
Szemantikus Web 

Tarcsi Ádám 



A Web működése okozza a gondot! 

A HTML dokumentum leíró és nem 

információ leíró nyelv. 

• Metaelemek - sovány vigasz 
• <meta name="description" content="Az oldal 

a … témakörével foglalkozik."> 

• <meta name="keywords" content="kulcsszó1, 

kulcsszó2, kulcsszó3"> 

• Az oldalak közötti kapcsolatok 

egyirányúak. 

• A tartalom az embernek szól. 

• A HTML5 picit segít ezen 

Az emberi nyelv nem formalizálható 

teljesen a matematika segítségével. 
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Szemantikus web vs.  

szemantikus keresés 

•Szemantikus web: gépileg 

feldolgozható tudás 

•Szemantikus keresés: értelmezhető 

keresés, jobb, pontosabb találatok 
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Keresés evolúció 

 Az információ, mint kavicsok a homokban. 

 Kereséshez fel kell túrni a homokozót: Web bot 

 Adattisztítás 

 Indexelés 

 Értelmezés: metaadatok szükségesek 

 Matematikai módszerekkel az emberi nyelv nem írható le  a helyes 

értelmezéshez szükség van az emberre is. 

 Valahol itt született meg a szemantikus web víziója 

 Az Interneten nem csak emberek "böngésznek", 

kommunikálnak  számítógépek számára is érthető tartalom 

kell. 

 

 

 

 

Szemantikus web - és az ember 
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Az adatok a weboldalakba temetve 
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Web 3.0 
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Számítógépnek is értenie kell 
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Nagyszámú integráció 

 - ad hoc 

 - egyedi 

 

A kapott információk 

jellemzően túl nagy 

mennyiségűek 

áttekintéshez, 

automatikus keresésre 

és összekapcsolásra van 

szükség 

A weblapok ember számára „érthetőek”. A tartalom a számítógép számára 

„érthetetlen”. 

  Search &  

Mash-up  

Engine 
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Mi a „megértés”? 
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•Mit mond egy weblap egy Web 

robotnak? 

 " For more information visit <a 

href=“http://www.ex.org”> my 

company </a> Web site. . .” 

 

 

•Ebből azt értik, hogy: 

 " blah blah blah blah blah <a 

href=“http://www.ex.org”> blah 

blah blah </a> blah blah. . .” 

 

 



Mit „ért meg” a Google? 

•Azt érti meg, hogy: 

 [page1] hivatkozik [page2]  page2 fontos 

 

 

 

• Google rendezni tudja a találatokat! 

Az okosabb találatokhoz okosabb adatleírás kell. 



Szemantika, kapcsolat, … 

 Kapcsolat nem weblapok között, hanem tartalmak 

között. 

 

 

 

 Szemantika ~ jelentés 

 

 

 

 

  Metaadatok  szükségesek a leírásra 
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egér egér 



Szemantikus web 
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egér 

eszik 

fél tőle 

eszik 
ábrázol 

terminológia (szó v. kifejezés) a fogalomra…. 

van van 

van 



A Szemantikus Web 
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Semantic Web 
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Egyszerűbb integráció 

 - sztenderdek 

 - többcélú 

Hatékonyabb gép-

ember, ember-ember 

együttműködés 
Még több alkalmazás 

Ember számára is érthetőbb Számítógép számára „érthető(bb)”, 

feldolgozható 

     Semantic 

   Mash-ups 

       & 

Search 



Architektúra Tim Berners-Lee 

 

 

 

Szemantikus web - és az ember 
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Részei 
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 RDF (Resource Description Framework): erőforrások 

közötti kapcsolatrendszert (kijelentéseket) leíró nyelv.  

A kapcsolatrendszerből következtethetünk a jelentésre 

(szemantika). 

 RDFa: (RDF in attributes) 

http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/ 

 Microdata: tartalmak címkézésére 

http://dev.w3.org/html5/md/ 

 Microformats: elemek (emberek, események, termékek, 

stb.) tulajdonságainak leírására 

http://microformats.org/ 

 OWL (Web Ontology Language): modellező nyelv, 

összefüggések leírására 

 SPARQL: RDF lekérdező nyelv (~SQL) 
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RDF (Resource Description Framework) 

•Tudásreprezentációt tesz lehetővé azáltal, hogy lehetővé teszi 

kijelentések megfogalmazását erőforrásokról gépi feldolgozásra 

alkalmas formában. Segítségével a világ tetszőleges 

objektumaira fogalmazhatunk meg állításokat. 

•Egy állítás alapvetően hármasokból épül fel (objcet, subject, 

predicate). 

•Erőforrás: 

 Az RDF erőforrások leírását teszi lehetővé 

 Minden erőforrást RDF URI hivatkozás azonosít 

Tulajdonságok: 
 Minden tulajdonságot RDF URI hivatkozás azonosít 

 Értékei erőforrások és literálok lehetnek, valamint úgynevezett üres 

csomópontok 

 Ontológiák definiálják a tulajdonságok jelentését, hogy milyen 

erőforrásokhoz lehet őket kapcsolni, milyen értékeket vehetnek fel, 

és hogy milyen viszonyban vannak más tulajdonságokkal 
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RDF - 2. 

Kijelentések, állítások: 
 Az RDF olyan kijelentések (állítások) megfogalmazását 

teszi lehetővé, amelyeket úgynevezett RDF hármasok 

reprezentálnak 
 Alany (subject): egy erőforrás (URI) lehet vagy üres 

csomópont 

 Állítmány (predicate): egy tulajdonság lehet (RDF URI 

hivatkozás) 

 Tárgy (object): egy erőforrás vagy literál lehet 
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ALANY 

ALANY TÁRGY 

TÁRGY 
Állítmány 

Állítmány 



Példa 

•<?xml version="1.0"?> 

•<rdf:RDF 

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

•xmlns:cd="http://www.cdbolt.hu/cd#"> 

 

•<rdf:about="http://www.cdbolt.hu/cd/Csovi-csovi Jasper"> 

•  <cd:eloado>Pap Rita</cd:eloado> 

•  <cd:orszag>HU</cd:orszag> 

•  <cd:kiado>Pop System</cd:kiado> 

•  <cd:ar>2000</cd:ar> 

•  <cd:ev>1994</cd:ev> 

•  <cd:weblap rdf:resource="http://www.paprita.hu"/> 

•</rdf:Description> 

•... 

</rdf:RDF> 
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Album Előadó Ország Kiadó Ár (Ft) Év Weblap 

Csovi-csovi 
Jasper 

Pap Rita HU Pop System 2000 1994 www.paprita.hu 

Mezzazine Massive 
Attack 

US Virgin 3500 1998 www.massiveattack.com 



RDF validálás 

•http://www.w3.org/RDF/Validator/ 
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RDF grafikus ábrázolás 
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Alany (RDF Subject) 
Állítmány (RDF Property) 

Tárgy (RDF Object) 



OWL (Web Ontology Language) 

•Ontológia: létről szóló filozófiai tudomány. 
 Mesterséges Intelligencia: egy tárgyterület fogalmainak és az azok 

között fennálló kapcsolatoknak formális specifikációja, egy 

definíciókból álló fogalomgyűjtemény.  
 Célja, hogy a tárolt információknak explicit jelentést adjunk. 

 ~ szókészlet, vocabulary: ugyanazt a „dolgot” ugyanúgy hívjuk.  

 Megfeleltetés a valós világ fogalmai és az URI-k között.  

 Ontológia: szókészlet + a definiált fogalmak közötti kapcsolatok, 

megszorítások és szabályok 

RDF-re épül, hozzáad ahhoz: 
  Kardinalitás a tulajdonságokon: pl.: egy embernek csak egy neve 

lehet 

 Érték megszorítások: pl.: egy futballcsapat minden tagjának a 

játékosok egy egyedének kell lennie. 

 Domain és tartomány alapú megszorítások: pl.: a "játékosa" 

tulajdonságnak a Futballcsapat osztályban pontosan 11 értéke kell 

legyen, míg a Kosárlabdacsapat esetén 5-nek. 

 Ekvivalencia az osztályok között. 

 Halmazműveletek osztályok között. 
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OWL 2.  

Résznyelvei: 
 OWL Lite 

  OWL DL (Description Logics) 

  OWL Full 

 

•Pl.:  
•<owl:Class rdf:ID="mediaHordozo"/> 

 

•<owl:Class rdf:ID="cd"> 

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

•</owl:Class> 
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Honlaphoz illesztés 

•<html> 

• <head> 

•   <title>CD bolt</title> 

•   <link rel="meta" type="application/rdf+xml" href="cd.rdf"/> 

• </head> 
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RDF csoportosítás 

Konténerek segítségével: 

 Bag:  

 megengedi az ismétlődést,  

 a tagok sorrendje lényegtelen 

 Seq:  

 megengedi az ismétlődést, 

 a tagok sorrendje lényeges 

 Alt:  

 tagjai alternatívák. Jellemzően egy tulajdonság 

lehetséges értékei. 
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RDF csoportosítás példa 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

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

xmlns:cd="http://www.cdbolt.hu/cd#"> 

<rdf:Description 

rdf:about="http://www.cdbolt.hu/cd/Mezzazine"> 

  <cd:eloado> 

 <rdf:Bag> 

  <rdf:li>Robert Del Naja</rdf:li> 

  <rdf:li>Grant Marshall</rdf:li> 

  <rdf:li>Tricky</rdf:li> 

  <rdf:li>Andrew Vowles</rdf:li> 

 </rdf:Bag> 

  </cd:eloado> 

  <cd:orszag>US</cd:orszag> 

  <cd:kiado>Virgin</cd:kiado> 

  <cd:ar>3500</cd:ar> 

  <cd:ev>1998</cd:ev> 

  <cd:weblap rdf:resource="http://www.massiveattack.com"/> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 
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RDF csoportosítás példa 
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FOAF (Friend Of A Friend) 

 RDF szótár emberek és kapcsolatainak 

leírására. 

 Foaf-o-Matic: 

http://www.ldodds.com/foaf/foaf-a-matic 
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FOAF példa 

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

<rdf:RDF   

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

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

 xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"> 

<foaf:Person> 

 <foaf:name>Tarcsi Ádám</foaf:name> 

 <foaf:title>Mr</foaf:title> 

 <foaf:firstName>Ádám</foaf:firstName> 

 <foaf:surname>Tarcsi</foaf:surname> 

 <foaf:nick>ade</foaf:nick> 

 <foaf:homepage rdf:resource="http://ade.web.elte.hu"/> 

 <foaf:phone rdf:resource="tel:+36"/> 

 <foaf:workplaceHomepage rdf:resource="http://www.inf.elte.hu/mot"/>   

 <foaf:depiction rdf:resource="http://ade.web.elte.hu/Tarcsi_Adam.jpg"/>   

 <foaf:workInfoHomepage rdf:resource="http://ade.web.elte.hu"/>   

 <foaf:mbox_sha1sum>b9fec9d10280cef63e41cde7d50375ca8db4f87d</foaf:mbox_sha1sum> 

 <foaf:knows> 

  <foaf:Person> 

   <foaf:name>Papp Szabolcs</foaf:name>   

   <foaf:mbox rdf:resource="mailto:szabolcs.papp@smartx.hu"/> 

  </foaf:Person> 

 </foaf:knows> 

</foaf:Person> 

</rdf:RDF> 
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FOAF gráf modell 
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Fényképezőgép vásárlás példa 

<PhotographyStore rdf:ID="Bolt" 

  xmlns:rdf="&rdf;#"> 

 <store-location>Szombathely</store-location> 

 <phone>+3690111111</phone> 

 <catalog rdf:parseType="Collection"> 

 <SLR rdf:ID="Olympus-OM-10" 

   xmlns="http://www.camera.org#"> 

  <lens> 

   <Lens> 

    <focal-length>75-300mm zoom</focal-

length> 

    <f-stop>4.5-5.6</f-stop> 

   </Lens> 

  </lens> 

  <body> 

   <Body> 

    <shutter-speed rdf:parseType="Resource"> 

     <min>0.002</min> 

     <max>1.0</max> 

     <units>seconds</units> 

    </shutter-speed> 

   </Body> 

  </body> 

  <cost rdf:parseType="Resource"> 

   <rdf:value>325</rdf:value> 

   <currency>USD</currency> 

  </cost> 

 </SLR> 

</catalog> 

</PhotographyStore> 
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Egy fényképezőgépet 

szeretnék vásárolni 75-

300mm zoom-os 

lencsemérttel, a gép 

zárideje 1/500 és 1.0 közötti 

tartományban legyen. 

A pontos eredményhez az 

pl. az kérdésekre kell 

választ adni:  

1. Mi a kapcsolat az SLR 

és a fényképezőgép 

(camera) között? 

2. Focal-lenght és a méret 

között? 



SPARQL 

•Simple Protocol and RDF Query Language 
 ~SQL RDF XML-en 

 Teszteléshez: http://www.sparql.org/sparql.html 
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Művelet SQL SPARQL 

SELECT SELECT name, nick, pic 

FROM UserTable  

WHERE  

 name = "Tarcsi Ádám"; 

PREFIX foaf: 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/>  

PREFIX rdf: 

<http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#> 

SELECT ?uri ?name ?nick ?pic 

FROM 

<http://ade.web.elte.hu/foaf.rdf

> 

WHERE 

{ ?uri 

rdf:type foaf:Person ; 

foaf:name "Tarcsi Ádám" ; 

foaf:nick ?nick ; 

foaf:depiction ?pic ; 

} 

http://www.sparql.org/sparql.html


SPARQL 
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Adathalmaz 

_:a foaf:name "Johnny Lee Outlaw" . 

_:a foaf:mbox <mailto:jlow@example.com> . 

_:b foaf:name "Peter Goodguy" . 

_:b foaf:mbox <mailto:peter@example.org> . 

_:c foaf:name "John Smith" . 

Lekérdezés 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

SELECT ?name ?mbox 

WHERE 

  { ?x foaf:name ?name . 

    ?x foaf:mbox ?mbox } 

Eredmény 

name mbox 

"Johnny Lee Outlaw"  <mailto:jlow@example.com>  

"Peter Goodguy"  <mailto:peter@example.org>  



SPARQL - INSERT 

Művelet SQL SPARQL 

INSERT INSERT INTO 

UserTable (name, 

birthday, nick)  

VALUES  

("Deb Ella", "1985-

01-01", "Debil");  

PREFIX foaf: 

<http://xmlns.com/foaf/0.1/>  

PREFIX rdf: 

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

ns#> 

INSERT DATA INTO 

<http://ade.web.elte.hu/foaf.rdf>  

(?name, ?birthday, ?nick)  

{ 

<http://http://ade.web.elte.hu/foaf.rdf> 

rdf:Type  

foaf:Person ;   

foaf:name "Deb Ella" ;   

foaf:birthday <1985-01-01T00:00:00> ;  

foaf:nick "Debil"  

} 
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SPARQL - UPDATE, DELETE 

Művelet SQL SPARQL 

DELETE DELETE FROM 

UserTable  

WHERE name = "Adam 

Tarcsi" 

DELETE DATA FROM 

<http://ade.web.elte.hu/foaf.rdf> 

{<http://ade.web.elte.hu/foaf.rdf/#me> 

?predicate ?object } 

UPDATE UPDATE UserTable  

SET nick="Cabalero"  

WHERE name="Tarcsi 

Ádám" 

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> 

MODIFY <http://ade.web.elte.hu/foaf.rdf>  

DELETE {?uri foaf:nick ?nick}  

INSERT {?uri foaf:nick "Cabalero"} 

WHERE { ?uri foaf:name "Tarcsi Ádám" } 
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Szemantikus Web adatforrások 

•http://lod-cloud.net/versions/2011-09-19/lod-cloud_colored.html 

  Szemantikus web és a web 3.0 
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Szemantikus Wikipedia - DBpedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•http://dbpedia.org/ 

http://dbpedia.neofonie.de/browse/ 
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Melyek azok a legalább 50 kilométer 

hosszú folyók, melyek a Rajnába ömlenek? 
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Hol voltak ma földrengések? 
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WolframAlpha 
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http://www.wolframalpha.com/input/?i=all+earthquakes+today 

http://www.wolframalpha.com/input/?i=all+earthquakes+today


Egy szemantikus kereső: evri 

•http://www.evri.com/news/for?query=Budapest+sights 
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Néhány érdekes példa: 

 http://www.hakia.com/ 

 http://swoogle.umbc.edu/ 

 http://www.cognitionsearch.com/ 

 http://www.powerset.com/ 

 http://www.kartoo.com/ 

 http://www.quintura.com/ 

 http://iglue.com/ 

 http://www.polymeta.hu 

 http://szorcs.hu/ 
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MEEX 

Szemantikus web példa 
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Szemantikus Web példa: meex 

•Forráskód és dokumentáció: http://swa.cefriel.it/meex 

•Demo: http://meex.cefriel.it/meex/ 

 

 

 

 

 

•Forrás: Emanuele Della Valle: Semantic Web An 

Introduction http://applied-semantic-

web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt 

 

  Szemantikus web és a web 3.0 
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Hogyan készült: meex 

•Alapötlet: keressünk adott zenei stílusban 

koncertet a közelben. 

 

•Manuális megoldás: 
 Megnyitom a musicmoz-t [http://www.musicmoz.org ] 

és keresek olyan előadókat, akik például népzenét 

(Folk music) játszanak 

 Ha valamelyiket nem ismerem, a musicbrainz-en 

[http://www.musicbrainz.org ] több információt 

kaphatok róla 

 Megnézem az EVDB-n [http://www.eventful.com ], hogy 

a kiválasztott zenész vagy együttes ad-e koncertet a 

közelben a napokban 

 A kiválasztott koncerteknek utánanézek a Google 

Maps-en [http://maps.google.com ]  
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Kik is játszanak népzenét? 
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További információk… 
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Megkeresem, hol és mikor játszik 

46 



Végül: megnézem a térképen a 

helyszíneket 
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Vagy mindezt egyszerre… 
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Hol van itt a szemantikus web? 

•Felhasznál(ha)t(ó) Szemantikus Web 

technológiák: 

 Kapcsolatok ábrázolása: RDF 

 RDF információk kiolvasása XML (XHTML) 

lapokból: GRDDL 

 Strukturált információk hozzáadása az XHTML 

lapokhoz: RDFa 

 Lekérdező nyelv: SPARQL 

 Erőforrások és kapcsolatok értelmezése: 

RDFS, OWL, SKOS, Rules 

 Felhasználni a mások által készített 

ontológiákat 



Hol van itt a szemantikus web? 
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meex rendszerterv 

Music Moz 

Ontology  

EVDB 

Ontology 

meex Application Ontology 

Bridge Ontology 

Music Brainz 

Ontology 

Bridge Ontology 

MusicMoz MusicBrainz EVDB 

[File XML] [DB] [REST+XML] 

MUSIC EVENTS EXPLORER 



meex rendszerterv 

MusicBrainz 

database 

Adapter 

Database  

RDF 

SPARQL 

Server 

EVDB 

REST 

service 

MusicMoz 

File XML 

meex 

User 

XML 

Browser 

Web 3) HTML and RDF 

2) RDF 

GRDDL processor 

EVDB  

 RDF 

MusicMoz 

 RDF 
XML 

2) RDF 

1) Music style 



SZEMANTIKUS KERESÉS 
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Kereső fajták 

 Klasszikus, általános célú keresők: Google, 

Yahoo, Bing 

 Katalógus, linkgyűjtemény jellegű, többnyire 

tematikus keresők: DMOZ, Startlap, stb. 

 Web 2.0 keresők: Youtube, Flickr 

 Közösségi keresés: Facebook, LinkedIn 

 Tematikus, speciális adatbázisokra épített 

keresők, tudásbázisok: books.google.com, 

Wolfram Alpha, arukereso.hu, mek.oszk.hu 

 Vizualizációs: Quitura, KartOO 

 Meta, vagy szemantikus: swoogle, dbpedia, haika 

 Hibrid 
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Szemantikus keresés 

Seth Grimes a keresés és a szemantika közös 

megközelítésének 11 módját sorolja fel: 
 kapcsolódó keresések felajánlása, keresett kifejezések javítása 

 definíciók, referenciák megjelenítése egy keresett kifejezésre 

 szemantikailag annotált eredménymegjelenítés, a releváns 

információk kiemelése 

 hosszabb szöveg alapú keresés 

 szemantikai/szintaktikai annotációval támogatott keresés 

 fogalmi keresés taxonómiák alkalmazásával 

 ontológia alapú keresés 

 szemantikus web technológiáinak kihasználása 

 előre definiált kategóriák szerinti eredménymegjelenítés 

 eredmények klaszterezett, csoportosított megjelenítése 

 természetes nyelvű kereső kérdések megválaszolása 
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http://kereses.blog.hu/2010/02/03/mitol_szemantikus_egy_kereso 

 

http://intelligent-

enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL

5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100 

http://kereses.blog.hu/2010/02/03/mitol_szemantikus_egy_kereso
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100
http://intelligent-enterprise.informationweek.com/channels/information_management/showArticle.jhtml;jsessionid=DG4QLODCL5X0TQE1GHPSKH4ATMY32JVN?articleID=222400100


Bővített kivonatok - Rich Snippets 
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Google: Microadatok, microformats, RDFa 
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Forrás: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=hu&answer=173379 

Tulajdonság Leírás 

name (fn) Kötelező. Az esemény neve. 

recipeType (tag) Az étel típusa: pl. előétel, főétel, desszert ... 

photo Az étel készítését ábrázoló fénykép. 

published A recept közzétételének ideje ISO dátumformátumban. 

summary Az étel rövid összefoglaló leírása. 

review Az étel értékelése. Tartalmazhat beágyazott értékelési információkat. 

prepTime 
A recept előkészítésének időtartama ISO 8601 időtartam-formátumban. Az időtartam megadásához 

használhatja a min és max gyermekelemeket is. 

cookTime 
Az étel megfőzésének/-sütésének időtartama ISO 8601 időtartam-formátumban. Az időtartam megadásához 

használhatja a min és max gyermekelemeket is. 

totalTime (duration) 
Az étel előkészítésének és megfőzésének/sütésének időtartama ISO 8601 időtartam-formátumban. Az 

időtartam megadásához használhatja a min és max gyermekelemeket is. 

nutrition 

A recepttel kapcsolatos tápanyagadatok. A következő gyermekelemeket 

tartalmazhatja: servingSize, calories, fat, saturatedFat, unsaturatedFat, carbohydrates, sugar, fiber, protein, 

cholesterol. Ezek az elemek nem kifejezett részei a hRecipe mikroformátumnak, de a Google felismeri őket. 

instructions 
Az étel elkészítésének lépései. Tartalmazhatja az instruction gyermekelemet, amellyel az egyes lépéseket 

különböztetheti meg. 

yield A recept alapján elkészített étel mennyisége (pl. hány főre, hány adag stb.). 

ingredient 
A receptben használt hozzávaló. Tartalmazhatja a name (a hozzávalók neve) és az amount (mennyiség) 

gyermekelemeket. Ennek használatával azonosítsa az egyes hozzávalókat. 

author A recept szerzője. Tartalmazhat beágyazott, személyre vonatkozó információt. 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=hu&answer=173379
http://www.w3.org/QA/Tips/iso-date
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=146645
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=146646


Tartalomtípusok 

 Emberek 

 Termékek 

 Receptek 

 Események 

 Ismertetések 

 Értékelések 

 Vállalkozások és szervezetek 

 Zenék 

 Videók 

 Helyek 

 Szerző 

 Breadcrumbs – navigációs útvonalak 

 Stb. 
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Rich Snippets teszteszköz 

•http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets 
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http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets


RDFa – RDF with attributes 
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További információk: http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/ 

http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/


RDFa példa kód 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

<body> 

<p about="#event1" typeof="cal:Vevent"> 

<b property="cal:summary">Borkóstoló és konferencia</b>: 

<span property="cal:dtstart" datatype="xs:date">2010-11-25 

</span>-től 

<span property="cal:dtend" datatype="xs:date">2010-11-27 

</span>-ig. 

További információk<a rel="cal:url" 

href="http://infoera.hu/">az InfoÉra weboldalán</a> 

találhatóak. 

<br/>Helyszín: <span 

property="cal:location">Füzesgyarmat</span>. 

</p> 

</body> 

</html> 
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Az ember számára látható adatok 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

<body> 

<p about="#event1" typeof="cal:Vevent"> 

<b property="cal:summary">Borkóstoló és konferencia</b>: 

<span property="cal:dtstart" datatype="xs:date">2010-11-25 

</span>-től 

<span property="cal:dtend" datatype="xs:date">2010-11-27 

</span>-ig. 

További információk<a rel="cal:url" 

href="http://infoera.hu/">az InfoÉra weboldalán</a> 

találhatóak. 

<br/>Helyszín: <span 

property="cal:location">Füzesgyarmat</span>. 

</p> 

</body> 

</html> 
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Adatok az RDFa ügynöknek  

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

<body> 

<p about="#event1" typeof="cal:Vevent"> 

<b property="cal:summary">Borkóstoló és konferencia</b>: 

<span property="cal:dtstart" datatype="xs:date">2010-11-25 

</span>-től 

<span property="cal:dtend" datatype="xs:date">2010-11-27 

</span>-ig. 

További információk<a rel="cal:url" 

href="http://infoera.hu/">az InfoÉra weboldalán</a> 

találhatóak. 

<br/>Helyszín: <span 

property="cal:location">Füzesgyarmat</span>. 

</p> 

</body> 

</html> 
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A kettő metszete: a „lényeg” 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" 

xmlns:cal="http://www.w3.org/2002/12/cal/icaltzd#" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" > 

<body> 

<p about="#event1" typeof="cal:Vevent"> 

<b property="cal:summary">Borkóstoló és konferencia</b>: 

<span property="cal:dtstart" datatype="xs:date">2010-11-25 

</span>-től 

<span property="cal:dtend" datatype="xs:date">2010-11-27 

</span>-ig. 

További információk<a rel="cal:url" 

href="http://infoera.hu/">az InfoÉra weboldalán</a> 

találhatóak. 

<br/>Helyszín: <span 

property="cal:location">Füzesgyarmat</span>. 

</p> 

</body> 

</html> 
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Mit tud az RDFa ügynök? 

•#event1 isA cal:Vevent 

•#event1 cal:summary "Borkóstoló és konferencia" 

•#event1 cal:dtstart "2010-11-25" (xs:date) 

•#event1 cal:dtend "2010-11-27" (xs:date) 

•#event1 cal:url <http://infoera.hu/> 

•#event1 cal:location "Füzesgyarmat" 
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Microformats 

•Elemek leírására szolgál. 

•HTML class attribútumára épül. 

•http://microformats.org/wiki/hcard 
 

•<div class="vcard">  

<a class="url fn" href="http://ade.hu/">Tarcsi Ádám</a> 

<img class="photo" src="ade.hu/tarcsiadam.jpg"/>  

<span class="title">Egyetemi tanársegéd</span> az  

<span class="org">ELTE IK</span>-n  

<span class="adr">  

 <span class="street-address">Pázmány P. s. 1/c.</span> 

 <span class="locality">Budapest</span>,  

 <span class="postal-code">1117</span>  

</span>  

</div> 
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http://microformats.org/wiki/hcard


Microformats 

Elem neve Célja 

adr Cím megadása 

FOAF Friend-of-a-friend: kapcsolatok leírása 

geo Geográfiai koordináta leírására 

hAtom Atom syndication-friendly megadása 

hAudio Audió állomány, podcast 

hCalendar Esemény, naptár-bejegyzés megadása 

hCard Személy megadása 

hListing Listázás, pl.: termékek, szolgáltatások 

hMedia Média hivatkozások 

hNews Hírek megadása (hAtom) 

hProduct Termék adatok megadása 

hRecipe Receptek megadása 

hResume Önéletrajz 

hReview Termék, vagy szolgáltatás értékelése 
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http://microformats.org/wiki/adr
http://www.foaf-project.org/
http://microformats.org/wiki/geo
http://microformats.org/wiki/hatom
http://microformats.org/wiki/haudio
http://microformats.org/wiki/hcalendar
http://microformats.org/wiki/hcard
http://microformats.org/wiki/hlisting
http://microformats.org/wiki/hmedia
http://microformats.org/wiki/hnews
http://microformats.org/wiki/hproduct
http://microformats.org/wiki/hrecipe
http://microformats.org/wiki/hresume
http://microformats.org/wiki/hreview


Microdata (HTML5) 

•Elemei: 

 Itemscope – Megadásával jelezzük, hogy a adott HTML elem 

és gyermek elemei microdata elemek. 

 Itemtype – A microdata formátum típusának megadása 

szótár (vocabulary) hivatkozással.  

Pl.: http://data-vocabulary.org/Person 

 Itemprop – Microdata elem attribútum jelölése. 

 Itemid – Elem azonosítója. 

 Itemref – Hivatkozás egy másik Microdata elemre. 
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Microdata példa 

•<div itemscope itemtype="http://schema.org/Person"> 

•  <span itemprop="name">Tarcsi Ádám</span> 

•  <img src="tarcsiadam.jpg" itemprop="image" /> 

•  <span itemprop="jobTitle">Egyetemi tanársegéd</span> 

•  <div itemprop="address" itemscope 

itemtype="http://schema.org/PostalAddress"> 

•    <span itemprop="streetAddress"> Pázmány P. sétány 1/c.</span> 

•    <span itemprop="addressLocality">Budapest</span>, 

•    <span itemprop="postalCode">1117</span> 

•  </div> 

•  <a href="http://ade.hu" itemprop="url">ade.hu</a> 

•  Kolléga: 

•  <a href="http://webprogramozas.inf.elte.hu/~gyozke/" 

itemprop="colleague">Horváth Győző</a> 

•</div> 
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Schema.org 

•2011. június 2-án indította el a Google, 

Microsoft, Yahoo! 

•2011. novemberben csatlakozott a 

Yandex is. 

•Microdata (HTML5)-t választották 

alapnak. 
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Szerző megadása 

1. Szerző hozzáadása az oldalhoz:  
<link rel="author" 

href="https://plus.google.com/118011896

674129103200?rel=author"> 

2. Google+ profilban Egyéni link hozzáadása: 

http://plus.google.com/me/about/edit/co 

3. A webmaster tools-ban a Strukturált adatok 

teszteszközével leellenőrzhetjük: 

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets 
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http://plus.google.com/me/about/edit/co
http://plus.google.com/me/about/edit/co
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets


Irodalom 

 http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/ 

 These slides are partially based on “Semantic Web An 

Introduction” by Emanuele Della Valle http://applied-semantic-

web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt 

 Youtube: Did you know? 

http://www.youtube.com/results?search_query=did+you+know

&aq=f 

 Bor ajánló: http://onto.rpi.edu/wiki/wine/index.php/Main_Page 

 Google szemantikus megoldásai a Webmastertools-ban: 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?topic

=21997 

 http://www.masternewmedia.org/top-visual-search-engines-

the-most-interesting-ways-to-visually-explore-search-engine-

results/ 

 ELTE Tudáskezelő  rendszerek szakirányú labor kutatások 
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http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/
http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/
http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/
http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/
http://www.sti-innsbruck.at/teaching/curriculum/semantic-web/
http://applied-semantic-web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt
http://applied-semantic-web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt
http://applied-semantic-web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt
http://applied-semantic-web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt
http://applied-semantic-web.org/slides/2010/03/01_intro.ppt
http://www.youtube.com/results?search_query=did+you+know&aq=f
http://www.youtube.com/results?search_query=did+you+know&aq=f
http://onto.rpi.edu/wiki/wine/index.php/Main_Page
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