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Sammanfattning 
Då den webb som vi idag använder har växt snabbt har ett antal problem uppstått. 
Antalet tjänster är många och mängden information är stor. Den enorma 
informationsmängden gör att det är svårt att hitta relevant sådan vid sökningar. Om 
maskiner kunde hjälpa till med sökningen skulle problemet minska.  

Den semantiska webben beskrivs som en förlängning av den nuvarande webben 
skapad för att låta maskiner kunna utnyttja den information som finns representerad 
på webben. För att kunna göra webben maskinläsbar krävs det att webben kodas med 
semantisk information. Detta kan göras av personer som författar webbsidor. För att 
detta ska kunna göras krävs det att det finns verktyg som tillåter att det görs, 
verktygen ska gärna kunna användas samtidigt som webbsida skapas. Denna studie 
har utvärderat hur de webbsidesredigeringsverktyg som används idag kan användas 
för att skapa semantisk uppmärkning. Studien går igenom ett antal verktyg ur olika 
kategorier och utvärderar det semantiska stödet dessa ger användaren. Utvärderingen 
görs med hjälp av kriterier som tagits fram genom att studera ett antal prototypverktyg 
för semantisk uppmärkning.  

Resultatet av studien ger en indikation på att de verktyg som idag används inte är redo 
för att låta användaren skapa webbsidor märkta med semantisk information. 

Nyckelord: Semantisk webb, Metadata, semantisk uppmärkning, verktygsstöd 
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1. Inledning 
Det världsomspännande nätverket av datorer som samverkar för att skapa World 
Wide Web (webben) består idag av ett stort antal webbsidor där en betydande del är 
skapade av privatpersoner och mindre företag som vill dela med sig av sina intressen 
och kunskaper. I takt med att webben växer har det uppstått ett behov av att kunna 
sovra i den datamängd som finns lagrad här. Användare uppmärksammar detta 
problem bland annat när information söks via sökmotorer, viket ofta ger irrelevanta 
träffar (Ding m.fl., 2002). En lösning som presenterats för att lösa problemet med att 
tolka den data som finns lagrad är den semantiska webben. Visionen med denna 
förlängning av den nuvarande webben är att skapa en webb där maskiner och 
människor samverkar, detta ska ske genom att ge datan som finns lagrad en 
väldefinierad mening (Berners-Lee m.fl., 2001). Mycket forskning har presenterats 
för hur denna samverkan ska kunna ske. Strukturen för hur den semantiska webben 
ska fungera finns redan. Flera implementationer som bygger på den semantiska 
webbens principer har presenterats och finns i drift. Ett problem är att vanliga 
användare såsom privatpersoner och små företag inte har den kunskap som krävs för 
att delta i det som ska bli den semantiska webben. För att användare som inte är 
ickespecialister ska kunna bidra med information krävs det verktyg som inte kräver att 
användaren är utbildad kunskapshanterare (Vargas-Vera m.fl., 2002).  

Denna rapport ska visa hur de verktyg som idag används för att skapa webbsidor 
stöder användaren när denne vill märka sina webbsidor med semantisk information.  

Studien är organiserad enligt följande; I kapitel två ges en bakgrund till den 
semantiska webben där förhållanden och begrepp förklaras. I kapitel tre 
problematiseras ickespecialisternas deltagande på den semantiska webben och i 
kapitel fyra ges en metod för att kunna lösa det givna problemet. Kapitel fem 
presenterar ett antal verktyg som finns framtagna för semantisk uppmärkning. Dessa 
verktygs semantiska funktioner ligger till grund för ett antal utvärderingskriterier som 
används för att skapa testfall. Dessa testfall ska senare användas för att utvärdera 
stödet för semantisk uppmärkning i några webbsideseditorer som används idag. 
Testfallen presenteras i kapitel sex och verktygen väljs och utvärderas i kapitel sju. 
Resultatet av utvärderingen presenteras i kapitel åtta. En diskussion av resultatet och 
relevansen av detsamma finns i kapitel nio. I samma kapitel identifieras även problem 
som framkommit under studiens gång samt framtida arbete gällande verktygsstödet 
för ickespecialisternas deltagande i den semantiska webbens framtid. 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en bakgrund till den semantiska webben. De första delarna 
behandlar hur webben fungerar idag, några brister identifieras. Nästa del definierar 
begreppen data och information. Härefter presenteras den semantiska webben, 
användare av den och vilka verktyg och språk som behövs. 

2.1. Dagens webb 
Webben erbjuder i dag användaren många tjänster. E-handel, bankaffärer och ett stort 
utbud av multimediala tjänster är några exempel på tjänster som finns att tillgå på 
webben. Dessa tjänster erbjuds av företag som genom att utnyttja de möjligheter som 
webben erbjuder får en större spridning för sitt tjänsteutbud. Webben har även på kort 
tid fått ett stort genomslag hos den stora allmänheten. Några av anledningarna till 
framgången har varit att mediet har varit lättillgängligt och att det som publicerats 
omedelbart har blivit tillgängligt för andra användare (Etzioni m.fl., 2002; Haustein & 
Pleumann, 2002). De resurser som har krävts av webbsidesproducenterna är 
egentligen bara en vanlig texteditor och en webbserverplats att publicera sina 
dokument på. Ett flertal verktyg för att skapa och publicera material finns dessutom 
på marknaden, Dreamweaver1 och Frontpage2 är några exempel. Dessa verktyg har en 
låg inlärningströskel och detta gör att användarna utan svårighet kan skapa och 
presentera sina sidor för dem som önskar ta del av dem. Detta har gjort att det inte 
bara är stora institutioner och företag som står för den information som finns 
tillgänglig på webben utan även användare utan insikt i hur en webbserver fungerar 
och vilka protokoll som är inblandade i kommunikationen mellan webbläsare och 
server har kunnat bidra till expansionen. Enkelheten hos de protokoll och de 
mekanismer som är inblandade i hur en webbsida skapas och publiceras har gjort att 
mängden användare av webben vuxit snabbt (Ding m.fl, 2003; Haustein & Pleumann, 
2002). Den snabba expansionen av webben leder till problem. Bland andra kan 
nämnas problem vid sökning av information och problem inom området e-handel 
(Ding m.fl., 2002). 

2.1.1. Från data till information 

Det material som finns lagrat på webben är i form av data. Det vill säga att det endast 
är en binär representation av data som i sin tur representerar symboler. Det som gör 
symbolerna till information är den tolkning som mottagaren lägger på den följd av 
symbolkombinationer som den binära datan utgör (Langefors, 1995). Genom att 
producenten och mottagaren av datan har samma tolkningsrymd uppnås en gemensam 
liktydig tolkning av datan. När en tolkning av datan gjorts kan den användas som 
information av mottagaren (Langefors, 1995). Eller som McBride (2002) uttrycker 
det; Data blir information när den kan bli förstådd. I detta dokument kommer 
begreppet information att användas om det är den tolkade datan som avses. Om det är 
data som inte innefattats av en gemensam tolkning är det begreppet data som används.  

2.1.2. Information och metadata 

Webben består av dokument som via hypertextlänkar är kopplade till varandra. Figur 
1 visar hur webbsidor (resurser) är kopplade till varandra genom länkar. Dessa länkar 

                                                 
1 http://www.macromedia.com 
2 http://www.microsoft.com 
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är endast en koppling till en annan resurs. De innehåller inte någon semantisk 
information om hur den länkade resursen förhåller sig mot den andra. De dokument 
som länkas innehåller en mängd data som kan vara användbar för den användare som 
hittar den och kan applicera sin tolkning på denna för att därigenom kunna uttyda 
information. Denna tolkning är möjlig för en människa som kan applicera en viss 
bakgrundskunskap för att transformera datan till för honom användbar information, 
maskiner kan med svårighet utföra samma tolkning (Ding, m.fl., 2003). Den data som 
finns är inte sparad med någon semantisk förklaring. Detta gör att det inte genom att 
enbart studera orden i datamängden går att tolka vad de innebär i det sammanhang de 
är publicerade. Ett ord som förekommer på ett ställe kan betyda något helt annat på ett 
annat ställe. För att söka och hitta i denna datamängd används sökmotorer för att hitta 
nyckelord specificerade av användaren i den befintliga textmassan. Eftersom 
tolkningen och innebörden av de i datamängden förekommande orden inte finns 
lagrad gör detta att de funktioner som söker i textmassan inte vet vad det hittade ordet 
betyder. En sökning på ordet Paris kan lika gärna ge träffar som handlar om staden 
Paris som träffar som behandlar den antika guden Paris. Detta gör att 
informationssökning via de sökmotorer som används idag ofta leder till irrelevanta 
träffar. För att undvika detta har mer avancerade metoder för att hitta information 
tagits fram. Att låta en maskin tolka informationen och dra slutsatser om innehållet 
kräver även det mycket i form av semantiska operationer på den insamlade 
datamassan (Ding m.fl., 2002). Sökmotorerna använder avancerade algoritmer för att 
ge användaren de träffar som förväntas. 

 

Figur 1 Den nuvarande webben (efter Miller, 2004) 

Metadata är data om data. Det vill säga data som beskriver annan data. Den största 
delen metadata som finns på den nuvarande webben är den som finns i metataggar på 
webbsidorna. Sökmotorerna använde dessa taggar för att indexera webbsidorna. Ett 
omfattande missbruk av den metadata som publicerades ledde till att sökmotorerna 
inte längre utnyttjar dessa. Detta har inneburit att bruket av metadata ytterligare 
minskat eftersom det inte hjälper till vid sökning av dokument.  

Enligt O’Neill, Lavoie och Bennet (2003) har användandet av metadata på webben 
inte ökat under perioden 1998 till 2002. Av den metadata som finns är en del 
producerad av de verktyg som används vid skapandet av webbsidorna. 
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2.2. Den framtida webben.  
För att klara av den växande mängden av information och tjänster måste framtidens 
webb erbjuda ett enkelt sätt att filtrera i denna informationsmängd. Denna nästa 
generations webb måste kunna utnyttja andra delade resurser på webben för att klara 
av att lösa de önskade uppgifterna. För att lösa detta har visionen om den semantiska 
webben uppstått. Genom att göra webben användbar för maskiner kan många av 
problemen lösas. Den semantiska webben ger information till de applikationer som 
web-services är. Skillnaderna mellan web-services och den semantiska webben är att 
den förstnämnda kan ses som en telefonkatalog där numret till den tjänst användaren 
söker finns och den semantiska webben kan ses som en stor encyklopedi 
(Nakhimovsky och Myers, 2003, sid. 135). Dessa två angreppssätt kompletterar 
varandra men den ena är svårare för den vanlige användaren att utveckla. Web-
services kan beskrivas som en distribuerad självbeskrivande webbapplikation som 
använder XML som protokoll för kommunikationen mellan de olika applikationerna 
(W3C, 2004e). Eftersom web-services använder mjukvaruapplikationer i form av 
agenter kräver detta att utvecklarna av web-services har kunskap i programmering 
(Nakhimovsky och Myers, 2003, sid. 136). Den semantiska webben blir ett steg i att 
låta webb-services arbeta på ett mer rationellt sätt. Människor behöver inte längre 
programmera tolkningen av de skilda betydelserna av datan in den mängd som 
webben utgör. Genom den semantiska webben kan maskinen själv resonera sig fram 
till en lösning. (Ding & Fensel, 2003) 

2.3. Den semantiska webben 
Den semantiska webben ska ses som en förlängning till den nuvarande. Den syftar till 
att göra information användbar för att göra samverkan mellan maskiner och 
människor möjlig (Berners-Lee m.fl. 2001; Hendler m.fl., 2002). För att göra denna 
koppling möjlig krävs att dokument märks med metadata. Metadata är data om data 
det vill säga data som beskriver den information som finns lagrad. Detta gör att den 
semantiska webben skiljer sig från den vanliga webben genom att de länkar som finns 
mellan olika resurser inte enbart är en länk utan kopplingen har en innebörd (Figur 2) 
(Miller, 2004). 

 

 
Figur 2 Den semantiska webben (efter Miller, 2004) 
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Figur 2 beskriver sambanden mellan olika resurser som finns publicerade på webben. 
Det specifika fallet visar bland annat på hur en person är författare till ett dokument 
som finns på ett bibliotek. Dokumentet handlar om den plats författaren bor på. 
Informationen som finns kopplad på varje länk innebär att en maskin kan göra en 
tolkning av vad som beskrivs i figuren. Denna tolkning är inte möjlig på den 
nuvarande webben. Genom att göra den semantiska webben till en förlängning av den 
nuvarande hoppas Berners-Lee m.fl. (2001) att båda medierna ska kunna existera 
jämsides och komplettera varandra. 

2.3.1. Den semantiska webbens användare  

Användare som önskar utnyttja de tjänster som kommer att finnas tillgängliga på den 
semantiska webben kommer att via sökmotorer eller fristående program använda den 
metadata som beskriver de olika resurserna. Metadata kommer att finnas lagrad i 
datakataloger (eng. repository). I denna datakatalog kan sedan agenter komma att 
söka och använda information. Alternativt kan användaren använda informationen 
genom ett webbinterface. Agenter är programvara som utför specificerade uppgifter 
på webben (Berners-Lee m.fl., 2001; W3C, 2004e). Detta sammanhang beskrivs i 
Figur 3. Figuren visar hur en ickespecialist använder den semantiska webben. En 
ickespecialist använder en definierad ontologi (en ontologi definierar begrepp). 
Ontologier skapas av utvecklare som har lingvistisk kunskap om den domän 
användaren är intresserad av (Vargas-Vera m.fl., 2002)    

I Figur 3 syns också hur producenten av webbmaterial ingår i sammanhanget. Den 
användare som vill publicera material på den semantiska webben behöver på något 
sätt markera eller plocka ut semantisk data ur sina dokument. Denna semantiska data 
kan sedan publiceras i en datakatalog som i sin tur utnyttjas av de tjänster som 
slutanvändaren använder. Den semantiska datan produceras med hjälp av ordlistor 
som definierar begrepp och kopplingar mellan dessa (ontologier). 

 

   

Figur 3 Den semantiska webbens användare och delar 
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Producenter och konsumenter av den semantiska webben visas i Figur 3 tillsammans 
med de verktyg och komponenter som krävs. Arkitekturer som låter användarna av 
den semantiska webben, producenter och konsumenter, få tillgång till och bearbeta 
information på detta vis har presenterats av flera forskare (Haustein & Pleumann, 
2002; Kalyanpur m.fl. 2004; McDowell m.fl., 2003). 

2.3.2. Den semantiska webbens byggstenar 

Figur 4 visar en principbild över hur Tim Berners-Lee har förklarat hur den 
semantiska webben kan byggas upp (W3C, 2004c).  

 
Figur 4 The semantic webtower (efter W3C, 2004c) 

Grunden för den semantiska webben är URI som ger varje resurs på webben en unik 
identifierare och unicode som ger möjlighet att beskriva material på vilket språk som 
helst. Över denna nivå kommer sedan XML och XML-schema för att beskriva 
resurser. Nästa våning i tornet är RDF, det är på denna nivå som semantiken kommer 
in. För att kunna uttrycka sammanhang och annat mellan begrepp behövs ontologierna 
som finns på nästa våning. Tack vare de förhållanden som ontologierna beskriver kan 
logik appliceras. Eftersom logik kan appliceras kan saker bevisas och om saker kan 
bevisas kan också tillit uppstå (Golbeck m.fl., 2003). Säkerheten på den semantiska 
webben har också stor hjälp av XML’s digitala signaturer (Simon m.fl. 2001). 

För att den semantiska webben ska kunna fungera krävs det en förklaring av 
sambanden mellan resurser på webben. För att kunna uttrycka dessa förhållanden har 
W3C arbetat fram ett språk. Detta språk heter Resource Description Framework 
(RDF). RDF kan uttryckas med hjälp av XML, detta gör att språket blir 
plattformsoberoende och kan användas på webben (Powers, 2003; W3C, 2004a). 

RDF använder sig av Uniform Resource Identifier (URI) för att identifiera begrepp 
och innehåll. En URI är en unik adress till en resurs på webben, denna kan liknas vid 
en tidskrifts ISSN nummer. Detta gör att RDF kan användas till att representera 
resurser, deras egenskaper och värden till dessa (Powers, 2003; W3C, 2004b).  

En vanlig representationsform för att beskriva förhållanden på webben är att rita en 
graf där noder och kanter identifieras med hjälp av en URI som pekar på en resurs 
som identifierar en del i en specifikation av den information som ska representeras.  
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Figur 5 visar ett exempel hämtat från RDF Primer (W3C, 2004b). I denna graf 
uttrycks följande; Webbsidan med adressen  www.example.org/index.html har en 
författare som identifieras av URIn  www.example.org/staffid/85740. Att det är 
webbsidans författare som beskrivs bestäms av URIn 
http://purl.org/dc/elements/1.1/creator som är platsen för en beskrivning av ett 
dokuments författare.  

Denna modell använder en nod för att representera subjektet, en nod för att 
representera objektet och en kant för predikatet. Exemplet kan även uttryckas med 
hjälp av en trippel av URIer som i figur 5. Trippelrepresentationen är en annan vanlig 
form att uttrycka RDF. En URI för varje av subjektet, predikatet och objektet 

 
Figur 5 Graf- och trippel representation av RDF (efter W3C, 2004) 

XML är en standard för att strukturera data och RDF är en standard för att tala om 
något om datan (Ding m.fl., 2002). Genom att kombinera RDF och XML kan XML’s 
namnrymd utnyttjas för att trippeln ska kunna uttryckas med hjälp av flera olika 
ontologier. Trippeln som visas i figur 5 utryckt i RDF/XML blir då som i Figur 6. 

 

1<?xml version="1.0"?> 
2.  <rdf:RDF xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
3. xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/> 
4.    <rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/index.html"> 
5.      <dc:creator rdf:resource="http://www.example.org/staffid/85740"> 
6.    </rdf:Description> 
7.  </rdf:RDF> 

Figur 6 RDF/XML representation av figur 5 

Kopplingen mellan de olika namnrymderna i Figur 6 sker på rad 2 och 3. I exemplet 
används en definition som tagits fram av World Wide Web Consortium3 (W3C) samt 
en som tagits fram av The Dubin Core Metadata Initiative4 (DCMI). För att det ska 
vara möjligt att uttrycka mer än de termer som RDF specifikationerna5 definierar 
måste en nivå över RDF finnas. Första steget mot att kunna uttrycka mer komplexa 

                                                 
3 http://www.w3.org 
4 http://www.dublincore.org 
5 http://www.w3.org/RDF/ 

http://www.example.org/index.html 

http://www.example.org/staffid/85740 

http://purl.org/dc/elements/1.1/creator 

<http://www.example.org/index.html> 
<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator> 
<http://www.example.org/staffid/85740> 
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samband såsom kardinaliteter är RDF scheman (RDFS) (Powers, 2003, sid 83). Nästa 
nivå ansvarar för att begrepp och samband mellan begrepp definieras. För att lösa 
detta kan ontologier användas.  

En ontologi är specificering av en konceptualisering (Gruber, 2001). Ontologier 
används för att göra kunskapsutbyte möjligt, detta sker genom att en ontologi 
definierar en formell vokabulär för att representera och beskriva en domän (W3C, 
2004d). En ontologi är ytterligare en förfining av den beskrivning som kan uttryckas 
med RDFS. Ontologier behövs för att dessa kan uttrycka saker som RDFS inte är 
kapabla till. En skillnad är att RDFS inte på något vis kan begränsa kardinaliteten 
mellan olika egenskaper. RDFS saknar också möjlighet att uttrycka att två egenskaper 
är ömsesidigt uteslutande (disjunkta) (Powers, 2003, sid 229). Ytterligare förfining i 
förhållande till RDFS kan uppnås genom att använda de termer som definierats av 
DCMI. DCMI består i grunden av femton termer som används för att beskriva 
resurser på webben. Skillnaden mellan RDF och DCMI är att RDF är ett språk för att 
beskriva metadata om resurser på webben medan DCMI används för att beskriva 
resurser (Powers, 2003, sid 120). Genom att lista DCMI’s termer görs detta 
överskådligt i Tabell 1 (Dublin Core, 2003a). 

Tabell 1 The Dublin Core element set 

Title Date Source 

Creator Type Language 

Subject Format Relation 

Description Identifier Coverage 

Publisher  Rights 

Contributor   

 

Ontologier krävs för att den data som finns på webben ska kunna ges en tolkning och 
därigenom göras till information. För att en likartad tolkning av datan ska kunna göras 
av både publiceraren och konsumenten av datan krävs en gemensam bakgrund 
(Langefors, 1995). Om denna bakgrundskunskap inte finns kommer de två olika 
tolkningarna inte att få samma innebörd. En ontologi hjälper till med att definiera 
denna bakgrund.  

Flera arbeten med att skapa ontologier för olika miljöer pågår. Ett par av de mest 
framträdande är Web Ontology Language (OWL) som bedrivs av W3C och 
DAML+OIL (Defence Advanced Research Projects Agency Agent Markup Language 
+ Ontology Inference Language) som härstammar från DARPA (Powers, 2003). En 
mer ingående förklaring och specifikationer till de båda finns att hämta på W3Cs 
webbsidor om den semantiska webben6. Båda dessa ontologier använder RDF och 
XML.  

Ontologier för att definiera olika ämnesområden finns definierade och kan användas 
av andra som har behov av att beskriva samma ämnesområde. W3C nämner några 

                                                 
6 http://www.w3.org/sw/ 
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samlingar av ontologier (SchemaWeb7 och DAML Ontology Library8). Dessa 
samlingar listar ontologier för olika ämnen och de är sökbara enligt olika kriterier. 

2.4.  Verktyg för den semantiska webben 
En förutsättning för att den semantiska webben ska bli lika framgångsrik som webben 
är idag är att se till att ickespecialisterna blir insläppta och får tillgång till verktyg 
(Haustein & Pleumann, 2002; McBride, 2002). För att ickespecialisterna ska kunna 
vara med och bidra med information och kunskap till den gemenskap som håller på att 
byggas upp måste det finnas en uppsättning verktyg som är lätt tillgängliga och som 
ger användaren möjlighet att snabbt och utan djupare kunskap i hur den semantiska 
webben fungerar kunna publicera sitt material (Haustein & Pleumann, 2002; 
Kalyanpur m.fl. 2003; McBride, 2002). 

När information ska publiceras på den semantiska webben är det fler delar inblandade 
än vad det är i dagsläget. Figur 3 visar delar som finns i flera av de arkitekturer som 
presenterats för den semantiska webbens framväxande.  

Varje våning i ”the semantic webtower” (Figur 4) kräver verktyg för att kunna 
användas och utvecklas. Det krävs verktyg för att skriva giltiga XML dokument. 
Verktyg för att editera och skapa RDF-dokument krävs om dessa inte skapas med ett 
XML verktyg. För att kunna arbeta med ontologier behövs verktyg som klarar av 
detta. En ontologi för ett ämnesområde kan behöva kopplas till en ontologi för ett 
annat område (Gruber, 1993).  

Genom att studera ett antal listningar av verktyg som finns tillgängliga för den 
semantiska webben kan slutsatsen dras att de verktyg och de metoder som idag finns 
inte är anpassade för den vanliga användaren9,10. DAML listar på sin webbplats 240 
verktyg för den semantiska webben och av dessa är fyra verktyg för uppmärkning av 
webbsidor med semantisk data, alla fyra är utvecklade i forskningssyfte. Utvecklingen 
av många av de andra verktygen ligger fortfarande på prototypstadiet och antalet 
kommersiella produkter är få. En följd av detta är att gränssnitten och funktionaliteten 
inte är användarvänlig och därför är dessa verktyg inte lättillgängliga för användarna. 
De verktyg som finns för den semantiska webben är i stor utsträckning inriktade mot 
ontologihantering och informationshantering (Haustein & Pleumann, 2002). 

En organisation kan använda sin egen ontologi för att definiera begrepp som 
förekommer i den specifika domänen men så fort som denna metadata ska användas 
utanför denna organisation kommer problem att uppstå. Problemen uppstår eftersom 
olika ontologier måste kopplas mot varandra eftersom webben är en stor domän som 
innehåller flera organisatoriska enheter (Ding m.fl., 2002). Flera lösningar på 
problemet med att koppla ontologier mot varandra har presenterats (Ding & Fensel, 
2001; Maedche m.fl., 2003). För att användaren ska ha denna möjlighet krävs det 
tillgång till en ontologi som är skapad för det ämnesområde som ska beskrivas på en 
webbsida samt att det finns verktyg som möjliggör detta. För den vanlige användaren 
som önskar skapa och publicera material på den semantiska webben är det inte 
verktyg i form av ontologieditorer och andra avancerade verktyg som kommer att 
krävas. Det som kommer att behövas är verktyg för att fylla diverse olika ontologier 

                                                 
7 http://www.schemaweb.info/default.aspx 
8 http://www.daml.org/ontologies/ 
9 http://semwebcentral.org/assessment/ 
10 http://www.daml.org/tools/ 
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med information, det vill säga att se till att webbsidor fylls med semantisk data och att 
strukturen på denna data är av standardformat (Vargas-Vera m.fl., 2002). 

När en ontologi för ett ämnesområde finns definierad kan en användare som önskar 
märka upp sina webbsidor använda denna för att på ett entydigt sätt förklara 
innebörden av den information som finns på sidan. Ett vanligt format för att införa 
semantik i webbdokument är RDF. När semantiken i dokumentet är producerad, som 
RDF eller RDF/XML eller på något annat vis, måste den publiceras. I dagens webb 
publiceras dokument genom att de laddas upp på en webbserver och de blir 
därigenom synliga för andra användare som har tillgång till adressen för dokumentet. 
På den semantiska webben krävs det att den semantiska datan blir tillgänglig för de 
verktyg som använder den. För att göra detta möjligt behövs ett verktyg som plockar 
ut RDF ur de publicerade dokumenten (eng. parser). Denna RDF sparas sedan i en 
datakatalog som i sin tur används av applikationer som önskar dra nytta av det som 
finns publicerat. På den information som finns i datalagret kan frågor ställas. En 
arkitektur för en sådan datakatalog som presenterats är Sesame (Broekstra m.fl., 
2002). Sesame tillhandahåller tjänster för att lagra data i form av RDF och RDFS, 
Sesame har även stöd för att ställa frågor mot den data som finns lagrad. Syntaxen för 
detta frågespråk liknar SQL. 

Att införa semantik i webbdokument kan göras på flera olika sätt. Ett antal av de 
förslag som finns för hur semantiken ska införas presenteras här. De enskilda 
verktygen presenteras utförligare senare. Semantiken i webbdokumenten kan skapas 
när dokumentet skapas eller senare. De verktyg som finns använder en eller flera 
ontologier för att definiera de termer som kan användas för att beskriva den aktuella 
resursen. Den semantiska märkning som sker kan antingen sparas i det dokument som 
märks eller så sparas semantiken i ett eget dokument.  

För semantisk uppmärkning av webbsidor kan ett antal olika principer följas. Ett par 
av dessa är att infoga RDF/XML direkt i HTML-koden i dokumentet, eller att 
använda META-taggarna i HTML-dokumentet som behållare för den semantiska 
datan. Att använda META-taggarna rekommenderas av DCMI för att beskriva den 
resurs som innehåller beskrivningen (Dublin Core, 2003c). Korrektheten med att 
infoga RDF direkt i HTML-dokument eller XHTML-dokument är något som 
diskuteras. Detta förfarande strider mot att dokumentens DTD’er ska kunna valideras. 
En DTD beskriver vilka taggar och vilka datatyper som är giltiga i ett dokument.  
Flera olika lösningar på hur RDF ska infogas har presenterats men ingen standard 
finns (W3C, 2004b; Palmer, 2002).   

Verktyg med stöd för att märka dokument med strukturerad metadata behövs. Endast 
en liten del av den metadata som finns är av strukturerad form. Metadata i form av 
Dublin Core fanns endast på 0,7 % av alla undersökta webbsidor år 2002. Detta 
innebär att den stora andelen av webbsidorna som innehåller metadata för att 
kategorisera dem innehåller metadata som saknar struktur i form av en formell 
standard (Dublin Core, RDFS).(O’Neill m.fl., 2003) 
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3. Problembeskrivning 
Trots att tekniken för att skapa den semantiska webben finns sedan flera år och att 
syftet med den är att förenkla för användaren så har den semantiska webben inte fått 
sitt genomslag hos ickespecialisterna. Ickespecialisterna avser här de personer som 
använder och skapar webbsidor för sitt privata bruk samt småföretag utan specifik 
teknisk kompetens inom området (den semantiska webben). De kan ha 
bakgrundskunskap om hur webben fungerar men saknar ingående kunskap om den 
semantiska webben. Brian McBride pekar på ett flertal aspekter som ligger bakom 
problemet med ickespecialisternas frånvaro på den semantiska webben (McBride, 
2002). Han nämner bland annat att trots att specifikationerna för RDF har funnits 
sedan 1999 och att flera applikationer använder RDF (Mozilla, RedHat’s 
uppdateringsagent m.fl.) så är den uppenbara nyttan för slutanvändaren inte självklar. 
Vidare diskuterar han att trots att grunderna som den vanliga webben är baserad på,  
HTTP och HTML, inte utvecklats vidare så har användningsområdet för webben 
utvecklats. McBride menar att den semantiska webbgruppen (eng. semantic web 
community) nu borde ägna sig åt samma utveckling som utvecklarna av WWW 
initialt gjorde. Det vill säga att försöka förmedla kunskapen och nyttan med den 
semantiska webben till allmänheten (McBride, 2002).  

För att den semantiska webben ska få sitt genomslag hos gemene man finns ett antal 
förslag till vad som krävs. Bland dessa förslag kan ett antal återkommande punkter 
identifieras (Haustein & Pleumann, 2002; McBride, 2002; McDowell m.fl, 2003): 

1. Visa nyttan med den semantiska webben för den stora allmänheten. 

2. Utveckla en infrastruktur för den semantiska webben som gör att 
användarna kan nå ut med sitt material och göra detta användbart för 
andra användare. 

3. Utveckla programvara som är robust och enkel, för att utvinna 
semantisk information ur och märkning av webbsidor med semantiska 
taggar. 

Nyttan med den semantiska webben kan visas genom exempel där den semantiska 
webben utnyttjas till fullo, Berner-Lees m.fl. (2001) vision innehåller ett antal sådana 
om maskiner som resonerar sig fram till lösningar på problem. Exempel i större skala 
finns på Open Directory11 och MusicBrainz12 som båda använder RDF för att 
representera den semantiska information som finns lagrad om respektive 
ämnesområde. I dessa fall kan användaren själv bidra med material. 

Infrastrukturer för hur den semantiska webben i dagsläget kan realiseras finns, även 
om de inte är i drift i någon större omfattning. Det som finns används i första hand i 
forskningssyfte. Flera av dessa arkitekturer har verktyg för att märka webbsidor med 
semantiska taggar, till exempel Mangrove med sin MangroveTagger (McDowell m.fl. 
2003) och CREAM med OntoMat (Handschuh m.fl. 2001).  

3.1. Problemställning 
Denna studie fokuseras på de verktyg som används för att skapa webbsidor och det 
stöd dessa ger för semantisk uppmärkning. Semantisk uppmärkning är en central del i 

                                                 
11 http://www.dmoz.org 
12 http://www.musicbrainz.org 
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den semantiska webben. Genom att märka sina webbsidor med semantisk data kan 
även ickespecialisten bidra till att den semantiska webben får sitt stora genombrott. 
För att göra det möjligt för den vanlige användaren att märka sina webbsidor med 
semantisk data krävs att det finns verktyg som klarar av detta. Detta leder fram till 
studiens centrala frågeställning som är; 

1) Måste speciella verktyg för semantisk uppmärkning användas eller finns det 
semantiskt stöd i de vanligaste verktygen för webbsidesredigering? 

Ur denna frågeställning identifieras sedan följande konkreta fråga; 

a) I vilken utsträckning kan de idag vanligaste verktygen för 
webbsidesredigering (Frontpage, Dreamweaver, m.fl.) användas för semantisk 
uppmärkning? 

Frågan är viktig eftersom flera källor talar om att för att den semantiska webben ska 
få sitt stora genombrott måste den vanlige användaren börja inse nyttan med och börja 
använda den (Haustein & Pleumann, 2002; McBride, 2002; McDowell m.fl., 2003). 
För att denne vanlige användare ska kunna göra det krävs att det finns verktyg som 
inte kräver akademisk utbildning för att använda. 

3.2. Förväntat resultat 
McBride (2002) visar på ett antal punkter som behöver uppfyllas för att den 
semantiska webben ska få sitt genomslag. Denna studie riktar in sig på en av 
punkterna han nämner, nämligen skapa verktyg nu. Detta pekar på en brist i antalet 
verktyg som kan användas för detta syfte. För att skynda på utvecklingen eller 
förhindra utvecklingen av onödiga verktyg blir denna studie ett steg i genomgången 
av verktygsstödet för semantisk uppmärkning. 

Studien är ingen komplett genomgång av verktyg för semantisk uppmärkning. Den 
kan dock ge en indikation på det nuvarande stödet för den semantiska webben bland 
existerande verktyg för webbsidesredigering.  
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4. Metoder och metodval 

4.1. Metodval 
För att lösa en forskningsfråga kan ett flertal olika metoder appliceras. För att kunna 
avgöra vilken metod som är bäst lämpad för en specifik studie kan olika frågor ställas 
mot den forskningsfråga som ska besvaras av studien. Är det en vem, vad, var, varför 
eller hur fråga som ska lösas (Yin, 1994, sid. 5). I det aktuella fallet med frågan 
”Måste speciella verktyg för semantisk uppmärkning användas eller finns det 
semantiskt stöd i de vanligaste webbsideredigeringsverktygen?”, är det med hjälp av 
underfrågan, i första hand en hur-fråga eftersom en jämförelse ska utföras. Om det är 
en hur-fråga som ska besvaras är det enligt Yin lämpligt att tillämpa tre olika metoder, 
experiment, litteraturstudie eller att utföra en fallstudie (Yin, 1994, sid. 7).  

I detta fall är en litteraturstudie inte tillämpbar för annat än insamling av 
bakgrundsmaterial eftersom det inte finns mycket skrivet på området. Litteratur finns 
om hur semantisk uppmärkning kan göras men då är det speciella verktyg som avses. 
Denna litteratur kommer att användas i framtagandet av utvärderingsgrunderna. 

Att utföra ett experiment skulle kunna ge ett svar på frågan men denna metod har inte 
valts eftersom miljön runt studien inte är påverkbar. Enligt Berntsson m.fl (2002, sid. 
66) är ett experiment tillämpbart då uppgiften är att studera ett fåtal variabler och hur 
de påverkas av omgivningen. Studiens mål är att utvärdera hur program klarar att 
märka webbsidor med semantisk data. Denna variabel kan inte påverkas och detta 
betyder att ett experiment är mindre lämpligt till förmån för fallstudien som metodval 
(Yin, 1994, sid. 9).  

Denna studie kommer således att bedrivas som en fallstudie där ett antal olika fall 
behandlas. 

4.2. Metodbeskrivning 
Yin (1994, sid. 20) beskriver fem punkter som måste adresseras när en fallstudie ska 
designas. Dessa punkter kan sammanfattas enligt följande;  

1) Vilken typ av fråga ska besvaras? 

2) Vilken är utgångspunkten för studien? 

3) Vad ska studeras, vilka verktyg ska väljas ut för att relevans ska uppnås och varför 
dessa? 

4) Den logiska vägen mellan studiens infallsvinklar och den data som fås som 
resultat. 

5) Kriterier för att tolka resultatet. 

Typen av fråga som ska besvaras har redan identifierats i föregående stycke. Eftersom 
det är en hur-fråga har fallstudiemetoden valts. Studiens infallsvinkel är den att det 
går att använda vissa verktyg för att infoga semantik i webbdokument. Den logiska 
vägen mellan infallsvinkel och resultatet går via den i Figur 7 beskrivna modellen. 
Kriterierna för att tolka resultatet är ett övervägande mellan de framtagna 
utvärderingskriterierna och vad som framkommit i de utförda utvärderingarna av de 
olika verktygen. I fortsättningen på detta kapitel ges en mer ingående motivering till 
hur dessa fem komponenter beaktats i arbetet. 
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Studiens mål är att utvärdera vilket stöd vanliga verktyg som idag används för 
webbsidesredigering ger till användare som vill märka sina webbsidor med semantisk 
information. Genom att göra ett selektivt urval av verktyg har en grupp verktyg som 
representerar olika kategorier av webbsidesredigeringsverktyg tagits fram. Att urvalet 
görs selektivt och inte slumpmässigt motiveras av att den grupp av användare som 
studien riktar sig mot finns representerade på olika ställen. Användare finns 
representerade bland privatpersoner som använder enkla verktyg och bland företag 
som producerar sina egna webbsidor utan att besitta ingående kunskap i 
kunskapshantering. Personerna studien riktar sig mot är ickespecialister på området 
för kunskapshantering, de har kunskap i webbsidesproduktion med HTML men 
endast liten kunskapshanteringserfarenhet. Kostnaden för att införskaffa en licens för 
de olika programvarorna spelar också in i valet av verktyg att utvärdera. 

Då frågan som ska besvaras av studien är hur väl verktygen uppfyller vissa kriterier 
måste dessa kriterier fastställas. Detta görs genom en kombinerad litteraturstudie och 
verktygsutvärdering. De verktyg som utvärderas är verktyg som är utvecklade för att 
låta ickespecialister märka webbsidor med semantisk information. Eftersom 
verktygen är utvecklade prototyper som är framtagna för att illustrera olika visioner 
om hur semantiska verktyg för ickespecialister ska fungera innehåller de inte likadana 
funktioner. Gränssnitt och hjälp i programmen gör att de inte utan problem och 
kunskap är användbara av de personer som är tänkta, därför behöver andra typer av 
verktyg undersökas. För att kunna göra en sammanställning av vad som kan förväntas 
av verktyg som ska användas för semantisk uppmärkning används flera av dessa 
prototyper i en utvärdering för att skapa denna sammanställning. Denna utvärdering 
ligger sedan till grund för den funktionalitet som ska eftersökas i de vanliga 
webbsidesredigeringsverktygen. Genom att göra denna undersökning fås en 
sammanfattad syn av hur utvecklare och forskare på semantisk uppmärkning anser att 
verktygen för ickespecialister bör fungera. 

För att samla in data till denna studies fråga har ett flertal verktyg studerats. Datan 
som samlats in kommer från ett antal tester som utförs på de olika verktygen. Testerna 
är framtagna från den mängd funktioner som hittats i utvärderingen av de speciella 
verktygen för semantisk uppmärkning. Den insamlade datan studeras och en 
jämförande analys av de olika verktygens stöd för semantisk uppmärkning görs sedan. 
Data har samlats in genom att studera hur väl verktygen uppfyller olika 
utvärderingskriterier. 

 
Figur 7 Fallstudiens upplägg 
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Studien ämnar utvärdera ett antal olika webbsideredigeringsverktyg för att svara på 
frågan vilket stöd de ger till ickespecialisten som önskar märka upp webbsidor med 
semantisk information. För att kunna genomföra denna utvärdering och sedan jämföra 
hur väl de olika fallen uppfyller de olika utvärderingskriterierna skapas används 
samma testmiljö för alla utvärderingarna. Den miljö som kommer att användas består 
av en webbsida som representerar en förekommande typ av sidor där en produkt, 
person eller något annat presenteras. Då det är verktygens stöd för semantisk 
uppmärkning som undersöks har webbsidan skapats för att följa standarden enligt 
HTML 4.01 transitional (W3C, 1999) som är den senaste versionen av HTML. 
Genom att validera sidan mot standarden kan tveksamheter gällande syntax för 
webbsidan uteslutas. Om olika webbsidor skulle användas för de olika 
utvärderingarna skulle resultatet av studien kunna påverkas av de olika verktygen och 
kriterier skulle riskera att missas att implementeras i utvärderingen. Att det är en 
webbsida som presenterar ett objekt som valts motiveras av att denna typ av sidor är 
lämplig att märka med semantiska taggar. Att märka en sådan sida ger maskiner 
möjlighet att tolka den information som finns på sidan. 

För att kunna utvärdera stödet verktygen har för semantisk uppmärkning skapas en 
graf som ska uttryckas med hjälp av RDF. Denna graf innehåller enkla förhållanden 
mellan de olika delarna. För att kunna utvärdera något mer avancerade semantiska 
förhållanden ska grafen hantera RDF begreppet Bag som behållare för flera 
beskrivningar. Vidare ska grafen använda flera olika ontologier. Genom att utforma 
en sådan graf kan det grundläggande stödet för semantisk hantering utvärderas 
samtidigt som stödet för mer avancerade semantiska operationer finns och därmed 
också kan utvärderas.  

Den användare som studien avser vara målgrupp är en som klarar av att hantera och 
skapa HTML dokument, användaren vet nyttan av att märka sina webbsidor med 
semantisk information men har inte någon djupare kompetens inom området 
kunskapshantering. 

Figur 7 visar hur miljön för fallstudien är tänkt att ställas upp. Figuren visar vilka 
logiska steg som ska bedrivas för att studien ska ge önskat resultat, figuren visar även 
vad som förväntas komma ut av de olika momenten och vad som fungerar som input 
till andra moment.   
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5. Framtagande av utvärderingskriterier 
I detta kapitel kommer ett antal kriterier för verktyg för semantisk uppmärkning att 
sammanställas. Dessa kriterier ska vara helt eller delvis uppfyllda föra att ett verktyg 
ska anses ha stöd för hantering av semantik. För att finna dessa kriterier har ett antal 
verktyg för semantisk uppmärkning studerats. Dessa verktyg är utvecklade för att ge 
ickespecialister möjlighet att bidra med material för den semantiska webben. De 
verktyg som studerats är av en kategori som tillåter användaren att öppna en webbsida 
och att använda denna för att plocka fram den data som ska märkas med semantiska 
taggar. Verktyg för att infoga information i ontologier utan att en webbsida finns att 
tillgå har inte utvärderats.  

Kriterierna har tagits fram genom att studera vilket stöd verktygen ger användaren när 
det gäller orientering och uppmärkning med hjälp av olika ontologier. Varje verktyg 
har testats med en och samma webbsida. I denna webbsida ska sedan semantisk 
information läggas. Den semantiska informationen kan sparas i webbsidan eller i en 
separat fil. 

I detta kapitel har författarens erfarenheter av att använda programmen när det gäller 
att skapa semantisk information för den givna webbsidan sammanställts. Detta 
tillsammans med en kortare analys av litteratur kring varje program har givit ett antal 
funktioner som resultat. 

Först presenteras den webbsida och den semantiska information som ska kopplas till 
denna sida. I de följande styckena har ett antal av några verktyg som finns tillgängliga 
för semantisk uppmärkning utvärderats. Denna utvärdering ligger till grund för den 
sammanställning av vad som kan förväntas av webbsidesredigeringsverktyg som ska 
ge användaren stöd för semantisk uppmärkning. 

5.1. Arbetsgång 

 
Figur 8 arbetsgång 

I Figur 8 visas hur studiens genomförande är tänkt att bedrivas. Kravinsamling 
kommer att vara det första steget i testningen av de olika programvarorna. Kraven på 
hur den semantiska uppmärkningen ska fungera samlas in genom att befintliga 

Samla in krav 

Välja lämpliga 
program att 
testa 

Skapa testfall 
utifrån kraven 

Utföra testning 
på de valda 
programmen 
enligt testfallen 
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program för semantisk uppmärkning studeras ur uppmärkningsperspektiv det vill säga 
hur programmen löser problemet med att låta användaren märka sina sidor med 
semantisk data. Den producerade semantiska datan har också krav på sig, dessa krav 
kommer från olika standarder som tagits fram av de organisationer som utvecklat de 
olika språken. Utifrån dessa krav kommer en samling testfall att skapas. Testfallens 
syfte är att ge en indikation på om speciella verktyg för semantisk uppmärkning måste 
användas eller om det fungerar att använda samma verktyg som används idag. Efter 
att testerna definierats kommer ett antal verktyg att väljas ut. Dessa verktyg väljs ur 
ett antal olika kategorier för att täcka de alternativ som finns för användaren att skapa 
webbsidor med. De valda programmen kommer sedan att utvärderas med hjälp av de 
olika testerna som tagits fram. Om inget direkt stöd för semantisk data finns i 
verktyget kommer det att undersökas huruvida det finns något sätt att kringgå denna 
begränsning. De olika utvärderingarna kommer sedan att sammanställas och resultatet 
kommer att analyseras. Ur denna analys kommer sedan en slutsats att dras. Denna 
analys och slutsats kan ligga till grund för utvecklare av programvara för semantisk 
uppmärkning av webbsidor. 

5.2. Webbsida att utvärdera 
För att kunna genomföra en utvärdering av verktygen ska samma webbsida bearbetas 
i alla verktygen. Webbsidan visas i appendix 1 och källkoden till webbsidan 
presenteras i appendix 2. Denna sida ska märkas med semantisk data enligt grafen i 
appendix 3. RDF koden för denna graf presenteras i appendix 4. Den semantiska 
information som representeras i denna graf är mycket enkel. Den använder tre 
definitioner, Dublin Core element (Dublin Core, 2003a) och Dublin Core Terms 
(Dublin Core, 2003b) för att beskriva webbsidan och RDF som behållare för 
beskrivningarna. Den webbsida som ska användas är av en typ som passar in på 
företag och privatpersoner där någonting presenteras. I detta fall är det en anställd på 
ett företag som presenteras. Denna person presenterar sina personuppgifter på sidan. 
Den semantiska märkningen ska sedan koppla dessa uppgifter mot de övriga som 
finns på samma företag. För att kunna verifiera att sidan har korrekt syntax gällandes 
för standarden HTML 4.01 har testsidan validerats med hjälp av W3Cs 
valideringstjänst13. 

5.3. Några verktyg för semantisk uppmärkning 
I detta kapitel presenteras några av de verktyg som är framtagna för att ge användare 
möjlighet att märka webbsidor med semantisk information. Några av verktygen 
kommer att ligga till grund för framtagandet av kriterier för utvärderingen av 
verktygen för webbsidesredigering semantiska möjligheter. 

DCDot14 är ett hjälpmedel för att producera semantisk data i form av DCMI’s 
elementära termer (Tabell 1). DCDot använder ett webbaserat gränssnitt och kan till 
en viss del automatiskt plocka fram metadata ur webbdokument. Om den metadata 
som föreslås av verktyget inte stämmer kan användaren själv komplettera eller justera 
den. Resultatet av DCDots arbete med dokumentet kan fås i flera olika former. Bland 
annat kan RDF/XML exporteras. HTML kod som kan infogas i den beskrivna 
webbsidans META-taggar kan också fås som resultat. Automatisk hjälp med att 
plocka fram metadata ur dokument finns också att tillgå i verktyget MnM2 (Vargas-

                                                 
13 http://validator.w3.org/ 
14 http://www.ukoln.ac.uk/metadata/dcdot/ 
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Vera m.fl., 2002) Detta verktyg lär sig hur användaren brukar märka sina dokument. 
Om inte automatisk hjälp med uppmärkning ges är det upp till användaren att markera 
i dokumentet och koppla denna markering till ett begrepp i den ontologi som används. 

En svit av verktyg som kan driva en semantisk webb presenteras av University of 
Washington med sin Mangrove svit. Mangrove innehåller verktyg för att märka sina 
dokument med semantisk data. När en webbsida är uppmärkt ska denna sidas adress 
anmälas till en semantiskwebbserver som extraherar RDF ur den inbäddade koden i 
webbsidan. Denna kod används sedan till att fylla andra sidor med information 
(McDowell, 2003).  

OntoMat är en editor om ingår i en arktitektur (CREAM) för den semantiska webben 
som innehåller delar för att märka upp dokument, lagra den samt att bearbeta den 
sparade RDF-datan. OntoMat klarar av att editera HTML-dokument och att infoga 
semantisk data i dessa dokument (Handschuh och Staab, 2003). 

SHOE är ett språk för semantisk uppmärkning av data. Till detta språk har en 
arkitektur för hantering av den semantiska webben tagits fram (Heflin och Hendler, 
2001). I denna arkitektur märks webbsidor med semantisk data antingen genom en 
vanlig texteditor eller genom deras Knowledge Annotator. I systemet finns sedan en 
sökmotor som söker efter metadata kodat i SHOE-format. Om sådan information 
hittas sparas denna i en datakatalog. Olika applikationer kan sedan använda den 
kunskap som finns sparad i denna datakatalog (Heflin och Hendler, 2001). 

SMORE (Semantic Markup, Ontology and RDF Editor) är en editor som ger 
användaren möjlighet att skapa webbsidor samtidigt som semantisk data kan 
integreras i sidan. Verktyget är inte kopplat till en specifik ontologi utan användaren 
kan när som helst byta (Kalyanpur, 2003). SMORE har även verktyg för att 
semantiskt märka e-post och bildfiler. 

5.4. Utvärdering av verktyg för den semantiska webben 
För att en ickespecialist ska kunna bidra till den semantiska webben måste det finnas 
verktyg med en låg inlärningströskel som har stöd för semantisk uppmärkning 
(Vargas-Vera m.fl., 2002). I detta kapitel ska ett antal utvärderingskriterier på sådana 
verktyg sammanställas. Kravmassan kommer att ta hänsyn till både användbarheten, 
vilken bakgrundskunskap som krävs och hur väl verktygen följer de krav som finns i 
fråga om hur den producerade RDF/XML koden kan verifieras. 

För att reda ut hur ett verktyg som låter ickespecialister märka webbsidor med 
semantisk data bör fungera har ett antal verktyg ämnade för detta ändamål studerats. 
Det främsta syftet med de utvalda verktygen är att låta användaren producera 
semantisk data utifrån webbsidor, detta har också väglett urvalet av verktyg. Vissa av 
verktygen erbjuder stöd för att redigera och skapa HTML-kod men funktionaliteten 
här är begränsad och kommer inte att granskas. Här studeras vilket stöd användaren 
får från respektive verktyg gällande införandet av semantik i dokumenten. Först följer 
en kort presentation av verktygen och en sammanställning av vilket stöd för semantisk 
uppmärkning respektive verktyg ger användaren. Denna sammanställning ligger 
tillsammans med en kortare litteraturstudie till grund för en samling krav som kan 
ställas på verktyg för semantisk uppmärkning. 

5.4.1. Mangrove 

MangroveTagger är ett verktyg som ingår i en svit verktyg som hör till en arkitektur 
utvecklad för den semantiska webben. Utvecklingen pågår vid University of 
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Washington och syftet med arbetet är att se till att användandet av den semantiska 
webben ökar. Detta ska uppnås genom att användarna motiveras genom att 
meningsfulla tjänster som utnyttjar det semantiska materialet finns att tillgå. 
Användaren har med verktyget MangroveTagger möjlighet att märka sina webbsidor 
med semantisk data. När användaren uppdaterat sin webbsida med semantisk data kan 
denna genom verktyget publicera den uppdaterade sidans adress till en semantisk 
webbserver. Denna tar reda på vad som ändrats i dokumentet och skickar sedan ut en 
bekräftelse till användaren. Denna bekräftelse innehåller länkar till annat material som 
uppdaterats på grund av den utförda ändringen. Verktyget för att märka webbsidor 
med semantisk data fungerar på så vis att användaren öppnar en webbsida i verktyget. 
På ena sidan syns den ontologi som används och på andra sidan återfinns det valda 
HTML-dokumentet. Genom att markera text i webbsidan och sedan högerklicka ges 
ett antal val för vilka taggar som är möjliga att använda. Mangrove arbetar med en 
egen variant av notation där den skapade semantiken lagras i form av XML-taggar i 
dokumentet. Tillåtna taggar för semantisk uppmärkning definieras i en DTD-fil i 
samma bibliotek som programmet finns installerat. (McDowell m.fl., 2003) 

Programmet som är skrivet i java levereras i en packad fil som packas upp i valfritt 
bibliotek. För att köra programmet används en batch-fil som innehåller en 
kommandorad för att starta programmet. När programmet är startat kan en webbsida 
som ska märkas upp väljas. Sidan som ska märkas måste finnas tillgängligt lokalt, 
detta gör att verktyget är lämpligt att använda om användaren har tillgång till 
webbplatsens dokument. 

Mangrove Tagger är ett verktyg som är utvecklat för en akademisk miljö. I det testade 
utförandet (version 1.1) är det inte möjligt att utifrån programmet välja vilken 
ontologi som ska användas för uppmärkningen. Eftersom det inte går att byta ontologi 
har inte den beskrivna testsidan kunnat användas. För att identifiera hur användaren 
stöds med den semantiska uppmärkningen har en enklare sida använts, denna sida är 
anpassad till den ontologi som finns definierad i verktyget. De infogade taggarna 
uppfyller inte någon standard. Ett dokument som är semantiskt märkt i detta verktyg 
klarar inte av någon valideringstjänst. Stödet som verktyget ger användaren vid 
uppmärkning är bra eftersom användaren får anvisningar om vilka semantiska taggar 
som är användbara vid varje enskilt tillfälle. Högerklicksmenyn som kommer fram 
när en klass i ontologin är vald och ett textavsnitt är valt hjälper till med detta. Att 
byta och arbeta med en annan är den fördefinierade ontologin är i detta verktyg inte 
möjligt. Det skulle fungera att definiera en egen DTD för en annan ontologi men att 
göra detta är inte möjligt utan att ändra i ett antal andra filer också. Någon manual 
som beskriver detta förfarande finns inte. I MangroveTagger krävs att webbsidan 
redan är skapad och arbetet med att märka upp den med semantiska taggar blir då som 
en andra fas i arbetet med att skapa semantiska webbsidor. Den kod som programmet 
genererar följer inte någon standard. Det skapade dokumentet är inte ett HTML eller 
XML dokument. Genom att publicera adressen till den uppmärkta webbsidan kommer 
Mangroves parser att plocka ut och lagra dokumentets semantiska data i form av 
RDF. Denna information sparas i en RDF databas för att bli tillgänglig för tjänster 
som använder den. Trots verktygets begränsningar när det gäller ontologival och 
följande av standard när det gäller dokument har det tagits med i utvärderingen 
eftersom det är ett verktyg som används i det dagliga arbetet på institutionen för 
datavetenskap på University of Washington. 

Enligt utvecklarna av detta verktyg finns det ett antal grundläggande krav som måste 
vara uppfyllda för att ickespecialisterna ska publicera och använda den semantiska 
webben. Ett av kraven för den semantiska webbens spridning är att det ska vara lätt att 



  

 20 

märka existerande dokument med semantisk data. Detta har lösts genom ett grafiskt 
gränssnitt som ger användaren stöd i orienteringen i den valda ontologin. (McDowell 
m.fl., 2003) 

5.4.2. SMORE 

SMORE betyder Semantic Markup Ontology and RDF Editor. Det är en editor som 
ger användaren möjlighet att skapa webbsidor genom den inbyggda WYSIWYG-
editorn. Samtidigt som användaren skapar en webbsida kan semantisk data knuten till 
dokumentet skapas. Denna data kan bäddas in i dokumentet eller sparas separat vid 
sidan om som ett eget RDF-dokument. Genom att arbeta med ett HTML-dokument 
och samtidigt skapa semantik som kopplas mot det skapade dokumentet arbetar 
författaren endast med ett moment under den semantiska uppmärkningen och 
skapandet av webbsidor. Verktyget arbetar med RDF som språk för att uttrycka 
semantiken. När en semantisk notation ska skapas arbetar användaren med tripplar. 
Detta arbetssätt ligger nära det sätt RDF är tänkt att fungera. Tripplar visas i figur 5. 
Varje trippel innehåller ett subjekt, ett predikat och ett objekt. Subjekt och objekt kan 
vara av vilken typ som helst men predikatet ska vara av en typ som är hämtad ur en 
ontologi. Användaren kan under arbetet med att skapa en webbsida tillfälligt använda 
ett begrepp som predikat, detta begrepp behöver inte vara kopplat till någon ontologi. 
Verktyget stöder detta och uppmärksammar användaren på detta. Fördelen med att ha 
denna möjlighet är att användaren kan skapa tripplar när som helst och först senare 
koppla dessa mot en specifik ontologi. När som helst under arbetet har användaren 
möjlighet att byta ontologi. Detta ger fördelar eftersom Internet är en samling av 
många små domäner och tanken med den semantiska webben är att all information 
ska vara användbar från vilken plats som helst. 

Utvecklarna av SMORE anser att arbetet med att semantiskt märka webbsidor inte ska 
behöva innebära att webbsidesutvecklarna ska behöva arbeta i två olika verktyg. I 
första stadiet med att bygga webbsidan och i andra steget fylla en ontologi med 
information. Arbetssättet med två steg gör att webbsidesskaparen måste se till att den 
semantiska informationen utvinns med ett separat verktyg och då finns risken att inget 
blir gjort eller att semantiken blir inaktuell vid en uppdatering dokumentet. 

Hur arbetet med verktyget ska gå till är inte helt självklart. Användaren av verktyget 
behöver ha en viss bakgrundskunskap gällande hur RDF är uppbyggt. För användaren 
av programmet är det nödvändigt att ha kunskap i hur en ontologi är uppbyggd och 
vad som ingår i en sådan. Verktyget ger inget stöd till användaren när det gäller vilka 
semantiska taggar som är giltiga på vilken plats. Den RDF som verktyget producerar 
klarar av att valideras mot W3C’s RDF-validator och den graf som modellerats ser 
korrekt ut.  

Fördelarna med detta program är att det låter användaren producera den semantiska 
datan samtidigt som webbsidan skapas. Användaren har även möjlighet att byta 
ontologi vid valfri tidpunkt under arbetet. Den i programmet inbyggda funktionen för 
att söka i en mängd ontologier underlättar arbetet. Verktyget ger inte användaren stöd 
vid arbetandet med att fylla ontologierna med data utan kräver en viss kunskap hos 
användaren. (Kalyanpur, 2003) 

5.4.3. MnM 

Detta verktyg är utvecklat för att märka upp webbsidor med semantisk data. 
Verktyget är skapat för att användas av användare som inte är utbildade i lingvistik 
eller är avancerade kunskaps-utvinnare (knowledge engineers). Denna målgrupp 
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anses av utvecklarna av MnM vara den som behöver verktyg för att göra 
ickespecialisterna delaktiga i den semantiska webbens spridning. För att förenkla 
uppmärkningsprocessen har MnM möjlighet att automatiskt märka upp dokument, 
detta arbete kräver insticksprogram. Den automatiska funktionen behöver inte 
användas. För att manuellt märka upp en webbsida med semantiska taggar måste först 
en ontologi väljas. De ontologier som är valbara kan antingen vara lokala eller finnas 
tillgängliga via webben. Nästa steg är att välja den sida som ska märkas med 
semantiska taggar. Genom att markera en stycke text och sedan välja var i ontologin 
den valda texten ska läggas skapas en uppmärkt webbsida. Den automatiska 
uppmärkningshjälpen MnM erbjuder fungerar genom att användaren märker cirka tio 
sidor manuellt, och under tiden detta sker lär sig systemet hur användaren märker 
sidorna. Detta utnyttjas sedan och den inlärda uppmärkningsprincipen kan sedan 
användas på ett större antal sidor. 

MnM är ett verktyg som är utvecklat för att låta ickespecialister märka upp webbsidor 
med semantisk data. För att underlätta användandet finns det möjlighet att 
automatisera uppmärkningen. Verktyget kräver att en webbsida som ska märkas redan 
är skapad. Det går inte att editera webbsidor i verktyget. Användaren måste trots 
utvecklarnas intention ha en viss kunskap i hur en ontologi fungerar. Verktyget ger 
inget stöd när det gäller att orientera sig i ontologin eller när det gäller att föreslå en 
lämplig ontologi. Den kod som verktyget producerar är inte möjlig att validera mot en 
RDF-validator. (Vargas-Vera m.fl., 2002) 

5.4.4. CREAM 

CREAM står för Creating RElational, Annotation-based Metadata och är ett ramverk 
för att hantera semantiskt uppmärkta dokument. I denna arkitektur ingår ett verktyg 
för att semantiskt märka webbsidor. Detta verktyg kallas Ont-O-Mat. Den version 
som skulle ha utvärderats har versionsnummer 0.41. Detta är ytterligare ett verktyg 
som är skrivet i java. Verktyget levereras i ett packat arkiv. När detta packats upp och 
startats gav programmet en mängd java exceptions och det gick därför inte att 
fortsätta att använda. Utväreringen av verktyget har därför gjorts utifrån den 
dokumentation som finns presenterad (Handschuh m.fl., 2001; Handschuh & Staab, 
2003). 

CREAM använder DAML+OIL för att bygga ontologier. Stöd för uppmärkning ges 
från en vald ontologi. Uppmärkning kan ske genom att text markeras och infogas i 
den valda ontologins klass’ attribut. Verktyget ger användaren möjlighet att skapa och 
editera HTML-dokument samtidigt som det infogas semantisk data i dokumentet. 
Programmet ska också ge användaren stöd för att skapa relationsbaserad metadata. 
(Handschuh m.fl., 2001).  

5.4.5. Sammanställning av utvärderingskriterier 

Verktygen som utvärderats är alla utvecklade för att ge ickespecialisterna möjlighet 
att bidra till den semantiska webben. Detta sker genom en miljö som inte kräver att 
användaren har ingående kunskap i hur ontologier fungerar och hur syntaxen för att 
formulera giltiga RDF dokument är beskriven. Unionen av de funktioner i de 
utvärderade programmen som hjälper användaren att märka dokument med semantisk 
data har sammanställts nedan. Denna sammanställning ligger till grund för de testfall 
som kommer att appliceras på webbsidesredigeringsverktyg för att göra en 
utvärdering av deras semantiska möjligheter möjlig.  
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Hjälp med orientering i vald ontologi 

Användaren ska få hjälp med orienteringen i en ontologi. Det ska inte vara möjligt att 
infoga semantiska element som inte är möjliga på en viss position. Användaren ska 
genom ett grafiskt gränssnitt kunna orientera sig i den valda ontologin. Detta ger en 
användare som inte är van att arbeta med ontologier möjlighet att snabbt få en inblick 
i sådana och hur de är uppbyggda (Vargas-Vera m.fl., 2003; McDowell m.fl., 2003; 
Kalyanpur m.fl, 2003). 

Markering av termer 

Semantisk uppmärkning ska kunna ske genom att markera ett stycke text i 
dokumentet som ska märkas. Det valda textstycket ska sedan kunna användas för 
semantisk uppmärkning. 

Uppmärkning av bilder 

Användare ska ha möjlighet att märka upp bilder med semantisk data. Webbsidor som 
innehåller bilder för att illustrera innehållet måste också kunna beskrivas. En bild 
innehåller mycket information som genom semantisk uppmärkning kan utnyttjas av 
andra applikationer (Kalyanpur m.fl. 2003). 

Ett program 

Den användare som skapar webbsidor och som samtidigt vill märka dessa med 
semantisk data ska kunna göra detta i samma program. Användaren ska inte behöva 
byta program. Genom att låta användaren utföra flera moment i ett och samma 
program blir det semantiska arbetsmomentet en naturlig del i webbsideskapandet. För 
att informationen som ska tolkas med hjälp av semantiken ska vara konsekvent vid en 
uppdatering av webbsidan måste verktyget erbjuda stöd för detta. 

Byte av ontologi 

Användaren ska när som helst under arbetet kunna byta ontologi. Användaren ska ha 
möjlighet att i samma dokument arbeta med flera ontologier. Arbetet med att plocka 
ut semantiken ur ett dokument ska inte vara knutet till en ontologi. SMORE 
implementerar en möjlighet att använda tillfälliga attribut för att modellera 
förhållanden (Kalyanpur m.fl., 2003). Dessa kan senare kopplas till en ontologi. 

Automatisering 

Användaren ska ha möjlighet att automatisera den semantiska uppmärkningen. 
Genom att automatisera arbetet med att märka dokument med semantiska taggar 
underlättas arbetet för ickespecialisterna med att fylla ontologier med data. Att samla 
in och fylla ontologier med data är på den semantiska webben en uppgift för icke-
experter på kunskapshantering (eng. power knowledge engineers) (Vargas-Vera m.fl., 
2002).  

Producerad kod 

Den RDF-kod som produceras av programmet ska kunna sparas i en egen fil eller 
infogas direkt i det uppmärkta dokumentet. Den producerade RDF-koden ska kunna 
valideras av en validator. 
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6. Testfall för utvärdering 
För att kunna utvärdera vilket stöd editorer för webbsidor ger användaren när det 
gäller stöd för semantisk uppmärkning har ett antal testfall skapats. Dessa testfall 
utgår från de kriterier som presenterats i kapitel 5.4.5. Alla tester utgår från en färdig 
webbsida eftersom syftet med utvärderingen är att utvärdera stödet för hantering av 
semantisk information. Utvärderingen av verktygen kommer med hjälp av testfallen 
att utföras enligt Figur 9. Första testet är att utvärdera om verktyget har inbyggt stöd 
för att hantera semantisk information. Om detta stöd finns går utvärderingen vidare 
med att undersöka hur väl detta stöd är utbyggt. Om stödet saknas fortsätter testet med 
att utvärdera alternativa lösningar. Om en alternativ lösning hittas så utvärderas stödet 
denna lösning ger. 

 
Figur 9 Utvärderingsordning 

6.1. Finns stöd för hantering av semantik? 
Om stöd för semantisk uppmärkning finns i verktyget utförs testerna i detta stycke. 
Om stöd saknas utförs testerna i kapitel 6.3 för att utvärdera alternativa lösningar. 

6.1.1. Stöd för hantering av semantik.  

För att kunna utvärdera om verktyget har stöd för att kunna infoga semantik i ett 
webbdokument ska menyer i och hjälpfiler till programmet undersökas. Begrepp som 
eftersöks är semantic, ontology, RDF och Dublin Core. Om dessa termer hittas 
utvärderas deras betydelse. 

6.2. Utvärdera stödet  
Om stöd för att hantera semantik hittas i programmet fortsätter utvärderingen av 
programmet med att utvärdera detta stöd. 

6.2.1. Semantiska taggar 

Infoga semantisk information med hjälp av semantiska taggar direkt i dokumentet. 
Testet lyckas om verktyget klarar av att hantera semantiska taggar utan att utseendet 
på den uppmärkta webbsidan förändras. 

Finns stöd för semantik? 

Utvärdera stödet Finns det alternativa lösningar? 

Nej Ja 

Ja 

Nej 

Sammanfatta utvärderingen 
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6.2.2. Skapa en separat fil med semantisk data 

Skapa en separat fil med den semantiska informationen. Filen ska vara i RDF. Den 
skapade filen ska kunna valideras av en RDF-validator. För att testet ska lyckas ska en 
separat fil kunna skapas och denna fil ska sedan kunna valideras av W3C’s RDF-
validator.   

6.2.3. Val av ontologi 

Välj ontologi att arbeta med. Testet lyckas om en ontologi kan väljas. 

6.2.4. Byte av ontologi 

Byt ontologi under uppmärkningsarbetet. Testet lyckas om det testade programmet 
klara av att hantera ett byte av ontologi. 

6.2.5. Stöd för orientering i en ontologi 

Finns det något stöd för användarens orientering i den valda ontologin? Får 
användaren information om vilka termer som är giltiga på en viss plats? Testet lyckas 
om användaren får stöd i orienteringen i en ontologi. 

6.2.6. Automatisering 

Ger programmet möjlighet till automatisering av den semantiska uppmärkningen? Om 
automatiska funktioner finns utvärderas kvaliteten på den automatiskt producerade 
semantiska informationen. Automatisk kodgenerering i form av formulärbaserade 
tjänster såsom DCDot utvärderas under punkten externa verktyg. Testet lyckas om 
automatiseringsfunktioner finns 

6.3. Alternativa metoder för semantisk uppmärkning 
Om verktyget inte har stöd för semantisk uppmärkning av dokument testas alternativa 
metoder.  

6.3.1. Externa verktyg 

Generera semantisk kod med DCDot och infoga denna i dokumentet. DCDot 
genererar kod med hjälp av DCMIs elementära termer och med dessa kan inte 
semantiken i testgrafen uttryckas eftersom grafen innehåller DCMIs kvalificerade 
termer. Syftet med testet är att utvärdera hur det testade programmet hanterar kod 
infogat från ett annat program. Testet lyckas om verktyget klarar av att infoga den 
semantiska koden skapad med hjälp av DCDot utan att betydelsen av denna förändras. 

6.3.2. Andra lösningar 

Finns det andra alternativ för att infoga och arbeta med semantisk information i det 
testade verktyget? Testet lyckas om andra metoder hittas. 
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7. Utvärdering av webbsideseditorers semantiska stöd 
I detta kapitel utvärderas verktyg för webbsidesredigering med avseende på hur de 
stöder användaren vid semantisk uppmärkning av webbsidor. Testerna som kommer 
att utföras är de som definieras i kapitel 6. Verktygen beskrivs kort och varför 
verktyget tagits med i utvärderingen motiveras.  

Verktygen som utvärderas tillhör en eller flera av följande kategorier;  

• HTML-editorer. Dessa editorer ger användaren möjlighet att skapa webbsidor 
genom att använda ett gränssnitt som enbart låter användaren att skriva ren 
kod. Detta gör att användaren måste ha kunskap om hur HTML fungerar för 
att kunna skapa en syntaktiskt riktig webbsida. 

• WYSIWYG-editorer. Detta är en typ av webbsideseditorer som låter 
användaren placera ut grafiska element på en arbetsyta och verktyget skapar 
sedan HTML-koden åt användaren. Den skapade koden ger en webbsida som 
ser ut som den användaren skapat i det grafiska gränssnittet. 

Ett WYSIWYG verktyg ger ofta användaren möjlighet att editera HTML-koden direkt 
och på så vis låta användaren ändra i den skapade webbsidan. Detta gör att en klar 
gräns mellan typerna av verktyg inte går att sätta. 

Kostnaden för att köpa en licens för respektive verktyg har också tagits i beaktande 
när verktygen valts. Därför finns det verktyg ur flera kostnadslägen med. 
Gratisverktyg som kan användas av privatpersoner och företag, och verktyg som 
kostar pengar.  

Verktygen har valts genom att använda webbplatsen Download.com15. På denna plats 
har kategorin HTML-editors valts och ur denna har ett antal av de populäraste 
verktygen valts. Webbplatsens listningar av verktyg har studerats och några 
kandidater ur olika kategorier valts. I utvärderingen har också verktyg som inte tillhör 
de populäraste på webbplatsen tagits med. Motiveringen till valen finns vid respektive  
verktyg.  

7.1. Mozilla Composer 
Composer är den webbsideseditor som ingår i Mozilla-projektet16. Denna editor 
levereras med och installeras per automatik när webbläsaren Mozilla installeras. 
Mozilla utvecklas som ett open source projekt där många utvecklare är inblandade. 
Mozilla använder RDF som intern struktur för att representera data. Detta gör att 
Composer är intressant att utvärdera. I och med att RDF används i Mozilla-projektet 
borde den semantiska webben inte vara långt borta när det gäller att skapa webbsidor i 
Composer. 

Den version av Composer som utvärderas är version 1.7.b. Composer är en 
WYSIWYG-editor som är gratis att använda. Editorn kan bygga webbsidor genom att 
i ett fönster formge webbsidan. HTML-kod genereras automatiskt. Dynamisk HTML 
och JavaScript stöds av verktyget. Verktyget bygger webbsidor enligt HTML-4.01 
Transitional-standarden, denna låter skaparen av webbsidor att inte strikt följa de 
uppsatta reglerna för hur en webbsida ska kodas. Den mall som definierar en ny sida i 
programmet är inte möjlig att ändra på. För att undersöka huruvida verktyget stöder 

                                                 
15 http://www.download.com 
16 http://www.mozilla.org 
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semantisk uppmärkning har alla menyer och hjälpfiler i verktyget gåtts igenom och 
inga alternativ som innefattar semantik eller RDF har funnits. 

7.1.1. Alternativa lösningar 

Composer klarar av att infoga metadata i metataggarna och ändrar inte på manuell 
information som lagrats i en skapad webbsida. Genom att använda DCDot som en 
extern editor för att fylla webbsidan med semantisk information har detta kunnat 
verifieras. I Composer är det inte möjligt att skapa webbsidor i annat än HTML 
format, detta innebär att den semantiska informationen som skapats med DCDot 
endast kunnat infogas i META-taggarna i dokumentet. Att editera eller lägga till en 
sådan META-tagg är inte möjligt i den grafiska delen av verktyget. Detta innebär att 
användaren som ska infoga sådana taggar måste vara medveten om var i dokumentet 
META-taggarna ska infogas.  

7.1.2. Sammanfattning 

Composer är ett verktyg som ickespecialister kan använda för att skapa webbsidor. 
Verktyget stöder endast HTML och ger inte användaren något stöd när det gäller 
semantisk uppmärkning. Det går att manuellt infoga semantisk information som är 
skapad i ett externt program men att editera denna senare innebär att användaren 
måste arbeta i webbsidans källkod. 

7.2. Frontpage 
Frontpage är en editor som tillverkas av Microsoft. Den är vanligt förekommande hos 
privatpersoner som tillverkar webbsidor. Att den är vanligt förekommande beror på 
att den säljs tillsammans med ett vanligt förekommande paket med 
kontorsprogramvaror. Den version som utvärderas här är Microsoft Frontpage 2000 
version 4.0.2.217. 

Frontpage har möjlighet att editera dokument i WYSIWYG och genom att hantera 
HTML-kod direkt. Programmet har stöd för plugin-moduler så kallade Add-ins. Dessa 
moduler ger tillsammans med stöd på den webbserver där den skapade sidan körs 
extra funktioner som frångår HTML-standarden.  

För att reda ut om Frontpage har stöd för semantisk uppmärkning har en sökning på 
Microsofts webbplats utförts. Sökbegreppen som användes var semantic, RDF, 
semantik och ontology. Inget av dessa sökord gav någon träff. Verktygets menyer har 
sedan undersökts och inte heller här har några menyalternativ hittats.  

7.2.1. Alternativa lösningar   

För att kunna infoga semantik i ett dokument som är skapat i Frontpage måste 
användaren arbeta med källkoden till webbsidan. Antingen måste användaren 
manuellt skapa de semantiska taggarna eller så kan han använda ett externt program 
som tillverkar den semantiska informationen. Genom att låta DCDot generera 
semantisk information i form av metataggar som kopieras in i dokumentet kan 
semantisk information lagras. Programmet hanterar enbart HTML-filer och därför kan 
inga andra format utnyttjas. 
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7.2.2. Sammanfattning  

Microsoft Frontpage erbjuder inte användaren något stöd för att hantera semantisk 
information på webbsidor. Genom att manuellt eller via ett externt verktyg kan sådan 
information lagras i webbsidans META-taggar. 

7.3. HomeSite 
HomeSite är en avancerad webbsideseditor som kommer från Macromedia17. Editorn 
har ett gränssnitt som låter användaren editera sin webbsida genom att arbeta med 
källkoden. Den författade koden kan sedan granskas i ett webbläsargränssnitt. Den 
version av Homesite som utvärderats här är HomeSite+ 5.5. Programmet levereras 
som en extra editor till Dreamweaver. Genom att genomsöka menyer och hjälpfiler 
har slutsatsen kunnat dras att HomeSite inte har direkt stöd för semantisk 
uppmärkning av webbsidor. Detta leder till att alternativa metoder måste sökas. 

7.3.1. Alternativa lösningar 

För att undersöka hur HomeSite hanterar kod som skapats i en extern editor användes 
DCDot för att skapa semantisk information. Den skapade koden infogades i 
testdokumentet och sidan sparades sedan. Verktyget hade inga problem att öppna 
denna sedan. Den infogade koden var oförändrad. 

7.3.2. Sammanfattning 

HomeSite ger inte användaren något stöd när det gäller semantisk uppmärkning av 
webbsidor. Programmet klarar av att hantera infogad semantisk data utan att förändra 
denna. 

7.4. Dreamweaver 
Dreamweaver från Macromedia är en webbsideseditor som används för att skapa 
webbsidor på mindre företag och organisationer. Verktyget ger användaren möjlighet 
att arbeta med dynamisk HTML och diverse scriptspråk. Motiveringen till att denna 
editor finns bland de som utvärderas är att det är ett populärt program som ingår i en 
svit av program som hanterar stora delar av webbsidesutvecklingen, samt att 
programmet tillhör de mest nedladdade programmen på Download.com.  

Den testade versionen av Dreamweaver är Dreamweaver MX 2004 7.0.1 och 
programmet finns att hämta från Macromedias hemsida. Den testade versionen är en 
utvärderingslicens som inte innehåller några begränsningar under de 30 dagar licensen 
gäller. Dreamweaver kan skapa dokument i en mängd format som är användbara på 
webben. 

För att undersöka huruvida programmet ger användaren direkt stöd för att infoga 
semantisk data i de webbsidor som editeras har en genomgång av menyer och 
hjälpfiler gjorts. De begrepp som eftersökts har varit; semantic, RDF, Dublin Core 
och ontology. Detta gav inga träffar och i menyerna hittades inga av begreppen. Detta 
leder till att alternativa metoder måste undersökas. 

                                                 
17 http://www.macromedia.com 
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7.4.1. Alternativa lösningar  

För att kunna infoga semantik i webbsidan krävs tillgång till taggar som inte finns 
definierade i verktygen från början. Att definiera egna taggar görs genom att 
importera en DTD eller ett XML-schema. Detta ger användaren möjlighet att tillverka 
dokument med egendefinierade taggar. Genom att importera DTD för ontologier kan 
dessa användas för att märka dokument med de nydefinierade taggarna. Den 
namnrymd inom vilken de importerade taggarna är giltig måste infogas manuellt. Att 
importera en DTD görs genom menyvalet Edit -> Tag Libraries och därifrån 
importeras taggarna via knappen Tags och menyn DTD-import. På motsvarande sätt 
kan egna taggar konstrueras om det inte skulle finnas en DTD att importera. I samma 
ruta bestäms även vilket prefix taggarna ska ha. Genom att på detta sätt importera 
DTD för RDF och för Dublin Core elementen har testwebbsidan (Appendix 1) 
berikats med semantisk data enligt den graf som finns definierad i Appendix 3. Att via 
en RDF-parser plocka ut och presentera den semantiska informationen om den 
infogas i HTML-koden är inte möjligt om den inte innesluts mellan <rdf:RDF> 
taggar. Detta är något som användaren måste hålla reda på själv. Ett alternativ är att 
använda webbsidans HEAD-tagg som behållare för ett RDF stycke. Problemen härrör 
från det faktum att det inte finns någon standard för att infoga RDF/XML i webbsidor. 

Att skapa semantisk data via ett externt program och sedan infoga denna i den 
programkod som Dreamweaver genererar fungerar också utan problem. Detta har 
testats genom att använda DCDot. DCDot har genererat semantisk information och 
denna har sedan infogats i webbsidan utan problem. Den av DCDot genererade 
semantiska informationen innehåller inte alla delar som uttrycks då DCMI’s termer 
för relationer används (isPartOf) och inte heller den relation som hålls av RDF 
relationen Bag. 

7.4.2. Sammanfattning 

Dreamweaver har ett gränssnitt som låter användaren tillverka egna taggar. Detta gör 
att semantisk information kan lagras med hjälp av detta verktyg. En ontologi kan 
väljas genom att importera de element som ingår i den. Om det inte finns någon 
ontologi i ett format som gör att Dreamweaver kan importera taggar ifrån denna kan 
egna taggar konstrueras. Orienteringen i den valda ontologin fungerar genom att 
attributen som är giltiga till varje instans i ontologin kan fyllas med data genom 
attributhanteringsfönstret i Dreamweaver. Användaren får dock inget stöd när det 
gäller kommentarer kring de olika begreppen i den valda ontologin. Att under arbetet 
byta ontologi är möjligt, användaren måste vara uppmärksam på att de olika 
namnrymderna för de olika ontologierna inte automatiskt används. Användaren kan i 
verktyget se webbsidan denna utvecklar och samtidigt koden som skapar sidan. Det 
går att markera text i designfönstret och använda denna i den semantiska koden. 
Genom att detta är möjligt ger det användaren möjlighet att arbeta ned semantiken i 
dokumentet utan att behöva arbeta med källkoden direkt. 

7.5. Adobe GoLive 
GoLive från Adobe är ett professionellt verktyg för att skapa webbsidor. Verktyget 
har många möjligheter att skapa hela webbplatser. Verktyget ger användaren 
möjlighet att utnyttja avancerade funktioner. Att verktyget tagits med i denna 
utvärdering beror på att Adobe har integrerat stöd för XMP (Extensible Metadata 
Platform) i sina verktyg. XMP är ett stöd för att integrera metadata i dokument 
(Adobe, 2004).  



  

 29 

Den testade versionen är GoLive CS 7.0.0 med en 30-dagars utvärderingslicens. 
Programmmet finns att ladda ner från Adobes hemsida18. Efter nedladdning och 
installation av programmet startades det och den förbestämda webbsidan laddades in. 
För att kontrollera huruvida verktyget har stöd för semantisk information via RDF 
eller på något annat sätt söktes programmets hjälp igenom efter begreppen: RDF, 
semantic och Dublin Core utan resultat. Efter en genomgång av menyer i programmet 
kan slutsatsen dras att programmet inte direkt ger användaren något stöd för att infoga 
semantiska taggar i webbsidor. 

7.5.1. Alternativa lösningar 

Användaren har i programmet möjlighet att redigera webbsidor i två olika lägen. Ett 
WYSIWYG-läge där element från en meny dras ut till webbsidan och ett läge där 
användaren skriver in HTML-kod. Att föra in semantisk information genom att 
manuellt skriva in taggarna är därför möjligt. Genom att använda DCDot för att skapa 
metadata genom en extern editor och sedan infoga denna kan GoLive användas till att 
införa semantik. Programmet klarar av att hantera den infogade semantiken och spara 
om utan att informationen förändras. Lösningen med ett externt program kräver inte 
ett så avancerat program som GoLive, användaren skulle klara sig med en betydligt 
enklare editor, därför söktes ytterligare lösningar.  

GoLive erbjuder användaren möjlighet att definiera egna taggar. Detta kan göras 
genom att importera en DTD som definierar XML-taggar. Genom att göra detta borde 
detta innebära att en lösning där semantiska taggar kan infogas i webbsidan skapas. 
Genom att importera DTDer för Dublin Core och RDF utvärderades lösningen. De i 
DTDerna definierade entiteterna kan granskas och de till dem hörande attributen syns 
i fönstret. När de importerade taggarna ska infogas i dokumentet finns de inte att tillgå 
bland de valbara taggarna. Detta gör att den semantiska uppmärkningen av HTML-
dokument misslyckas. En trolig orsak till misslyckandet är att de importerade 
taggarna inte kan valideras mot DTDer för de olika HTML-standarderna programmet 
följer.  

7.5.2. Sammanfattning  

GoLive är ett verktyg som inte ger användaren stöd för att skapa webbsidor med 
semantisk information.  Möjlighet att skapa taggar som kan användas finns men går 
inte att använda till att editera HTML-dokument. Verktyget ger användaren möjlighet 
att orientera sig i de importerade ontologierna och däri ser användaren vilka attribut 
som är giltiga i de olika fallen. Den möjlighet som finns för en användare som ska 
märka en webbsida med semantisk information är att infoga denna manuellt. Den 
semantiska informationen kan vara skapad av ett externt verktyg. 

7.6. XML-Spy 
XML-spy är ett program för att skapa och editera XML-filer. Programmet är 
avancerat och innehåller möjlighet att hantera allt som har med XML att göra. 
Programmet klarar av att editera HTML-filer och då endast i ett läge där HTML-
koden direkt editeras. Programmet kan skapa och underhålla RDF-filer. Att detta 
verktyg tagits med i utvärderingen beror på att det kan användas för att skapa och 
editera en mängd olika dokumenttyper, bland andra RDF och XHTML-dokument. 
Verktyget uppfyller egentligen inte det krav som säger att verktyget ska vara 

                                                 
18 http://www.adobe.com 
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användbart av ickespecialister men tack vare RDF och XHTML funktionerna som 
listades på Download.com fick det en plats i utvärderingen. 

Den version av XML-spy som utvärderas är en 30 dagars testversion. Versionen av 
programmet är Enteprise Edition version 2004 rel3. XML-spy finns att ladda ner från 
tillverkaren Altovas hemsida19. När programmet installerats öppnades webbsidan som 
ska märkas upp. Testsidan som finns definierad i appendix 1 och 2 är ett HTML-
dokument. Denna sida skulle sedan sparas med semantisk information. För att kunna 
infoga semantisk information i dokumentet behövs fler taggar än de som är 
definierade enligt HTML-standarden. Att utföra detta i XML-spy utan mycket goda 
kunskaper om programmet är inte möjligt. Programmet har möjligheter att införa 
semantik i dokument av alla typer men för ickespecialisten är programmet inte 
lämpligt då det är för avancerat och innehåller mycket mer funktioner än vad som är 
nödvändigt. Programmet klarar av att skapa RDF-dokument. Dessa dokument kräver 
att användaren är orienterad i och vet hur RDF fungerar. 

7.6.1. Alternativa metoder 

Ickespecialistens möjlighet att infoga semantisk data med hjälp av XML-spy är att 
skapa datan i ett externt verktyg och sedan kopiera in den i dokument. Att editera 
källkoden direkt och där infoga semantisk information är också möjligt. 

7.6.2. Sammanfattning 

XML-spy är ett mycket kompetent program som klarar av att skapa och editera de 
flesta uppmärkningsspråk. När det gäller semantisk uppmärkning av webbsidor är det 
inte ett program som låter ickespecialisterna arbeta med semantik i ett 
webbdokument. Att editera en webbsida kan endast göras i kod-läge och att skriva in 
de semantiska taggarna manuellt kan orsaka fel. 

                                                 
19 http://www.altova.com 
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8. Resultat och slutsats 
I detta kapitel ska resultatet av utvärderingen av stödet webbsideseditorer ger 
ickespecialisterna i deras arbete med att infoga semantisk information i webbsidor 
presenteras. 

8.1. Analys av resultat 
I detta kapitel kommer en analys av utvärderingen av webbsideseditorer med 
avseende på stödet för semantisk uppmärkning att ske.  

För att kunna utvärdera det semantiska stödet i ett antal webbsideseditorer har ett 
antal verktyg för semantisk uppmärkning av webbsidor utvärderats. Dessa 
utvärderade verktyg är utvecklade i en akademisk miljö och verktygen är utvecklade 
med intentionen att underlätta för ickespecialisternas intåg på den semantiska webben. 
De utvärderade verktygen har gett en samling krav som kan ställas på 
webbsideseditorer för att dessa ska kunna hjälpa ickespecialisten att märka webbsidor 
med semantisk information. I Tabell 2 visas dessa krav tillsammans med en indikation 
på hur de utvärderade verktygen uppfyller dessa krav. Kraven presenteras utförligt i 
kapitel 5.4.5. I tabellen visas hur verktyget stöder semantisk uppmärkning, om 
verktyget direkt stöder kriterierna markeras detta med ett D. Om det genom att 
implementera en alternativ lösning är möjligt att hantera semantisk information 
markeras detta med ett A. Om det utvärderade verktyget inte stöder semantik 
markeras detta genom att rutan lämnas tom. En parentes runt betyget betyder att det är 
möjligt att utföra handlingen men det kräver extra insatser från användaren.  

Tabell 2 Sammanställning av verktygs stöd för semantisk uppmärkning 

Verktyg 

Kriterier 

Composer Frontpage Dreamweaver GoLive XML-spy Homesite 

Byte av 
ontologi 

  A (A)   

Markering av 
termer 

  A (A)   

Uppmärkning 
av bilder 

      

Ett program   A (A)   

Orientering i 
vald ontologi 

  A (A)   

Automatisering       

Manuellt 
infoga kod 

D D D D D D 

Validering av 
producerad 
kod 

(A) (A) (A) (A) (A) (A) 
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Viktigt att lägga märke till i redovisningen av resultatet av utvärderingen av de olika 
verktygens stöd för semantisk uppmärkning är att det inte är de olika verktygen som 
utvärderats utan det är funktionalitet som eftersökts. I tabell 2 skulle namnen på de 
olika verktygen kunna strykas och endast funktionaliteten visas och ändå samma 
resultat uppnås. Tabellen visar på dagsläget för semantiska funktioner i de 
webbsidesredigeringsverktyg som används idag. 

De verktyg som ger användaren möjlighet att semantisk märka upp webbsidor är av 
typen WYSIWYG-verktyg. Inga av verktygen som har inbyggt stöd endast för 
editering av HTML-dokument ger användaren något stöd. Detta beror troligen på att 
HTML enligt standarden inte stöder användningen av egendefinierade taggar. Ett 
verktyg som kan hantera XML-filer kan också hantera XHTML och då är det tillåtet 
att definiera egna taggar. Verktygen Dreamweaver och GoLive tillåter användaren att 
definiera egna taggar. Detta sker genom en importfunktion i respektive program. 
Genom att importera en XML-DTD som definierar de i den önskade ontologin 
ingående taggarna kan dessa sedan användas vid författandet av semantisk 
information i webbsidor. För att kunna använda en ontologi som finns definierad 
måste denna ontologi göras om från en ren RDF-fil till en XML-DTD. Detta innebär 
mycket arbete och att skapa en DTD är inte ett arbete för användare som inte 
behärskar XML.  

Det stöd dessa verktyg ger är dock inte av direkt natur. Det krävs att användaren vet 
hur semantiken syntaktiskt ska formuleras. 

Att manuellt märka en webbsida med semantiska taggar fungerar i alla de utvärderade 
programmen. Den kod som manuellt produceras är möjlig att validera genom W3C’s 
RDF-validerare. I Dreamweaver och GoLive stöds det manuella arbetet genom att 
användaren kan se sin webbsida och den bakomliggande koden samtidigt. Genom att 
markera en text i det grafiska gränssnittet kan denna text användas i 
kodningsgränssnittet. Någon hjälp från programmet för att hantera semantiken fås 
dock inte. 

Användaren behöver stöd i orienteringen i de olika ontologierna och detta är till en del 
uppfyllt av Dreamweaver och GoLive. Stödet fungerar så att om de taggar som 
definierats av användaren är korrekt konstruerade ger programmet förslag på attribut 
som kan användas och även om en tagg ska vara sluten eller ha en sluttagg (<TAG /> 
eller <TAG></TAG>). Användaren får inte något stöd när det gäller vilka taggar som 
kan infogas på vilken plats. 

Inget av de utvärderade verktygen har något som helst stöd för att automatisera 
processen med att semantiskt märka upp webbsidor med semantisk data.  

8.2. Slutsats 
Resultatet av denna studie är att inga av de utvärderade verktygen har ett direkt stöd 
för semantisk uppmärkning av webbsidor. De verktyg som ger användaren en 
möjlighet att producera sådana webbsidor använder sig av omvägar och för att kunna 
använda dessa måste användaren ha kunskap i hur den semantiska webben fungerar 
och hur dokument ska vara konstruerade. En editor för XML skulle kunna användas 
för att editera och skapa RDF i ett XML (XHTML)-dokument men detta kräver att 
användaren har kunskap om hur ett RDF dokument skapas, kunskap i hur XML-
dokument skapas krävs också. 

Svaret på den fråga som ställdes i kapitel 3.1 blir således; 
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I dagsläget måste speciella verktyg användas för att märka webbsidor med semantisk 
data.   

De verktyg som idag används för webbsideproduktion ger inte användaren något stöd 
för semantisk uppmärkning. Det finns dock möjligheter att använda vissa av de mer 
avancerade verktygen för detta syfte, detta kräver dock att användaren har insikt i vad 
och hur denne ska gå tillväga. Enkla verktyg för att skapa RDF-kod finns, dessa är 
dock inte integrerade med någon webbsideseditor. Detta gör att användaren måste 
använda två olika verktyg och då finns risken att han inte infogar någon semantisk 
data i sina dokument. 

McBrides (2002) punkt om att den semantiskawebb-gruppen måste börja tillverka 
verktyg nu blir alltså negativt bemött av de verktyg som idag används för att skapa 
webbsidor. 
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9. Diskussion och framtida arbete 
I detta kapitel förs i de första styckena en diskussion om resultatet av studien och i 
sista stycket identifieras framtida arbeten. 

9.1. Diskussion om resultatet 
Studien har utvärderat verktyg ur två kategorier. Dels verktyg som är skapade för att 
märka webbsidor med semantisk information dels verktyg som idag används för att 
skapa webbsidor. Den första gruppen verktyg ger användaren möjlighet att skapa 
semantisk information om en webbsida med hjälp av webbsidan. Den andra gruppen 
verktyg ger inte användaren detta stöd. För att den grupp av användare som idag 
skapar webbsidor ska börja infoga semantisk information måste det finnas stöd för 
detta implementerat i de verktyg de använder. Om användaren måste använda ett 
separat verktyg för den semantiska uppmärkningen finns risken att den semantiska 
informationen aldrig skapas och att om den någon gång har skapats så kanske den inte 
uppdateras när webbsidan uppdateras. 

Fler webbsideseditorer skulle kunna utvärderats för att ge en klarare bild över hur 
webbsideseditorer klarar av att hantera semantiken i webbsidor. Flera mindre HTML-
editorer finns som har mycket funktionalitet och som kanske har stöd för semantik. 
Bland andra finns ett verktyg som heter HTML-Kit. Detta program har stöd för plugin 
moduler som löser olika uppgifter, en sådan modul som inte blivit 
färdigimplementerad är en som klarar av att hantera RDF och Dublin Core.  

Utvecklarna av webbsidesredigeringsverktyg har inte uppmärksammats den 
semantiskawebbgruppens önskemål om verktyg som underlättar användningen av den 
semantiska webben. Detta beror troligen på att den semantiska webben är en allt för 
liten okänd del av den stora vanliga webben. Mycket marknadsföring behövs för att 
den stora massa som använder den vanliga webben ska se fördelarna med den 
semantiska. För att den semantiska webben ska slå igenom och verktyg ska utvecklas 
måste fokus läggas på att marknadsföra fördelarna med den. För om 
webbsidesutvecklare efterfrågar semantiska funktioner i sina verktyg kommer 
utvecklarna av webbsideseditorer att implementera sådana. 

9.2. Resultatets relevans 
Eftersom ett flertal verktyg undersökts med avseende på aspekter som tagits fram 
genom att studera verktyg som är skapade för den publik och det syfte som 
utvärderingen har som målgrupp är studiens resultat relevant. Att studera fler verktyg 
skulle troligen ge ett liknande resultat och stärka relevansen av studiens resultat. 

De kriterier som använts vid valet av de verktyg som utvärderats ger också relevans åt 
studien. Om ett urval hade gjorts där verktyg valts genom att först undersöka om de 
givit användaren det sökta stödet hade utvärderingen givit ett missvisande resultat 
eftersom verktygen inte då varit representativa för webbsidesutvecklare.  

9.3. Metodval 
För denna studie har den valda metoden fungerat väl. Att studera ett antal verktyg 
genom att applicera en bestämd mängd tester på dessa har fungerat väl genom att 
fallstudie-metoden valts. Metoden har givit relevans till resultatet genom att flera 
verktyg ur flera kategorier valts. 
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9.4. Problem 
Under studien har ett antal problem inträffat. De verktyg som utvärderats för att få 
fram vilket stöd ett verktyg för semantisk uppmärkning bör ge användaren har varit av 
skiftande kvalitet. De utvärderade verktygen är alla utvecklade i syfte att beskriva en 
arkitektur för den semantiska webben som är användbar för ickespecialister. Eftersom 
verktygen är prototyper som är utvecklade i akademiskt syfte för att testa hur ett 
verktyg för ickespecialister bör fungera saknar dessa ofta manualer och instruktioner 
för hur problem med programmen ska hanteras. De utvärderade programmen är 
skrivna i Java och använder ibland externa komponenter som inte alltid varit 
tillgängliga. Som exempel kan nämnas MnM som automatiskt ska kunna extrahera 
semantisk data ur webbsidor. För att klara denna uppgift krävs en modul som lär sig 
hur användaren märker upp dokument. Denna modul var inte tillgänglig och därför 
kunde det automatiserade semantiska stödet inte praktiskt utvärderas utan materialet 
hämtades från en studie av de rapporter som funnits publicerade (Vargas-Vera m.fl., 
2003). 

9.5. Framtida arbete 
För att ge ickespecialisterna stöd i deltagandet på den semantiska webben kommer det 
att krävas verktyg för detta ändamål. Verktyg för att hantera detta finns idag. Några av 
de utvärderade verktygen för webbsidesutveckling kan användas för att märka upp 
dokument med semantisk data. Stödet för detta är dock inte fullt utvecklat. 
Dreamweaver som är ett av de utvärderade verktygen har presenterat ett API för att 
möjliggöra utveckling av moduler till programmet. Ett framtida arbete skulle kunna 
inrikta sig på att utveckla en modul som extraherar semantisk data ur ett 
webbdokument för att sedan spara denna som ett externt RDF-dokument. Programmet 
skulle behöva hålla reda på kopplingar mellan det skapade dokumentet och den 
webbsida som det beskriver.  

Att tillverka en mall för att producera RDF-kod som ger den i Appendix 3 RDF-graf 
presenterade grafen och sedan via ett macro integrera denna i andra program kan 
också vara ett arbete för framtiden. Mallar av denna typ fungerar väl för företag som 
presenterar personer eller produkter på en uppsättning liknande sidor. Denna typ av 
presentation som blir läsbar av maskiner är viktig då den blir användbar av en större 
målgrupp.  

Att utreda huruvida XML-verktyg som finns idag kan användas för att skapa 
semantiskt uppmärkta webbsidor är en fråga som skulle kunna ligga till grund för en 
vidare undersökning. Utvärderingen av XML-spy som skett i detta arbete visar på att 
verktyget kan användas för att skapa webbsidor i textläge och att det är kapabelt till 
att skapa RDF-dokument. Dessa två egenskaper skulle vara intressanta att länka 
samman i ett arbete. 
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Appendix 1 Testsida 
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Appendix 2 Källkod till testsidan 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 
<html> 
 <head> 
  <META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-      
8859-1"> 
  <title> Olle Ollesson</title> 
</head> 
  <body> 
   <table> 
    <tr> 
     <td><table> 
 <tr> 
       <th>Personuppgifter:</th> 
       <th></th> 
       <th></th> 
 </tr> 
 <tr> 
       <td><b>Namn:</b></td> 
       <td>Olle Ollesson</td> 
       <td></td> 
      </tr> 
 <tr> 
       <td><b>Adress:</b></td> 
  <td>Gatan 99<br/>111 11 Staden</td> 
   <td></td> 
      </tr> 
      <tr> 
  <td><b>Telefon:</b></td> 
  <td></td> 
  <td></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td><b>e-post:</b></td> 
  <td> 
        <a href="mailto:olle@foretaget.se">olle@foretaget.se</a> 
       </td> 
       <td></td> 
 </tr> 
 </table></td> 
     <td><img src="olle.gif" alt="Olle Ollesson"/></td> 
    </tr> 
   </table> 
   <p>Olle Ollesson arbetar på Foretaget sedan 1999.<br/>  
 Han arbetar med att underhålla systemen.<br/> 
 Kollegor han arbetar nära med är : Kalle Kallesson och Nisse 
Nissesson</p> 
 <p>Olle Ollesson s stora intresse på sin fritid är förutom 
familjen fiske.<br/> 
 Han är ordförande i den lokala fiskeklubben<br/> 
      Olles har en privat hemsida:  
        <a href="http://www.ollesprivata.se"> 
         www.ollesprivata.se</a></p> 
 </body> 
</html> 
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Appendix 3 RDF-graf  
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Appendix 4 RDF-kod 
<?xml version="1.0"?> 
<!DOCTYPE rdf:RDF SYSTEM 
"http://dublincore.org/documents/2002/07/31/dcmes-xml/dcmes-xml-
dtd.dtd"> 
<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"  
xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.foretaget.se/olle.html"> 
    <dc:title> 
      Olle Ollesson 
    </dc:title> 
    <dc:creator> 
      Foretaget 
    </dc:creator> 
    <dc:subject> 
      Personalinformation 
    </dc:subject> 
    <dc:description> 
      Information om Olle Ollesson 
    </dc:description> 
    <dc:publisher> 
      Foretaget 
    </dc:publisher> 
    <dc:date> 
      2004-03-27 
    </dc:date> 
    <dc:type> 
      Text 
    </dc:type> 
    <dc:format> 
      text/html 
    </dc:format> 
    <dc:format> 
      1304 bytes 
    </dc:format> 
    <dc:language> 
      se 
    </dc:language> 
    <dc:relation> 
 <rdf:Bag> 
  <rdf:li>http://www.foretaget.se/nisse/</rdf:li> 
  <rdf:li>http://www.foretaget.se/kalle/</rdf:li> 
 </rdf:Bag> 
    </dc:relation> 
    <dcterms:isPartOf rdf:resource="http://www.foretaget.se"/> 
  </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 


