 

} 

Wynikiem zapytania są wszystkie filmy z roku 2010, które są w wypożyczalni. 

SQL: 

SELECT Film.tytul, Film.rokProdukcji 
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FROM Film 

WHERE rokProdukcji = 2009; 

-jaki jest czas trwania filmu np. „Dług”? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?tytul ?czasTrwania 

WHERE { 

 ?x t:tytul ?tytul. 

 ?x t:czasTrwania ?czasTrwania 

 FILTER regex(?tytul, "Dlug") 

} 

SQL: 

SELECT Film.tytul, Film.czasTrwania 

FROM Film 

WHERE tytul='Dlug'; 

-jak posortować filmy według daty produkcji? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?tytul ?rok 

WHERE { 

 ?x t:tytul ?tytul. 

 ?x t:rokProdukcji ?rok 

} 

ORDER BY ?rok 

SQL: 

SELECT tytul, [rokProdukcji] 

FROM Film 

ORDER BY [rokProdukcji]; 

Porównanie polecenia ORDER BY w języku SQL i SPARQL 

W obu językach polecenie ORDER BY ma takie samo znaczenie, służy do sortowania malejąco 

lub rosnąco rekordów według jednej lub kilku kolumn. Wynikiem zapytania powyższym przykładzie 

są wypisane filmy posortowane według daty. 

-jaka jest cena zakupu filmu Podziemny krąg? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?IndividualsFilm ?IndividualsKopiaFilmu ?tytul ?cenaZakupu 

WHERE { 

 ?IndividualsKopiaFilmu t:zawieraFilm ?IndividualsFilm 

 OPTIONAL{?IndividualsFilm t:tytul ?tytul} 

 OPTIONAL{?IndividualsKopiaFilmu t:cenaZakupu ?cenaZakupu} 

 FILTER regex (?tytul, "Podziemny krag") 

} 

SQL: 

SELECT Film.tytul, KopiaFilmu.cenaZakupu 

FROM Film INNER JOIN KopiaFilmu ON Film.idFilm=KopiaFilmu.idFilm 

WHERE Film.[tytul]='Podziemny krag'; 

Łączenie rekordów w relacyjnej bazie danych i klas w ontologii. Słowo kluczowe OPTIONAL 

W operacji INNER JOIN używa się w klauzuli FROM, łączy ona rekordy dwóch lub wielu tabel, np. 

Film i KopiaFilmu. Operacja jest możliwa, gdy we wspólnych polach znajdują się takie same wartości, 

np. pola po słowie kluczowym ON Film.idFilm=KopiaFilmu.idFilm są równe. W języku SPARQL 

łączymy klasy za pomocą ObjectProperty np. ?IndividualsKopiaFilmu t:zawieraFilm ?Individuals-
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Film obiektem jest wyrażenie zawieraFilm. W nawiasach klamrowych po słowie OPTIONAL wybie-

ramy pola, które nas interesują np. cenaZakupu i tytul. Wynikiem zapytania w obu przypadkach jest 

cena zakupu filmu. 

-jakie filmy znajdują się wypożyczalni, w których grał konkretny aktor? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?IndividualsFilm ?IndividualsAktor ?imie ?nazwisko ?tytul 

WHERE { 

 ?IndividualsFilm t:graAktor ?IndividualsAktor 

 OPTIONAL{?IndividualsAktor t:imie ?imie} 

 OPTIONAL{?IndividualsAktor t:nazwisko ?nazwisko} 

 OPTIONAL{?IndividualsFilm t:tytul ?tytul} 

 FILTER regex(?nazwisko, "Hanks") 

} 

SQL: 

SELECT GlownyAktor.imie, GlownyAktor.nazwisko, Film.tytul 

FROM Film INNER JOIN (GlownyAktor INNER JOIN FilmWieleDoWieluAktor ON GlownyAk-

tor.idAktor = FilmWieleDoWieluAktor.idAktor) ON Film.idFilm = FilmWieleDoWieluAktor.idFilm 

WHERE (((GlownyAktor.imie)='Tom') AND ((GlownyAktor.nazwisko)='Hanks')); 

-jak wypisać wszystkie kopie filmu np. Podziemny krąg? 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?IndividualsFilm ?IndividualsKopiaFilmu ?tytul ?idFilmu 

WHERE { 

 ?IndividualsKopiaFilmu t:zawieraFilm ?IndividualsFilm 

 OPTIONAL{?IndividualsFilm t:tytul ?tytul} 

 OPTIONAL{?IndividualsKopiaFilmu t:idFilmu ?idFilmu} 

 FILTER regex (?tytul, "Podziemny krag") 

} 

Poniższe przykłady w SPRAQL: 

-jakie filmy należą do konkretnej kategorii? 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?IndividualsFilm ?tytul 

WHERE { 

 ?IndividualsFilm rdf:type t:Dramat 

 OPTIONAL{?IndividualsFilm t:tytul ?tytul} 

} 

Pytania odnoszące się do klientów: 

-jak wypisać na ekran wszystkie imiona o nazwisku np. Bąk? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?imie ?nazwisko 

WHERE { 

 ?x t:imie ?imie. 

 ?x t:nazwisko ?nazwisko 

 FILTER regex(?nazwisko, "Bak") 

} 

SQL: 

SELECT imie 

FROM Klient 

WHERE nazwisko='Bak'; 

-gdzie mieszka konkretny klient np. Paweł Bąk? 

SPARQL: 
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PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?imie ?nazwisko ?miasto ?ulica ?numer 

WHERE { 

 ?x t:imie ?imie. 

 ?x t:nazwisko ?nazwisko. 

 ?x t:miasto ?miasto. 

 ?x t:ulica ?ulica. 

 ?x t:numerDomu ?numer. 

 FILTER regex(?nazwisko, "Bak") 

 FILTER regex(?imie, "Pawel") 

} 

SQL: 

SELECT [miasto], [ulica], [nrdomu] 

FROM Klient 

WHERE imie='Paweł' And nazwisko='Bak'; 

-jaki jest numer telefonu do Michała Bąka?  

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?imie ?nazwisko ?telefon 

WHERE { 

 ?x t:imie ?imie. 

 ?x t:nazwisko ?nazwisko. 

 ?x t:telefon ?telefon. 

 FILTER regex(?nazwisko, "Bak") 

 FILTER regex(?imie, "Michal") 

} 

SQL: 

SELECT Klient.imie, Klient.nazwisko, Klient.telefon 

FROM Klient 

WHERE (((Klient.imie)='Michal') AND ((Klient.nazwisko)='Bak')); 

Pytania dotyczące informacji o wypożyczeniach: 

-jak wypisać wszystkie filmy które pożyczył Michał Bąk? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?individualsWypozyczenie ?individualsKopia ?individualsFilm ?individualsKlient ?imie 

?nazwisko ?tytul  

WHERE { 

 ?individualsWypozyczenie t:dotyczyKopi ?individualsKopia. 

 ?individualsWypozyczenie t:dokonalKlient ?individualsKlient. 

 ?individualsKopia t:zawieraFilm ?individualsFilm 

 OPTIONAL{?individualsFilm t:tytul ?tytul} 

 OPTIONAL{?individualsKlient t:imie ?imie} 

 OPTIONAL{?individualsKlient t:nazwisko ?nazwisko} 

 OPTIONAL{?individualsWypozyczenie t:dataWypozyczenia ?dataWypozyczenia} 

 FILTER regex (?imie, "Michal") 

 FILTER regex (?nazwisko, "Bak") 

} 

SQL: 

SELECT Klient.imie, Klient.nazwisko, Wypozyczenie.idWypozyczenie, Wypozyczenie.data 

FROM Klient INNER JOIN Wypozyczenie ON Klient.IdKlient=Wypozyczenie.idKlient 

WHERE (((Klient.imie)='Michal') And ((Klient.nazwisko)='Bak')); 

Poniższe przykłady w SPRAQL: 
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-jak wypisać na ekran informacje o nowych wypożyczeniach? Przez kogo zostały zrealizowane i jakie 

filmy zostały wypożyczone? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?individualsWypozyczenie ?individualsKopia ?individualsFilm ?individualsKlient ?imie 

?nazwisko ?tytul ?dataWypozyczenia 

WHERE { 

 ?individualsWypozyczenie t:dotyczyKopi ?individualsKopia. 

 ?individualsWypozyczenie t:dokonalKlient ?individualsKlient. 

 ?individualsKopia t:zawieraFilm ?individualsFilm 

 OPTIONAL{?individualsFilm t:tytul ?tytul} 

 OPTIONAL{?individualsKlient t:imie ?imie} 

 OPTIONAL{?individualsKlient t:nazwisko ?nazwisko} 

 OPTIONAL{?individualsWypozyczenie t:dataWypozyczenia ?dataWypozyczenia} 

 FILTER regex (?dataWypozyczenia, "2009-12-01") 

} ORDER BY ?nazwisko 

-jak wypisać na ekran wszystkie informacje o wypożyczeniach i zwrotach? 

SPARQL: 

PREFIX t: <http://www.semanticweb.org/ontologies/2009/9/Ontology1256816931781.owl#> 

SELECT ?individualsWypozyczenie ?individualsZwrot ?dataWypozyczenia ?dataZwrotu 

WHERE { 

 ?individualsZwrot t:dotyczyWypozyczenia ?individualsWypozyczenie 

 OPTIONAL{?individualsWypozyczenie t:dataWypozyczenia ?dataWypozyczenia} 

 OPTIONAL{?individualsZwrot t:dataZwrotu ?dataZwrotu} 

} 

ORDER BY ?dataWypozyczenia 
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Diagram 7 Relacyjna baza danych 
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Diagramy 

Graf 
Graf została wygenerowana automatycznie w Protege 4 za pomocą OWL Viz. Przedstawia on hierar-

chie klas. Ekwiwalentne klasy zostały oznaczone ciemniejszym kolorem. 

 

 
 

Diagram 8 Graf, hierarchia klas wygenerowana przez OWL Viz 
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Diagram Dmain i Ranges 

Diagram został wygenerowany w Protege 3 przez plugin Jambalaya. Kolorowe strzałki są odpowied-

nikami Data Object. 

 

 
 

Diagram 9 Diagram Dmain i Ranges 
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Zdjęcie 20 Legenda, strzałki oznaczają relacje między klasami 

UML, diagram klas  
Na podstawie utworzonej ontologii wypożyczalni filmów został narysowany diagram klas. Rysunek 

poniżej przedstawia klasy, powiązania między nimi, ich atrybut i typy danych. Diagramy nie zawierają 

funkcji, ponieważ nie istnieją one w ontologii. W diagramach klas nie jest możliwe zapisanie wszyst-

kich zależności występujących w ontologii np. w języku RDF Schema, właściwości nie należą do klas 

i nie są dziedziczone, między klasami. RDF Schema i OWL możemy definiować hierarchię dziedzi-

czenia nie tylko klas ale również i właściwości, które mają takie same znaczenie jak klasy. 
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Diagram 10 UML, diagram klas 
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Edytor Protege 
Ontologia wypożyczalnia wideo została stworzona w dwóch wersjach programu Protege, Protege 3.4.2 

i Protege 4. Edytory te są rozwijane w różnych ośrodkach. Edytor Protege został stworzony na uniwer-

sytecie w Stanford w Stanach Zjednoczonych. Służy do tworzenia ontologii. Jest darmowym projek-

tem typu Open Source. Strona programu z jego dokładnym opisem znajduje [13]. Protege 4 posiada 

cztery główne zakładki do tworzenia ontologii: Classes, Object Properties, Data Properties i Individu-

als. 

Classes 
W zakładce Classes tworzone są klasy, które są prezentowane w formie hierarchii, można je 

przemieszczać za pomocą wskaźnika, co ułatwia ich organizacje. W zakładce możemy tworzyć ogra-

niczenia. Możemy również określić klasy jednakowe (Equiivalent), które mają takie same jednostki 

i rozłączne (Disjoint). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 21 Interfejs użytkownika Classes 

Object Properties 
Object Properties zawiera wartości, które określają relacje między instancjami. W wersji Protege 3 

Object Properties i Data Properties znajdują się w jednym katalogu. 

Hierarchia klas 

np. klient jest 

przykładem 

klasy Osoba. 

Klasa Rodzic np. Katego-

riaWiekowa jest klasą 

nadrzędną dla klasy Fil-

mDlaDoroslych 

Ograniczenia np. 

film może zawierać 

tylko jeden tytuł. 

Instancje, są to 

przykłady klasy 

np. zbiór fil-

mów. 

Klasa rozłączna np. 

klasy FilmDlaDo-

roslych i FilmDla-

Dzieci są od siebie 

różne, należą one do 

tej samej klasy nad-

rzędnej. 
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W zakładce możemy tworzyć hierarchie właściwości tak samo jak dla klas. W obu zakładkach Chrac-

teristics i Description znajdują się właściwości OWL dla wartości. 

Predykaty domain (dziedzina) i range (zakres) tworzą relacje między klasami a właściwościami. Wła-

ściwości dla wartości obiektowej i dano typowej zostały opisane wraz z przykładami w rozdziale 

OWL. W wersji Protege 3 właściwości Asymmetric, Reflexive i Irreflexive nie występują. Zdjęcie 

poniżej przedstawia rzut ekranu zakładki Object Properties w programie Protege 4.0.1 

 

 

 

 

 

 
 

Zdjęcie 22 Interfejs użytkownika Object Properties 

Data Properties 
W zakładce Data Properties interfejs graficzny jest analogiczny do zakładki Object Data. 

Hierarchia 

wartości. 

W obu zakładkach 

znajdują się właściwo-

ści OWL dla Object. 

Zakładce Poperty Usage 

możemy sprawdzić gdzie 

została użyta właściwość. 
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Ranges pokazuje jakiego typu jest dana właściwość. Podobnie jak w przypadku zakładki Object pro-

perties również znajduje się okno Data Property Usage gdzie możemy zobaczyć występowania zazna-

czonego pola. Wartość Data Properties posiada mniej właściwości niż wartość obiektowa. 

 

 
 

Zdjęcie 23 Interfejs użytkownika Data Properties 

Individuals 
W zakładce Individuals mamy możliwość tworzenia nowych przykładów klas jak również ich edycje. 

Podobnie jak w poprzednio opisanych zakładkach mamy podgląd na użycie danego elementu w całej 

ontologii. W oknie Description znajdują się trzy elementy: Types, Same individuals i Different indi-

viduals. Pierwsza z nich wskazuje nam klasę, do której jednostka należy. Same individuals określa 

jednostki jednakowe. Different individuals określa jednostki nie związane z sobą, a które należą do tej 

samej klasy. W Property assertions posiada cztery elementy. W Object property assertions tworzymy 

relację między jednostkami za pomocą właściwości obiektowej. W Data property assertions znajdują 

się wartości dano typowe. W ontologii „Wypożyczalnia wideo” , zostały one zaimportowane z ze-

wnątrz z formatu XML. 
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Zdjęcie 24 Interfejs użytkownika Individuals 

 

Poniżej dla porównania znajduje się zdjęcie interfejsu Individuals w Protege wersji 3. Interfejs użyt-

kownika jest bardziej przyjazny, ułatwia szybsze w prowadzenie danych. 

Przykłady 

klas. 

W Object Poperties assertions 

znajdują się powiązania mię-

dzy przykładami klas. 
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Zdjęcie 25 Interfejs użytkownika w Protege 3 

Plugin 
Opis pluginów, które zostały wykorzystane w projekcie można znaleźć na stronie [11]. 

XML Tab 

Za pomocą Pluginu XML Tab zostały zaimportowane dane z zewnątrz do ontologii, tworząc klasy 

i instancje. Pliki XML zostały wygenerowane z relacyjnej bazy danych utworzonej w programie Ac-

cess. Przykładowy kod wygenerowany na podstawie tabelki z programu Accessa: 

 

 
 

Zdjęcie 26 Tabelka w programie Access 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<dataroot xmlns:od="urn:schemas-microsoft-com:officedata" generated="2010-01-31T15:57:55"> 

<Film> 

<tytul>Adwokat diabla</tytul> 

Interfejs użytkownika 

umożliwia szybsze 

wprowadzenie danych 

niż w wersji Protege 4 
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<rokProdukcji>1997</rokProdukcji> 

<czasTrwania>144</czasTrwania> 

</Film> 

</dataroot> 

Znaczniki <Film> </Film> są odpowiednikami klas w ontologii a zawartość znajdująca się między 

znacznikami są polami Data Properties o nieokreślonym typie danych. 

Zdjęcie przedstawia rzut ekranu interfejsu XML Tab po lewej stronie znajduje się ścieżka pliku XML 

z którego zostaną zaimportowane dane, z prawej strony znajdują się klasy, do których zostaną przypo-

rządkowane instancje z pliku. Plugin jest dołączony do wersji Protege 3 

 

 
 

Zdjęcie 27 Formularz do importowania danych z formatu XML 

OWL Viz 

OWL Viz pozwala na utworzenie grafu z hierarchii. Poniżej na zdjęciu został utworzony graf dla klasy 

Film. Narzędzie pozwala nam przedstawić hierarchie klas od strony lewej do prawej lub od góry do 

dołu. 

 

 
 

Zdjęcie 28 Kreator do tworzenia grafów 
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Po pierwszym włączeniu OWL Viz wyskakuje błąd. 

 

 
 

Zdjęcie 29 

 

Do prawidłowego działania kreatora potrzebne jest wskazanie ścieżki biblioteki z programu „Gra-

phviz” 

 

 
 

Zdjęcie 30 

 

Jambalaya 

W kreatorze Jambalaya został wygenerowany diagram Range i Domain, który przedstawia relacje 

między przykładami klas. Plugin jest dołączony do wersji Protege 3. Pozwala on na wygenerowaniu 

pięciu diagramów np. diagram Range i Domain. W kreatorze można utworzyć kilku układów hierar-

chii np. od lewej strony do prawej. Kolorowe strzałki są odpowiednikami Data Object. 
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Zdjęcie 31 Kreator do tworzenia diagramów Dmain i Ranges 
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Zakończenie 
 

 W pracy przedstawiono wybrane kwestie dotyczące ontologii wypożyczalni wideo, jej budowę 

i ocenę w kontekście wyszukiwania informacji. Architektóra aplikacji została oparta o technologie 

Sematic Web. 

 Ogólny zarys ontologii został zamodelowany za pomocą hierarchii klas. Ontologia składa się 

z pięciu głównych klas: Osoba, Film, KopiaFilmu, Wypozyczenie i Zwrot. W klasach znjdują się 

instancje, które przechowują informacje o filmach w wypożyczalni, klientach, wypożyczeniach 

i zwrotach. Klasa Film zawiera podklasy. Filmy są posegregowane według kategorii wiekowej 

i gatunku. Kategoria wiekowa podzielona jest na filmy dla dorosłych, dzieci i wszystkich. W gatunku 

znajdują się filmy animowane, fabularne i dokumentalne.Własności instancji zostały zamodelowane 

w Data Poperties. Film został opisane przez tytuł, tytuł w języku orginalnym, datę produkcji i czas 

trwania.W ontologii znajdują się także informacje o aktorach i reżyserach. Tytuł pozwala na 

wyszukanie filmu w aplikacji. Data produkcji pozwala na posortowanie filmów według roku ich 

powstania. Informacje o aktorach i reżyserach umożliwiają wyszukanie filmów, w których brał udział 

interesujący nas aktor lub reżyser. Klient został opisany przez imię, nazwisko, adres i telefon. 

Nazwisko i imię umożliwia zidentyfikowanie klienta. Numer telefonu i adres umożliwia kontakt 

z klientem. W wypożyczalni może znajdować się wiele płyt z tym samym filmem, dlatego każda kopia 

posiada swój numer identyfikacyjny i cenę zakupu, która pozwala oszacować karę za zniszczenie pły-

ty. Ontologia przechowuje dane o wypożyczeniach, informacje o dacie wypożyczenia, cenie i czasie 

na jaki film jest wypożyczony. Dane o zwrocie zawierają informacje o realnym czasie oddania filmu 

(klient może oddać film przed terminem) i karze za ewentualne przetrzymanie. Ontologia zawiera re-

lacje między klasami. Relacje zostały zdefiniowane Object Properties. Klient może jednocześnie wy-

pożyczyć pięć płyt DVD. Ontologia zawiera informacje o serialach, i które filmy są do siebie podobne 

tematycznie. 

Na podstawie ontologii „Wypożyczalnia wideo” zostały utworzone pytania w języku SPARQL. 
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Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 

Wydział Informatyki Stosowanej  

 

 

Streszczenie pracy dyplomowej inżynierskiej 

„Ontologia, wypożyczalnia wideo stworzona na podstawie relacyjnej bazy danych” 

 

 Tematem pracy inżynierskiej jest opis ontologii, stworzonej dla wypożyczalni wideo. Architektura aplikacji zosta-

ła oparta o technologie Sematic Web. 

 Ontologia w informatyce oznacza formalną specyfikacje pewnego obszaru wiedzy lub elementów rzeczywistości 

w łatwej formie do wykorzystania przez oprogramowanie. Przy projektowaniu ontologii wykorzystuje się metody katego-

ryzacji i hierarchizacji. Stworzona ontologia dla wypożyczalni wideo przechowuje informacje o filmach znajdujących się 

wypożyczalni, klientach i o wypożyczeniach. Ontologia została stworzona w języku OWL. OWL jest językiem ontologii, 

zaprojektowany dla aplikacji, które przetwarzają treść informacji. Na podstawie ontologii wypożyczalnia wideo zostały 

utworzone pytania w języku SPARQL. Język zapytań SPARQL jest przeznaczony do wydobywania informacji z seman-

tycznej sieci. 
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