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Abstrakt

Cílem této práce je zmapovat oblast komunitních portálů, zjistit, jaké jsou charakteristiky uživatelů,
jaké mají chování a následně tento poznatek konfrontovat se současným stavem. V oblasti
sémantických technologií pro web je stále řešen problém rozšíření do praxe. Práce má za cíl popsat
tyto technologie a zjistit, jak je lze v oblasti sociálních sítí aplikovat a kde můžou nalézt uplatnění.
Zájemci o založení vlastního menšího komunitního portálu je navrhnuto řešení v podobě jednoduché
aplikace, založené na zdarma dostupných technologií. Cílem je tedy poskytnout osnovu a inspiraci při
zakládání obdobného projektu. Zohledněna je i ekonomická stránka, která má za účel nastínit oblast
financování komunitního portálu v jeho počátcích. Na závěr jsou specifikovány problémy a úskalí, se
kterými se setkávají provozovatelé existujících portálů.
Hlavní přínos práce spočívá v analýze studií o uživatelích komunitních portálů a následném vyvození
poznatků o chování a charakteristice těchto účastníků. Ty lze aplikovat při marketingové či jakékoliv
jiné práci v oblasti sociálních sítí. Přinos praktické části práce spočívá v prozkoumání použitelnosti
sémantických technologií v sociálních sítí a následném návrhu případných realizací. Pro zájemce o
založení portálu je užitečný návrh vlastní aplikace včetně zohlednění ekonomických aspektů.
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Abstract
The aim of this work is to map the sphere of community portals, to determine what are the
characteristics of users and how they behave. Subsequently, this knowledge confront with the
current state. In the sphere of semantic web technologies are still solved the problem of their
introduction into practice. The work aims to describe these technologies and find out how it can be
in the field of social networks applied and where can they find the application. For those, who want
to start their own small community portal is designed solution in the form of simple application,
based on free available technologies. Here is the aim to provide warp and inspiration to set up a
similar project. Taken into account is the economics, which is intended to outline the sphere of
financing community portal in its infancy. At the end we specify problems and difficulties faced by
entrepreneurs of existing sites.

The main contribution consists of an analysis of studies on users of community portals and deduction
the knowledge about behavior and characteristics of these participants. You can apply this
information for marketing or any other work in the field of social networks. The contribution of the
practical part of the work lies in exploring the applicability of semantic technologies in social
networks and the subsequent implementation of any proposal. For those interested in establishing
the portal is a useful proposal for their own applications, including economic aspects.
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1 Úvod
Komunitní portály zažívají v několika posledních letech rychle stoupající popularitu. Jednou z příčin je
možnost použití technologií takzvaného webu 2.0 neboli nových médií. Ty usnadňují veškerou
interakci a komunikaci s uživatelem. Uživatelské prostředí se stává velmi intuitivní a snadno
použitelné. Téměř každý mladý člověk v České republice dnes zná, nebo se zařadil do některé
z mnoha komunitních sítí. Mnoho lidí zde tráví velkou část svého volného času, případně kontrolují
web v pravidelných intervalech.
Je tedy nesporný fakt, že tyto média ovlivňují náš každodenní život více než takzvaná stará média,
tedy televize, rádio, knihy. Trend ve využívání různých sociálních sítí je stále vzrůstající. Počet
uživatelů se každým rokem zvyšuje a potenciál pro reklamu a podnikatelské záměry roste. Možností,
které do budoucna tyto sítě skýtají je mnoho. Od ovlivňování velkých zájmových skupin dobře cílenou
reklamou, přes customizované aplikace, po nabídku služeb na základě dedukovaného chování v síti.
Všechny možnosti si v současnosti nedovedeme ani představit. Pokud tempo růstu uživatelů a čas
trávený na stránkách portálů bude stále vzrůstající, dočkáme se zanedlouho pravděpodobně obratu
v cílení reklamy na stále konkrétnější skupiny, přílivu důležitých hráčů z jiných segmentů mediálního
trhu a s tím souvisejících investic do zdokonalování a propracování současných technologických
modelů aplikací.
Důvodem pro výběr tohoto tématu je výše uvedený stoupající vliv na společnost, komerční sféru i
vývoj technologií. Několik let jsem člen několika sociálních sítí a tedy uživatel komunitních portálů.
V nedávné době jsem se začal zajímat o komunitní portály zaměřené na automobily a začal jsem
přemýšlet o tom, jak by vypadala samotná realizace takového portálu. Díky tomu jsem se dostal
k různým informacím od technologických aspektů projektu, přes programátorské řešení, po
marketingové prosazení a uvedení na trh.
Cílem práce je tedy průzkum a popsání nejpoužívanějších komunitních portálů, zjištění trendů a
vyvození závěrů, které budou aplikovatelné jak už pro vlastní řešení, tak pro jiné činnosti související
s touto oblastí. Práce poskytne přehled o sémantických technologiích použitelných pro komunikační
portály, včetně návrhu na jejich uplatnění. Praktická část práce se bude zabývat návrhem realizace
samotného komunikačního portálu, včetně následného provozu.
K dosažení stanovených cílů jsou v teoretické části práce zpracovávány především různé statistiky a
studie zabývající se sociálními sítěmi, jsou použity i dotazníky. Ke zpracování odborných témat, která
se týkají sémantických technologií, jsou použity oficielní stránky konsorcia W3C a přidružených
standardů. Ostatní technologie jsou popisovány na základě vlastních znalostí a zkušeností.
Pro správné pochopení této práce jsou potřebné alespoň minimální znalosti v oblasti informačních
technologií a tvorby webu.
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2 Průzkum a zmapování současných komunitních portálů
2.1 Definice komunitního portálu a souvisejících termínů
2.1.1 Komunitní portál a Web 2.0
K tomu, abychom mohli zmapovat vývoj a podívat se do historie komunitních portálů, musíme je
nejprve definovat. Definic se nabízí větší počet, avšak zkusme se podívat na jednu
z nejpoužívanějších. Přesně se jedná o definici termínu komunitní server: Jde o platformu zajišťující
interakci mezi uživateli. Využívá technologii web 2.0. Komunitní server má velkou spoustu funkcí,
které mohou uživatelé využívat.
Základem je tedy interakce a využití technologie web 2.0. Zde nestává otázka co je vlastně web 2.0.
Jak píše Pavlíček ve své knize Nová média a web 2.0, dle prvního O’Reillyho výroku „Jedná se o
druhou generaci webových služeb, která lidem umožňuje spoluvytvářet a sdílet informace novým
způsobem – například prostřednictvím sociálních sítí, wiki systémů, komunikačních nástrojů a
folksonomie.“ (O'Reilly, 2005)
Definic webu 2.0 je mnoho a každý autor si jej představuje trošku jinak. V tomto ohledu panuje
značná nejednotnost. Některým autorům stačí poznatek, že to jsou nové technologie, díky kterým je
web více interaktivní a uživatelsky dostupnější. Například užití javascriptu -viz. AJAX1, XML2, RSS3, atd.
Avšak většina autorů chápe web 2.0 komplexněji a na několika charakteristikách se shodnou. Jsou to:
-

Koncentrace uživatelů a dat
Formátové sjednocení
Uživatelé přidávající hodnotu
Komunikační modely many-to-many
Producent / Konzument = Prozument
Long Tail

Koncentrace uživatelů a dat vyjadřuje to, že se na jednom místě shromažďuje velké množství
unikátních dat a to přitahuje další nové návštěvníky. Formátové sjednocení znamená, že data, tedy
obsah jsou nezávisle odděleny od formy prezentace, to umožňuje především formát XML. Uživatelé
přidávající hodnotu jsou lidé, kteří vytváří často veškerý obsah serveru, jsou loajální a přináší nové
informace. Z těchto důvodů je web stále aktuální a má nízké náklady na obsah. Je to pravděpodobně
nejdůležitější atribut pro rozvoj portálu společně s koncentrací uživatelů. Komunikační model manyto-many umožňuje oslovení velkého počtu uživatelů, kteří jak sami vytvářejí obsah, tak získávají
informace z velkého množství zdrojů, díky propojení různých stránek mezi sebou.
Prozument je osoba (amatér) která má díky novým technologiím možnost téměř profesionální
produkce například hudby, videa, obrazu a zároveň může konzumovat nepřeberné množství
produktů, ať už od profesionálů, nebo domácích uživatelů. Long Tail je efekt vyplívající z dostupnosti
široké nabídky. Větší část produktů (hudba, výrobky, média) je poptávána menšími skupinami, které
lze nyní snadno získat díky dobré dostupnosti (v rámci internetu). V konečném důsledku to znamená,
že lidé konzumují (nakupují) velmi široké spektrum produktů a zaměřování se pouze na ty
nejoblíbenější a nejznámější (hity) není perspektivní.
Z uvedených definic komunitního portálu a webu 2.0 vyplívá, že komunitní server spojuje interakci
mezi uživateli – komunikaci a nové technologie, které umožňují snadno spoluvytvářet obsah a sdílet
informace. To vše s mnoha přídavnými funkcemi, které se stále rozšiřují a podporují aktivní
1

Asynchronous JavaScript and XML
Extensible Markup Language
3
Rich Site Summary
2
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spolupráci uživatelů. Tato práce je zaměřena na portály, které slouží primárně ke komunikaci a
poznávání lidí. Nezabývá se tedy různými “fankluby” a fóry, která rozebírají specifická témata, stejně
tak servery, které jsou provozovány za účelem usnadnění některé internetové činnosti (např.
delicious.com pro správu záložek).
2.1.2 Sociální síť
Lidé, kteří navštěvují takovéto portály, vytvářejí sociální sítě. Co je to sociální síť? “Sociologie
definuje sociální síť jako propojenou skupinu lidí, kteří se navzájem ovlivňují, přičemž mohou, ale
nemusí být příbuzní. “ (Pavlíček, 2007) Díky této definici se pojem sociální síť rozrůstá i mimo
komunitní portály, tak jaké je známe dnes. Tyto důsledky definice jsou zohledněny a dále bude
uveden i přehled s nimi souvisejících technologií. V konečném důsledku lze tedy odvodit, že
komunitní portály slouží k vytváření sociálních sítí. Ty samozřejmě nestojí pouze na společných
zájmech, jak by se dalo usoudit, ale najdeme zde i rodinné, pracovní, politické či jiné vazby a důvody,
které vytvářejí okruh známých.
2.1.3 Virtuální komunita
Velmi blízkým pojmem sociální sítě je také pojem virtuální komunita, používaný často pro označení
lidí se společným zájmem komunikujících pomocí internetu. Jedna z obecných a často používaných
definic zní: „Komunita je skupina lidí, kteří něco sdílejí. Obsah sdílení může být velmi různý. Například
to může být oblast, kde žijí (například Jihočeši), mohou to být společné zájmy (například modeláři),
mohou to být společné hodnoty (např. vegani) a podobně.“ (Hájek)
Podle této definice se jedná o skupinu, která něco sdílí, logický důsledek je, že se navzájem musí
ovlivňovat, ovšem, pokud se znají. Rozdíl tedy, oproti definici sociální sítě je ten, že se virtuální
komunita nemusí znát. Proto, aby mohla být takto označena, stačí, že sdílí stejnou hodnotu. Zato
sociální síť je postavena na vzájemných vztazích, které způsobují ovlivňování. V konečném důsledku,
převedeno do reality, členové virtuálních komunit se většinou znají a navzájem ovlivňují, vytváří tak
sociální sítě, tudíž rozdíl mezi dvěma takto různě definovanými skupinami se částečně stírá.

2.2 Historie komunitních portálů
2.2.1 První formy elektronické komunikace
Jak bylo uvedeno v předchozí části práce, komunitní portály a sociální sítě nejsou pouze severy, které
známe dnes jako nejpoužívanější řešení. V historii se vyskytlo mnoho různých komunikačních
technologií, které neměly valný úspěch ani dlouhé trvání. V této části práce je cílem zmapovat ty
nejdůležitější, které se, co do počtu uživatelů či technologického přínosu, daly pokládat za
přelomové. Většina projektů byla přece jen kopií některých technologicky inovativních a úspěšných
konceptů, které zaznamenaly první úspěch. Tento trend je obdobný i v jiných oblastech ICT.4
Za první sociální síť založenou na informačních technologiích lze pokládat uživatele Emailu. Email se
stal komunikačním prostředkem pro skupiny lidí, kteří jej používali mimo jiné pro podporu svých
vztahů s okolím a utváření okruhu známých. Elektronická pošta v původní podobě vznikla v roce
1965, kdy takto komunikovalo více uživatelů mainframového počítače. Komunikace byla založená
pouze na posílání zpráv pomocí systému mailbox. V podobě, jaké známe email dnes, tedy emailovou
zprávu posílanou na určitou adresu se znakem @ pro doménu (skládala se ze jména počítače a
uživatele), vytvořil Ray Tomlinso v roce 1972.
Další technologický milník vytvořili dva finští programátoři v roce 1988. Jejich počin se jmenoval IRC
neboli Internet Relay Chat. Systém umožňoval komunikaci v reálném čase, takzvaný “chat“. V této
době začaly vznikat první větší sociální sítě, podobné těm dnešním. V jejich jádru stál server
poskytující komunikační prostředky připojeným klientům. Předchůdce dnešních komunitních serverů.
4
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IRC funguje dodnes, avšak jeho návštěvnost zvolna upadá. Nahrazují jej modernější komunikační
aplikace.
2.2.2 Komunitní portály v dnešním pojetí
První virtuální komunitu postavenou na portálu, kde lidé sdílí své poznatky, představil v roce 1985
Stewart Brand a Larry Brilliant. Jmenovala se The Well. Komunita začínala na systému BBS5, který
umožňoval pomocí modemu připojení na telefonní číslo, kde systém fungoval. Postupem času a se
vznikem internetu se komunita přesunula web, kde bylo vytvořeno diskusní fórum
(http://www.well.com).
Jedním z posledních milníků v historii je komunitní portál classmates.com, založený v roce 1995
Randy Conradem. Tento portál umístěný na internetu je velmi podobný dnešním následovníkům a je
také používán za prvního předchůdce dnešních sociálních sítí. Princip portálu spočívá v hledání a
udržování vztahů mezi bývalými spolužáky a studenty. V současnosti je na tomto portálu
zaregistrováno kolem 40 milionů uživatelů. Služba je rozšířena nejvíce v USA a Kanadě.
Tento koncept stránek s profily, zaměřený především na komunikaci přátel se stal dobrým modelem
pro rozvoj dalších projektů, založených na velmi podobném principu. Tyto rysy přetrvávají dodnes.
Primárním cílem v osmdesátých a devadesátých letech bylo sdílení informací a odborná diskuze či
prezentace. S rozvojem internetu a přílivem uživatelů se těžiště služeb přesunulo k poskytování
komunikačních a sociálně atraktivních služeb.
Progresivní a důležitý nárůst počtu uživatelů a serverů nastal počátkem tohoto tisíciletí, tedy po roce
2000. Vznikaly nejrůznější služby a portály, z nichž některé jsou známé dodnes.
Jedním z nich byl například friendster.com, založený v roce 2002 v USA, Californii. Jeho původní
záměr staví svůj koncept na poznávání nových lidí, získávání kontaktů na staré přátele, seznamování,
svádění, poznávání umělců, psaní blogů a dalších společenských realizacích. Uživatelé mohou sdílet
videa, fotografie, psát si zprávy, komentovat své přátele a mnoho dalšího. Síť je velmi populární
v Asii, odkud pochází přes devadesát procent uživatelů. Zajímavostí je, že v roce 2003 se tento portál
pokoušel koupit Google, avšak neuspěl a z koupě sešlo. Na Friendstaru je zaregistrováno přes 90
milionů uživatelů.
V roce 2003 byl lidmi z eUniverse založen server MySpace. Na startu projektu se podílel Brad
Greenspan, Josh Berman, Tom Anderson. Projekt se záhy stal velmi úspěšný. O rok později byl
Markem Zuckerbergem na Harvardské univerzitě založen portál Facebook. V roce 2005 pak portál
Bebo. Největší portály současnosti jsou zmapovány a popsány v následující kapitole.
2.2.3 Ostatní formy aplikací se znaky virtuálních komunit
Nelze nezmínit ještě několik fenoménů, které mají mnoho společného se sociálními sítěmi, případně
to jsou také různé typy sítí. Jedná se o blogy, blogovací služby, které jsou od rozšíření internetu stále
populárnější. Jedná se o systém psaní vlastních článků, komentářů, postřehů bez potřebné znalosti
jazyka HTML 6či jiných značkovacích či programovacích jazyků. Díky tomu si tato služba získala velkou
popularitu i u lidí, kteří nemají k počítačům zrovna nejlepší vztah. Jedním z prvních lidí, kteří si založili
blog, byl Justin Hall, který studoval Swarthmore Collage a v roce 1994 založil svůj první blog. Dnes je
jit mnoho blogovacích portálů, které umožňují každému založit si velmi jednoduše svůj vlastní blog a
ihned začít psát. Mezi nejznámější blogovací systémy patří bloguje.cz , blog.cz či blogger.com.
V devadesátých letech vzniká i služba peer to peer pro zasílání souborů. Využití našla u velmi
známého, v současnosti již komerčního portálu Napster, který byl založen v roce 1999. Napster tehdy
poskytoval sdílení hudebních souborů v podstatě zdarma. Vytvořil kolem sebe velkou komunitu lidí se
5
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společným zájmem – poslech hudby. Není to však typický sociální prokomunikační příklad portálu či
sítě.
Komunity se také vytvářely v prostředí on-line počítačových her. Spolu s rozšiřováním internetu a
grafickým pokrokem vznikalo stále více on-line her, které se hrály buď v lokálních sítích, nebo po
internetu. Uživatelé zde nejenom hrají, ale také diskutují, sdělují si poznatky či pořádají turnaje.
Jedna z nejpopulárnějších on-line grafických hra byla Ultima online. V současnosti je fenoménem
MMORPG7 hra World of Warcraft, kterou hraje nejvíce online hráčů. Na počátku minulého roku to
bylo přes deset milionů účastníků.8
Neméně významným počinem v historii internetu bylo stvoření Wikipedie. První zmínka pochází
z roku 1995, kdy Ward Cunningan založil stránky s názvem WikiWikiWeb. Ty mohl upravovat jakýkoliv
návštěvník. “Wikipedie jako taková vznikla 15. ledna 2001 jako doplňkový projekt k dnes již
neexistující encyklopedii Nupedia, do které mohli přispívat jen odborníci.” (Wikipedia, 2009)
Wikipedie v této podobě založili Američané Jimmy Wales a Larry Sanger. Jedná se o otevřenou
encyklopedii, kterou může editovat libovolný zaregistrovaný návštěvník. Editaci následně zkontroluje
odpovědný editor pro danou sekci. Díky těmto principům si získala velkou popularitu a rychle se
začala rozšiřovat. Minulý rok měla její anglická mutace téměř 2,5 milionu článků.9 Nevýhodou je, že
za obsah v encyklopedii nikdo neručí, tudíž zde nemusí být všechny informace věrohodné.

2.3 Současná situace v oblasti komunitních portálů
2.3.1 Základní rozdělení komunit
V První řadě rozdělíme komunity podle určitého kritéria. Jelikož se práce zabývá pouze těmi
největšími komunitními portály, není na místě dělení podle velikosti. Jak by se mohlo zdát, komunity
nevznikají vždy pouze za cílem komunikace případně sdílení společného zájmu. Kritérií, podle kterých
lze komunitní servery dělit je celá řada. Například podle způsobu financování, nabízených služeb,
odborného zaměření, nutnosti registrace a dalších. Nejvhodnější se jeví rozdělení dle účelu, neboli
cíle portálu. Zjednodušeně řečeno důvod, proč byly založeny, případně co je od nich očekáváno.
1) Komunity založené za účelem informování a komunikace mezi účastníky
Jedná se o komunitu, která propojuje účastníky za účelem sdílení informací, komunikace. Její
účastníci se často podílejí na budování zázemí a funkčnosti komunity. Komunita nemá za cíl ziskovost,
tudíž nepotřebuje sofistikované prostředky pro marketingovou činnost. Účastníci se většinou
kontinuelně snaží vylepšovat portál komunity a přispívají k jeho chodu. Prostředky na pokrytí
nákladů můžou být získávány z reklam, či kooperace s komerčními subjekty. Jako příklad lze uvést
různá zájmová fóra (hifi fórum, auto fankluby), občanská sdružení (pilsfree,czfree) či jiné formy
seskupení s obdobným cílem.
2) Komunity založené za účelem zisku
V tomto případě třetí strana založí portál v době, kdy existuje pouze potenciální komunita či velmi
malá komunita kolem tvůrců. Další rozvoj a výstavba portálu je cílena na plnění obchodního plánu,
určeného v počátku projektu. Členové komunity poté přispívají svou aktivitou ke generování zisku. O
tom, zda bude komunita úspěšná, rozhoduje více faktorů, které budou zmíněny v závěru této práce.
Příkladem jsou nejznámější projekty jako libimseti.cz, či myspace.com.
3) Komunity založené za účelem informování smíšené s generováním zisku
7
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Jedná se o nezanedbatelné množství portálů, které původně vznikly za účelem komunikace mezi
účastníky, avšak jejich provoz se časem zaměřil na generování zisku. Důvody pro tuto změnu jsou
různé. Někdy provozovatel (zakladatel) hardwarového zázemí nedokáže financovat zvyšující se
nároky na kapacitu při rozšiřování a musí změnit svůj koncept. Jindy se zakladatelům naskytne
příležitost k výdělku snadnou cestou, díky již vybudované virtuální komunitě. Jako příklad uvedeme
portál facebook. „Původně byl Facebook založen za účelem sdružení studentů Harvardské
univerzity.“ (Arrington, 2009) Dnes generuje svým zakladatelům velké zisky.

2.4 Největší světové komunitní portály
Mezi největší komunitní portály patří několik málo serverů, které se ve svém počátku dokázaly
prosadit. Nejčastěji díky novému konceptu či komplexnosti poskytovaných služeb.
2.4.1

Facebook

2.4.1.1 Obecně o facebooku
V dnešní době největší (dle počtu unikátních uživatelů)10 portál na světě je podle mnoha názorů
nejreprezentativnějším úkazem toho, jaké popularity lze v relativně krátkém čase 5 ti let dosáhnout.
Zakladatelem je student Harvardské univerzity Mark Zuckerberg. O tom, co facebook vlastně je, lze
vést dlouho diskuzi. Podívejme se na to, jak jej představuje sám Zuckerberg „Chtěl jsem vytvořit
prostředí, kde budou moct lidé sdílet jakékoliv informace budou chtít, ale zároveň budou mít
kontrolu nad tím, s kým tyto informace sdílí.“ (Zuckerberg, 2006)
Mimo jiné, autorovi vadilo to, že jsou lidé členy mnoha komunit, které se navzájem neznají a kde je
pouze omezený počet uživatelů s různými druhy profilů. Zároveň si dobře uvědomoval, že v jedné
veřejné síti, kde každý může komunikovat a sdílet informace s kýmkoliv je velmi důležité soukromí.
Do facebooku tedy přidal vcelku podrobné nastavení přístupnosti soukromých informací.
2.4.1.2 Principy facebooku
Principy facebooku jsou následující: uživatelé se registrují pod svým vlastním jménem, vytváří si
profily a do seznamu svých přátel si přidávají toho, koho znají, případně známé osobnosti, které
obdivují. Komunikace se realizuje pomocí chatu nebo takzvaných příspěvků. Ty lze vkládat téměř ke
všem událostem, které facebook zobrazuje. Lze vkládat fotky, kde lze následně označovat účastníky.
Můžete se seskupovat do skupit, vytvářet fankluby, připojovat se k různým skupinám. Výčet všech
možných aktivit není možné obsáhnout, pro představu je snad tento úvod dostatečný.
Do roku 2006 byl přístup na facebook povolen pouze držitelům univerzitních adres. Když bylo toto
omezení zrušeno, nastal velmi rychlý růst popularity a oblíbenosti.
2.4.1.3 Specifika facebooku
Nyní si uvedeme specifické rysy facebooku, díky kterým se odlišuje od ostatních komunitních portálů
a má tedy celosvětový úspěch. V první řadě je facebook založen na myšlence hledání a navazování
kontaktů se starými přáteli (dle jejich pravého jména), nikoliv hledání nových známostí. Tento znak je
velmi důležitý a facebok se tak odlišuje od většiny stávajících modelů úspěšných především v České
republice (viz. např. lide.cz). Díky tomuto rysu nedochází tak často k vytváření falešných identit a
podkopávání důvěry, tak jako u jiných serverů.
Je založen na jednoduchém a relativně snadno pochopitelném a ovladatelném vzhledu. Reklama zde
není tolik explicitní a rušivá, návštěvník si jí všimne většinou až po určitém čase.
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Dalším důležitým prvkem je takzvaná zeď, kde se uživateli zobrazuje téměř veškerá aktivita jeho
přátel (přidávání fotek, komentáře, atp.). Přestože byl tento krok v počátcích kritizován, dnes se z něj
stal jeden z prvků, díky kterému lidé na facebooku tráví svůj čas a registrují se zde.
Důležitá vlastnost facebooku je uživatelská přívětivost, s jakou lze najít a přidat přátele. Pokud
užíváte některou z emailových služeb nevětších světových poskytovatelů – Gmail, Yahoo!, či MSN11,
lze pouhým zadáním emailové adresy vyhledat dostupné kontakty, které znáte.
Nespornou výhodu má facebook od roku 2007, kdy umožnil vytváření uživatelských aplikací. Jakýkoliv
programátor může vytvořit aplikaci, která bude vyhovovat jeho okruhu přátel, stejně tak jako mnoha
stovkám dalším lidem. Velká přednost tohoto kroku spočívá v integrování podpory dalších
komunitních portálů jako je Flicker (sdílení fotek) či Last.fm (poslech hudby).
2.4.1.4 Statistiky
Ze stránek samotného facebooku lze zjistit statiky nejen o počtu uživatelů. Za pozornost stojí, že se
každý den alespoň jednou přihlásí více než 100 milionů uživatelů. 12
-

Více než 200 milionů aktivních uživatelů
Více než 100 milionů unikátních přihlášení za den
Za rok 2008 strávili lidé na portálu 13,872,640 minut

-

Více než 850 milionů nahraných fotografií za měsíc
Více než 10 milionů videí nahraných za měsíc
Více než 950.000 spolupracujících vývojářů a podnikatelů z více než 180 zemí světa
Nejrychleji rostoucí skupina uživatelů jsou lidé kolem 35 let

2.4.2

MySpace

2.4.2.1 Počátky portálu MySpace a jeho návštěvnost
MySpace je v současnosti dvojka v počtu unikátních uživatelů. Podíváme-li se na ostatní ukazatele
oblíbenosti v závěru této kapitoly, zjistíme, že jeho návštěvnost a další ukazatele oproti největšímu
konkurentovi, facebooku stále klesá. MySpace je víceméně společenský portál. Zaměřen je především
na prezentaci umělců a informování o jejich akcích, seskupování jejich fanoušků, setkávání přátel.
MySpace byl založen o rok dříve než facebook Tomem Andersonem a Chrisem DeWolfem jako portál
vyvjíný společností intermix Media Inc. Myspace se začal masivně šířit především díky své sekci
MySpace Music, která je zaměřená na hudební umělce. Díky zavedení této sekce a databázi emailů,
kterou měl v počátcích MySpace k dispozici zažíval od roku 2006 velký vzestup návštěvnosti.
Provozovatelé v počátcích pořádali různé podpůrné mediální kampaně, zastřešování koncertů a jiné
aktivity pro zviditelnění portálu. Toto se odehrávalo nejvíce v USA, kde má MySpace největší virtuální
komunitu. V posledních třech letech návštěvnost stagnuje a poslední rok dokonce klesá. Jak je vidět
z Google Trends grafu počet unikátních návštěvníků za den klesl na téměř 50% návštěvnosti oproti
roku 2008. Viz. Obr. 2.1
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Obr. 2.1 Graf zobrazující denní návštěvnost stránky MySpace.com (zdroj: http://trends.google.com)

2.4.2.2 Zaměření a forma
MySpace je zaměřen spíše než na komunikaci mezi členy na vytváření svých profilů a sdělování
informací o sobě. I když ke komunikaci má také nástroj zvaný MySpace IM, tedy instantní messenger
(IM), který zobrazuje i informace o událostech na MySpace. Registrovaný uživatel vyplňuje základní
údaje o sobě, včetně fotek a může zveřejnit svůj profil. Ten je s jednoduchou URL13 ve tvaru
http://www.myspace.com/[přezdívka] viditelný komukoliv. Na stránce uživatele se pak zobrazují
informace o něm, včetně fotky, případně přehled jeho vystoupení či jeho umělecké výtvory. Na konci
stránky jsou komentáře od přátel.
Velká síla MySpacu spočívá v editovatelnosti profilu. Každý uživatel, který si založí profil, může
libovolně upravovat pozadí svého profilu a vkládat velké množství multimediálních prvků jako jsou
videa, slideshow, fotky, písničky a další. Díky tomu se stal oblíbený pro publikování prezentací
umělců, kteří zde mohou vyjádřit svůj image a tak se částečně realizovat a udělat si reklamu.
Samozřejmě je to dvousečná zbraň. MySpace je velmi často kritizován za uživatelsky “nepěkné”
prostředí a nepřehlednost. Před několika lety byl v žebříčku magazínu PCWorld označen za nejhorší,
nejméně pěkný web. Koncept se zdá být v současnosti mírně zastaralý a i přes snahy o maximální
uživatelskou přizpůsobivost zaostává za interaktivními vymoženostmi (také označovanými web 2.0),
používaných na konkurenčních webech.
2.4.2.3 Specifika a rozšíření v ČR
Proč měl MySpace takový úspěch? Co je pro něj specifické? Začněme profily, není zakázáno mít větší
počet profilů, profily se dají vytvářet téměř pro cokoliv, koncert, klub, skupinu, jednorázovou akci,
atd. Díky tomu uživatelé necítí omezení v realizaci. Výše zmíněná podpora vkládání multimediálních
prvků a možnost změnit vzhled. Velmi snadno tak umělci upoutají své potenciální fanoušky a můžou
se prezentovat na známém místě. V takovéto míře nebyla customizace v žádné z předchozích služeb
možná. K předchozím důvodům přispívá fakt, že uživatelé nemusí být programátoři či kodéři, aby
zvládli editaci svých profilů.
V ČR má v současnosti MySpace úspěch zejména u mladých hudebníků a dj’s, kterým dává prostor
k realizaci a vcelku dobrý nástroj pro vlastní propagaci a šíření povědomí. Mnoho z účastníků zde
uveřejňuje svůj program a šetří tak náklady na vlastní stránky a zároveň jsou stále v povědomí
komunity. Vezměme příklad začínajícího pražského hudebníka14, který si založil profil před dvěma
lety. Od této doby se zobrazil více než 16000x. V průměru tedy 22x za den, náklady na jeho propagaci
nebyly téměř žádné. Samozřejmě může být diskuze o tom, čím je to způsobeno, avšak ze zkušeností
13
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je patrné, že pokud by měl pouze vlastní webovou stránku, takové frekvence by s největší
pravděpodobností nedosáhl.
2.4.2.4 Statistiky
MySpace své statistiky na webu neposkytuje, zdroje informací nejsou tedy tak přesné jako u
facebooku. Pro smysluplné porovnání jsou vyhledány údaje z jara roku 2009.15
-

Více než 125 milionů aktivních uživatelů
Více než 50 milionů unikátních přihlášení za den
Za rok 2008 strávili lidé na portálu 4,973,919 minut

-

Více než 240 milionů nahraných fotografií za měsíc
Více než 1,8 milionů videí nahraných za měsíc

Facebook
MySpace

Aktivní uživatelé
200 000 000
125 000 000

Unikátní přihlášení za den
100 000 000
50 000 000

Strávený čas za rok 2008
13 872 640
4 973 919

Tab. 2.1 Porovnání statistik se serveru MySpace se serverem facebook (zdrjo: autor)

2.4.3 Zbývající zahraniční portály
Zmíníme se i o dalších, relativně úspěšných portálech. Většina z nich není v ČR příliš známa a
používána, nebude jim tedy věnováno tolik prostoru jako předchozím dvěma. Výběr těch největších
je prováděn částečně na základě žebříčku uvedeného na serveru ebizmba.com16 a částečně dle
historické významnosti.
2.4.3.1 Orkut
Portál Orkut spadá pod samotný google, byl založen v roce 2004 a jeho vývoj návštěvnosti stagnuje.
V roce 2008 měl cca. 120 milionů registrovaných uživatelů.17 Stejně jako ostatní „Orkut je klasickou
komunitní službou, umožňující sdílení nejrůznějších multimédií, chatování a hledání ztracených
přátel.“ (Handl, 2009) Zajímavé je, že zhruba 25 procent návštěvníků přichází z Indie a 19 procent z
Brazílie18. Podobně jako ostatní servery vyžaduje i Orkut registraci, ta je však společná pro všechny
služby Googlu. V současnosti, kdy velké množství lidí má již registraci na službě gmail.com není vstup
do služby Orkut problém.
2.4.3.2 Bebo
Bebo patří k dalším velkým hráčům na poli komunitních portálů. Portál je oblíben především
v Severní Americe. Vznikl v roce 2005 a v roce 2008 byl odkoupen americkou firmou AOL. V tomto
roce bylo na portálu registrováno 34 milionů uživatelů. Do portálu jsou integrovány komunikační
protokoly AOL (AIM19), Skype a Windows Live Messenger.
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Statistika dostupná online: http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/time-spent-on-facebook-up700-but-myspace-still-tops-for-video/
16
Statistika dostupná online: http://www.ebizmba.com/articles/social-networking
17
Statistika dostupná online:http://socialmediastatistics.wikidot.com/orkut
18
Statistika dostupná online:http://www.alexa.com/siteinfo/orkut.com
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AOL Instant Messenger

17

2.4.3.3 LinkedIn
Tento portál je zaměřen na budování profesních a kariérních vztahů. Byl spuštěn v roce 2003 a jeho
hlavním cílem je vytváření kontaktů zejména mezi IT oborníky. Minulý rok měl LinkedIn 35 milionů
členů. V ČR je popularita této sociální sítě stále na vzestupu.
2.4.3.4 Classmates
Jak je patrné z názvu komunity, jedná se o službu, která nabízí kontakt s bývalými či současnými
spolužáky. Zmínka o této službě je v přehledu historie komunitních portálů. Od roku 2004 je projekt
vlastněn společností United Online. V současnosti je zde zaregistrováno kolem 40 ti milionů uživatelů
2.4.3.5 Friendster
Aktuálně stagnující portál, založený v roce 2002. Služba pochází z USA, kde má sice své příznivce,
avšak nejpoužívanější je v Asii. Zde je číslo jedna mezi portály a pochází odtud 90% uživatelů. V
současnosti používá Friendstar kolem 90 milionů lidí.
2.4.3.6 Hi5
Portál Hi5 používá v současnosti kolem 60 milionů lidí. V žebříčku návštěvnosti se za poslední rok
propadl ze třetího na osmé místo. Hi5 byl založen v roce 2003 Ramu Yalamanchim. Oblíbený je
především v latinské Americe a východní Evropě. Jeho strategie je podobná ostatním serverům.
Uživatelé si vytváří profily, vyplňují informace, komentují a vkládají obrázky.
2.4.3.7 Google Wave
Tento portál od googlu není ještě v provozu, avšak má ambice stát se konkurentem těch největších.
Důvodů je k tomu několik. Za jeho stvořením stojí samotný google. Na google mailu (gmail) a
aplikacích přidružených k googlu má mnoho lidí založené účty, registrace pro ně nebude
pravděpodobně nutná. Další důvod je použití nejnovějších webových technologií, jako je HTML 5 a
řada jiných z kategorie Web 2.0. V praxi se má jednat o novou komunikační platformu. Jak zveřejnil
server Lupa.cz “..půjde o zbrusu novou komunikační platformu kombinující funkce řady služeb z
kategorie Web 2.0. Google se rozhodl namixovat e-mail a chat, sdílení dokumentů a obrázků nebo
online hraní her do jedné webové aplikace” (Macich, 2009). Dodává, že služba by měla být spuštěna
ještě letos. Navíc bude umožňovat přidávání aplikací třetích stran. Na první pohled nenabízí o moc
více než současná jednička facebook, ale potenciál bude mít velký.

2.5 Nejpoužívanější české komunitní portály
2.5.1 Libimseti.cz
Zakladatelem serveru je Oldřich Neuberger, rok založení 2002. Server byl v původní verzi velmi
jednoduchý. Obsahoval pouze hodnocení fotek podle vzoru hotornot.com. Uživatelé zdarma vkládají
fotky a navzájem si je hodnotí. Server slouží ke komunikaci, hodnocení fotek a seznamování
účastníků. Jeho aktivita je rozvíjena i mimo internet v běžném životě, pořádají se seznamovací party
uživatelů a další společenské či hudební akce. Server obsahuje magazín, online radia, video sekce,
diskuze, chaty, blogy a různé další funkce. V roce 2006 server radikálně změnil design a upravil
strukturu profilů. Komunita má zhruba jeden milion uživatelů a denně je přidáno kolem 60000
nových fotek.
2.5.2 Lide.cz
Komunitní portál provozovaný společností Seznam.cz. Server byl spuštěn v roce 1997 za účelem
vyhledávání emailů. V roce 2000 byl přeorientován na komunitní portál. Počet uživatelů v posledním
roce není známý, avšak v roce 2007 vyšlo toto prohlášení: “Seznam oznámil, že na jeho komunitním
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serveru Lidé.cz byla již překročena hranice jednoho milionu uživatelských profilů.“ Lide.cz se
v současnosti orientuje velmi podobným způsobem jako libimseti.cz. Nabízí vkládání fotek,
komentáře profilů, hodnocení profilů, internetová rádia, blogy, diskuze a v neposlední řadě slouží
jako seznamka.
2.5.3 Spoluzaci.cz
Tento server nepatří mezi typické komunitní servery tak, jak byly definovány na začátku práce. Jeho
účelem je hledání starých nebo současných spolužáků a informování o aktuálním dění kolem bývalé
třídy či kruhu, případně psaní vzkazů, vkládání fotek a oznamování akcí. Jelikož je tento server jedním
ze tří nejpoužívanějších, patří mu zde místo. Server spadá pod Seznam.cz, není zde tedy snaha
konkurovat portálu Lide.cz, zaměření je značně odlišné.
2.5.4 Srovnání návštěvnosti zahraničních i českých portálů
Při srovnání počtu unikáních návštěvníků za den dle Google trends jasně dominuje portál lide.cz,před
libimseti.cz a spoluzaci.cz. Viz.Obr. 2.2. Úbytek návštěvníků za poslední rok má na svědomí
konkurence světových hráčů, především portálu facebook.

Obr. 2.2 Graf srovnání návštěvnosti lide.cz, libimseti.cz, spoluzaci.cz (zdroj: http://trends.google.com)

Následující graf zobrazuje počet unikátních návštěvníků, kteří portál navštívili alespoň jednou za
měsíc. Jednoznačně je vidět vývoj ve prospěch portálu facebook. Ten předběhl MySpace na přelomu
roku 2008 a 2009. Viz. Obr. 2.3

Obr. 2.3 Graf zobrazující počet unikátních návštěvníků za měsíc za poslední rok, Facebbok versus MySpace (zdroj:
http://compete.com)
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2.6 Shrnutí poznatků
2.6.1 Kdo využívá sociální sítě
V první řadě je potřeba zjistit, kdo využívá sociální sítě, jaká skupina lidí. Kolik zde tráví času a které ze
sítí navštěvuje. K těmto a dalším účelům byl v dubnu a březnu r. 2009 vytvořeny 2 dotazníky2021, které
se ptají na uvedené otázky respondentů v ČR. Vypovídací hodnota dotazníků je díky účasti v obou
(přes 110 lidí) relativně dobrá a k základní orientaci postačuje. Z dotazníku vyplynula následující fakta
-

Pohlaví: podíl mužů a žen je zhruba stejný (50%)
Věk: 66% respondentů je v intervalu 20 – 25 let, 20% 15-20 let a 10% v 25-30 let
Portály: 87% respondent používá facebook, 30% lide.cz, 15% libimseti.cz, 25% jiný portál
Jak často: 67% využívá službu každý den, 25% několikrát týdně, 6% několikrát za měsíc
Kolik času zde trávíte při jedné návštěvě: 77% do jedné hodiny, 18% jednu až 3 hodiny
Kde: Doma 86%, v práci: 6%, ve škole 3%

Další pohled nám nabízí výzkumu společnosti D-Link Technology Trend, který se pořádal začátkem
roku 2009. Zaměřen byl obecně na využívání internetu a vztahu k sociálním sítím. Z výzkumu vyplívá
že, „internet využívá 70 % dotázaných a nejvíce přitom mladí lidé ve věku 15-25 let a lidé
v produktivním věku 26-45 let. S narůstajícím věkem se počet uživatelů snižuje - například osoby
starší 70 let se k internetu připojují pouze ze 14 procent.“ Dále je uváděn známý fakt, že lidé s vyšším
vzděláním užívají internet častěji. Pohled na vnímání sociálních sítí - 50 procent respondentů
výzkumu uvedlo, že bez sociálních sítí by pro ně internet ztratil současnou atraktivitu. Tato
skutečnost nám představuje fakt, že většina lidí na českém internetu používá sociální sítě a zároveň
jsou pro ně atraktivní.
Které komunitní sítě jsou navštěvovány svými uživateli denně a které méně často. Tento pohled
hodnotila studie When Social Networks Cross Boundaries: A Case Study of Workplace Use of
Facebook and LinkedIn. Jak je naznačeno v následující tabulce, nejčastěji navštěvovaná služba je
jednoznačně facebook. Zajímavý je výsledek oproti službě MySpace, která je oproti facebooku
navštěvována s poměrně malou frekvencí. Největší zásluhu na tom má interaktivita a podstata, na
které je služba MySpace postavena. Lidé zde nehledají tak často kontakt s přáteli, jako u zbývajících
služeb v přehledu. Hledají spíše informace, multimédia a píší vzkazy. Viz Tab. 2.2.

Tab. 2.2 Jak často jsou navštěvovány největší komunitní portály (zdroj: Meredith M. Skeels, Jonathan Grudin: When
Social Networks Cross Boundaries)

20
21

Dotazník je dostupný online: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/vyuzivani-komunitich-serveru/
Dotazník je dostupný online: http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/socialni-site/
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2.6.2 Chování účastníků v na internetu a v sociálních sítí
S tím jak přibývá účastníků sociálních sítí, lez pozorovat určité prvky chování a z nich vyvozovat závěry
aplikovatelné při práci v oblasti komunitních portálů.
Ze studie Global Faces and Networked Places společnosti Nielsen Online, která se specializuje na
nezávislé online audity, vyplívá, že používání komunitních portálů (jsou zde zahrnuty v širším pojetí,
než je definováno v úvodu práce, zahrnuty i blogy) je čtvrtou nejpopulárnější aktivitou na internetu.
Za poslední rok předběhly i email, který má nyní pátou pozici. Zároveň jsou nejrychleji rostoucí
skupinou. Největší nárůst, téměř 12%, byl zaznamenán v Německu. Přestože studie reflektuje vývoj
pouze v nejvyspělejších zemí Evropy a USA, je patrné, že obdobný vývoj nastává i ve zbývajících
částech světa. Jaké jsou nejpopulárnější aktivity na internetu v roce 2008 a jaká je změna oproti roku
2007? Viz. Tab. 2.3.

Tab. 2.3 Nejvyužívanější služby internetu (zdroj: Nielsen Onlin: Global Faces and Networked Places)

Přestože facebook zastává první místo ve světové návštěvnosti, při pohledu do studie je patrné, že
v největších zemí světa, nezastává zdaleka nejoblíbenější pozici. Jak je vidět z další tabulky, v Číně,
Brazílii ani v Německu není na prvním místě. Stejně tak je tomu i v Rusku. Jedním z důvodů je
jazyková bariéra (používané písmo), která brání snadnému rozšíření. Tento problém je patrný
především v Číně a Japonsku. S rychlostí lokalizace služeb pro jednotlivé státy se tento fakt stává stále
méně důležitým. Viz. Tab. 2.4

Tab. 2.4 Nejpoužívanější sítě v důležitých ekonomikách světa (zdroj: Nielsen Onlin: Global Faces and Networked Places)

2.6.3 Kdo a proč zůstává aktivní v sociálních sítí
Proč lidé v sociálních sítích zůstávají jako aktivní členové a neodchází pryč nebo nepřestanou snižovat
aktivitu? I na tuto otázku se snažila nalézt odpověď studie s názvem: ePsychology: A pilot study on
how to enhance social support and adherence in digital interventions by characteristics from social
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networking sites z roku 2009. Jako hlavní důvod, který zajišťuje sociální sítě atraktivní, uvádí jejich
dynamičnost a společenskost. Pokaždé, když se znovu přihlásíte, zjistíte, že se stalo něco nového.
Máte stále možnost objevovat a prozkoumávat nové informace o svých přátelích. Ty, které jste při
poslední návštěvě nenalezli, nebo dosud nenastaly. Další důvod, proč na síti přetrvat je ten, že jste
velmi snadno ve stálém kontaktu se svými přáteli, ať jsou kdekoliv. Můžete o nich číst na profilu,
zjišťovat status, co dělají a na co myslí, co budou dělat. Mnoho lidí v dnešním světě stále spěchá a po
celý den jsou zaneprázdněni. Sociální sítě jim dávají možnost být každý den v kontaktu s přáteli
v pohodlí svého domova. Tyto hlavní důvody stále více lidí motivují k tomu, být aktivními účastníky
některé ze sítí.
Kolik nových členů zůstává aktivních v síti (zde konkrétně facebook) i po úvodním vyplnění informací
o profilu. To zjišťovala jiná studie s názvem Factors that Persuade Continued Use of Facebook among
New Members. Ze studie vyplynulo, že téměř 74% nových uživatelů, kteří vyplní profil a připojí se ke
skupině, dále aktivně síť nepoužívá. Viz. Obr. 2.4. Je však značný rozdíl mezi pohlavím, zatímco mužů
nepokračuje 74%, žen pouze 43%. Je tedy evidentní, že většina žen co se připojí k sociální síti
facebook zůstává aktivní, avšak většina mužů dále nepokračuje.

Obr. 2.4 Kolik lidí opustí Facebook po založení profilu (zdroj: Susan Shepherd Ferebee, James Wayne Davis: Factors that
Persuade Continued Use of Facebook among New Members )

2.6.4 Činnosti v síti
Podle výše zmíněného průzkumu společnosti D-Link Technology Trend lidé v ČR, kteří jsou aktivní v
sociálních sítí především chatují – 30% respondentů, následně sdílejí fotografie – 19%, pouze 3% píší
své vlastní články (blogy).
Americká studie s názvem Changes in Use and Perception of Facebook z roku 2008 uvádí obdobná
fakta. Část studie zaměřená na zjištění vývoje činností, ke kterým je využíván největší komunitní
portál facebook uvádí důležitá zjištění. Nejvíce respondenti využívají portál pro kontakt s přáteli,
tento podíl se dokonce oproti roku 2006 zvýšil. Tato činnost je obdobná chatování, které uvádí
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průzkum prováděný v ČR. Druhou nejvyužívanější službou je získávání informací o lidech, které známe
nebo jsme potkali ve společnosti. Naopak nejméně uváděnou činností je hledání nových lidí
k seznámení. Ve studii bylo pro toto nízké číslo udáváno částečné vysvětlení. A to, že velká část
respondentů nechtěla vzhledem k povaze dotazu odpovídat pravdu, přestože v soukromí přiznávají,
že tuto činnost někteří z nich vyhledávají. Viz. Tab. 2.5

Tab. 2.5 K čemu je využíván Facebook (zdroj: Cliff Lampe, Nicole B. Ellison, Charles Steinfield: Changes in Use and
Perception of Facebook)

2.6.5 Facebook versus Myspace
Nyní se pokusíme zjistit něco o rozdílech mezi uživateli dvou největších portálů, tedy facbooku a
MySpace. Ze studie prováděné na univerzitě v Berkeley vyplívá, že uživatelé facebooku mají tyto
rysy: jsou bílé rasy, směřují k úspěšné promoci, případné děti podporují ve studiu, jejich zábava je
především aktivita po škole (mimoškolní). Naopak uživatelé MySpace nemají potřebné podmínky ke
studiu na vysoké škole, rodiče mají nižší vzdělání, častěji jsou zde děti imigrantů (například Hispánci),
nemají dobré sociální postavení a na internetu hledají sobě podobné. Navíc nejsou ve škole příliš
oblíbení.
Další část studie uvádí, že uživatelé konkrétní sociální sítě nemají rádi konkurenční sociální sítě. Na
závěr autorka studie dodává, že mladí lidé používají sociální sítě k vybudování svého okruhu přátel a
spojení se svými vrstevníky. Díky tomu se na síti mohou volně vyjadřovat o všem, co zažijí ve svém
každodenním životě.
2.6.6 Vyhledávání informací
Zajímavý fakt uvedl vyhledávácí server Yahoo!, který v roce 2008 uveřejnil zprávu o tom, že většina
lidí hledající informace o hudební skupině či interpretovi dává přednost Wikipedii před serverem
MySpace. Přestože na službě MySpace má uživatel možnost poslechu a zhlédnutí videoklipu, dává
přednost informacím z otevřené encyklopedie. Důvodem může být fakt, že Wikipedie přináší více
faktických informací a obsahuje odkazy na větší množství stránek, které o daném subjektu píší. Ve
Wikipedii je také obsah stále rozšiřován a obrázky u jednotlivých umělců nejsou nic neobvyklého.
Wikipedie však není přímá konkurence a má zcela jinou podstatu svého ekonomického modelu. Pro
vyhledávání obecných informací bude pravděpodobně stále dominantní, oproti komunitním
portálům, kde obsah bez kontroly vytváří sami členové.
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2.6.7 Typický uživatel, obtížně oslovitelný
Podle výše uvedených údajů lze sestavit profil nejčastějšího uživatele sociální sítě. Ten odpovídá
poznatkům z českých dotazníků, průzkumů a částečně i poznatkům z převážně amerických studií.
Typický uživatel je student s ukončeným středoškolským vzděláním ve věku 20-25 let. Každý den
navštěvuje svůj oblíbený portál, v současnosti nejpravděpodobněji facebook, nejčastěji na méně než
jednu hodinu. Portál prohlíží doma, zřídka ve škole. Přihlašuje se s cílem získávání informací o svých
přátelích a zjišťování nových událostí. Většinu času na portálu chatuje - komunikuje, zjišťuje nové
informace o svých přátelích a prohlíží si obrázky. Naopak portál nevyužívá k seznamování a psaní
vlastních článků (blogů).
Reklamní kampaně, které jsou v současnosti největším zdrojem příjmů komunitních portálů, se snaží
velmi dobře cílit na mladé lidi ideálně dle kontextu, ve kterém je reklama zobrazována.
Individualizovaná reklama je však vcelku těžko uplatnitelná v současných sociálních sítích, kde se
vyjadřují lidé svým vlastním způsobem, který obsahuje mnoho personalizace, zkratek a slangu. Je
tedy velmi těžké zobrazovat správnou reklamu vzhledem k obsahu dynamické webové stránky. Tento
problém je řešen v závěru práce, kde je uváděn ekonomický model.
V závěru výše uvedené studie společnosti Nielsen je uveden jeden z klíčových důvodů neúspěšnosti
sociálních sítí jako prostředku reklamy, oproti klasickým médiím (například zpravodajské servery).
Důvod je ten, že sociální sítě přinášejí svým členům dvě hlavní role a to jak roli poskytovatele obsahu,
tak roli konzumenta obsahu. V klasickém modelu, kdy obsah generuje provozovatel serveru, není
těžké docílit specializované a velmi dobře mířené reklamy. Důvodem je také podstata sociálních sítí.
V prosinci minulého roku, kdy byl prováděn průzkum v Austrálii, 38% respondentů používajících
sociální sítě uvedlo, že reklama v sociálních sítích je pro ně ”obtěžující”. Oproti roku 2007 je toto číslo
o téměř 10% větší. Je tedy patrné, že lidé stále více od sociálních sítí vyžadují pouze komunikační a
zábavní platformu, reklama je vnímána nepříjemně.
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2.7 Technologie využívané komunitními portály
V předchozí části jsme se zabývali obecným popisem komunitních portálů a znaky, které jsou pro ně
specifické. V následující části práce se podíváme na technologickou stránku komunitních portálů.
Jedná se o prostředky používané ve spojení s internetem - technologie, programovací a značkovací
jazyky, úložiště dat a další, které zajišťují požadovanou funkcionalitu. Nebudeme se zabývat
hardwarovou stránkou, ta není pro tuto práci podstatná.
2.7.1 Internet – zajištění komunikace
Základem pro fungování sociálních sítí je možnost připojení jednotlivých článků ke společné síti internetu. Internet je založen na skupině protokolů TCP/IP22, které slouží ke komunikaci a výměně
dat. Pro nás je klíčová internetová služba WWW neboli Word Wide Web. Jeho rysem je hypertextový
princip, tedy propojení stánek (textů) pomocí vzájemných odkazů – linků.
WWW je služba založená na třech technologických pilířích - jazyku HTML, protokolu HTTP23 a
adresování pomocí URL. Nyní se ve zkratce podíváme na tyto tři technologie.
2.7.1.1 HTML
HTML (HyperText Markup Language)je značkovací jazyk pro hypertext, založený na původním jazyku
SGML24 . Jazyk je nezávislý na platformě a jeho vývoj byl ovlivněn vývojem internetových prohlížečů.
Jednoduše řečeno, jazyk slouží pro popis toho, jak má webová stránka vypadat, neboli jsou v něm
popsány webové stránky. Stránky napsané v jazyce HTML jsou uloženy na webový server, který je
poskytuje pod specifickou URL. Pomocí HTTP protokolu jsou pak po zažádání prohlížečem odesílány
uživatelům. Poslední verze HTML je 4.01. Novější adaptace je XHTML25 1.1, které je založeno na
formátu XML.
2.7.1.2 HTTP
Prohlížeč, který běží na počítači uživatele, vznáší požadavky na webový server a čeká od něj konkrétní
HTML stránky. HTTP protokol poskytuje pravidla, podle kterých jsou na webový server vznášeny tyto
požadavky. Pokud server danou stránku nemá, nebo nastane chyba, HTTP protokol určuje, podle
jakých pravidel bude server komunikovat. Z tohoto principu vyplívá důležitý poznatek, že spojení není
permanentní a každý požadavek na HTML stránku znamená nové navázání spojení mezi serverem a
klientem. Informace HTTP protokolu o komunikaci se vkládají do hlaviček požadavku (URL odesílaná
browserem) a odpovědi (souboru zasílaného serverem).
2.7.1.3 URL
URL (Uniform Resource Locator) je adresa zdroje definovaná předepsanou strukturou, která slouží
k jasné specifikaci umístění zdroje a protokolu (nejenom na internetu). URL definuje protokol, kterým
se použije ke komunikaci, doménovou adresu a umístění zdroje na serveru. Další nepovinné
parametry jsou port, který je použit (web implicitně port 80) a parametry zdroje (souboru).
URL je součástí URI (Uniform Resource Identifier). URI se používá obecně pro jedinečnou identifikaci
zdroje, tedy je to řetězec znaků s definovanou strukturou, používaný pro různé druhy zdrojů.
Obsahuje schéma a adresu objektu, nejznámější schémata jsou HTTP, FTP26, File. Formát určuje
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pouze to, že za schématem se píše dvojtečka a jaké znaky je možné použít. Další pravidla závisí na
použitém schématu.

2.7.2 Programovací a skriptovací jazyky
Skriptovací jazyky jsou používány jak na straně serveru, tak na straně klienta. Prvně se zaměříme na
skriptovací jazyky na straně klienta.
2.7.2.1 Skriptovací jazyky na straně klienta
Jedná se o skripty (jednoduché programy), které musí prohlížeč stáhnout na uživatelův počítač a
následně spustit. Díky nim mohou být stránky interaktivní a nemusí čekat na odezvu serveru, zároveň
nezatěžují server, jelikož používají výpočetní výkon klientského počítače. Server tak může
zpracovávat další požadavky. Pro využití v dnešních komunitních portálech je tato vlastnost klíčová,
jelikož uživatelé požadují interaktivu a rychlou odezvu. Ovládání stránky je snazší a více intuitivní. Lze
je spouštět na základě jiných událostí, uživatel má dojem stálé obměny stránek. Skripty mohou
pracovat jak se samotnou stránkou, tak s prohlížečem.
Nevýhody tohoto řešení existují, avšak nejsou nikterak závažné a dnes je většina z nich úspěšně
kompenzována. Uvedeme tedy ty nejčastější. Podpora v prohlížečích není vždy stejná, chování je o
něco jiné. Z bezpečnostních důvodů může mít klient skriptování zakázáno, v tomto případě je vhodné
mít alternativní řešení. Jelikož je dnes skriptování běžnou součástí nejpoužívanějších webů,
pravděpodobnost zakázaného spouštění skriptů je velmi malá. Jedna z dalších nevýhod je nemožnost
kontroly nad spouštěním či funkcí skriptu. Teoreticky lze pro zapsání skriptu použít libovolný
programovací jazyk, nejčastěji se však používá JavaScript. Další užívané jazyky: VBScript27, Perl,
Python.
2.7.2.2 Jazyky používané na straně serveru
V této části budeme mluvit o jazycích, které se používají na straně serveru pro zpracování požadavků
zasílaných od klientů. Server dostane požadavek na určitou stránku a podle toho, co má obsahovat
rozhodne, jak jí zpracuje. Skript na straně serveru vygeneruje HTML stránku (či jiný obsah), který
následně zasílá jako odpověď. Princip spočívá v sestavování dynamických stránek na základě
zaslaných parametrů.
Jelikož server nemá všechny stránky uloženy ve statické podobě, generuje je na základě dat, které má
k dispozici. Obvykle jsou na serveru šablony stránek a před odesláním uživateli jsou kompletovány na
základě doplňování dat z databáze. Používané jazyky dělíme na kompilované a interpretované.
Princip kompilovaných jazyků spočívá v tom, že kód je prvně celý přeložen do strojového kódu a až
poté spouštěn. Kompilované jazyky umožňují rychlejší běh a mají větší nároky na správný kód. Jedná
se například o jazyk C, či C++. Interpretované jazyky jsou přeloženy až za běhu, díky tomu jsou
pomalejší a nemají tak striktní požadavky na zápis. Interpretované jazyky jsou například PHP28, Perl, či
ASP29.
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Moderní jazyk, který prochází vcelku rychlým vývojem je ASP.NET. Prosazuje ho firma Microsoft jako
součást .NET Frameworku pro tvorbu webových aplikací a služeb. ASP.NET je jazyk založený na CLR30
který je součástí .NET Frameworku a mohou ho využívat všechny jazyky postavené na .NETu.
Aplikace pro web je tedy možné psát jak v ASP.NET tak například v jazyce C#, Visual Basic.NET,
JScript.NET. V praxi se lze setkat s nevýhodou ASP.NET, kterou je rychlost, přestože se jí Microsoft
snaží odstranit, stále je patrná.
Nakonec se zmíníme o technologii JSP (Java Server Pages). Je založena na Javě a na rozdíl od ASP či
PHP má silnou typovou kontrolu. Dalším rysem jsou servlety, speciální třídy v Javě, které komunikují
s web serverem. Jelikož je technologie založená na Javě, lze využívat třídy, které obsahuje Java a
nesou psány pomocí JSP31, tím se zjednodušuje práce a znovu použitelnost.

2.7.3 Databáze
Každý větší komunitní portál potřebuje uchovávat data o svých uživatelích a jejich činnosti. Webový
server umožňuj získávání a ukládání těchto dat do databází. Databázový systém běží buď na stejném
serveru, nebo na samostatném databázovém serveru. Samozřejmě databáze nejsou jediná možnost
ukládání dat, avšak díky vysokému výkonu (rychlosti) a relativně snadnému použití patří
k nejvyužívanějšímu způsobu.
Velké projekty využívají většinou placené databázové servery, ke kterým je dodávána podpora a jsou
stále zdokonalovány. Mezi nejpoužívanější řešení patří systémy od společností ORACLE. V současné
verzi Oracle Database 11g, která umožňuje spojení více databází na různých počítačích v jeden celek.
Další často využívané komerční databázové systémy jsou IBM DB232, Microsoft SQL33 Server. Na
druhé straně stojí volně dostupné databáze (většinou open source ), které nemají takovou podporu a
výkon při velkých objemech dat, avšak pro řešení menších až středních projektů postačují. Mezi
nejznámější a nejpoužívanější patří MySQL, SQLite, PostgreSQL. Výhoda těchto databází je v jejich
velkém rozšíření, snadné dostupnosti informací a hlavně ceně.

2.7.4 AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) nepatří mezi další samostatnou technologii. Jak je patrné
z názvu, jedná se o označení pro technologii vývoje interaktivních webových aplikací pomocí
JavaScriptu a XML. Jazyk XML bude popsán v části o sémantickém webu. Tento model je v poslední
době využívaný téměř ve všech moderních webových aplikací, včetně komunitních portálů.
Názorným příkladem AJAXu a jeho funkce je například portál facebook či mapy.cz. AJAX nestojí pouze
na technologii JavaScript a XML, další používané prostředky jsou: CSS34 - kaskádové styly pro
grafickou prezentaci informací, DOM – Document Object Model definuje logickou strukturu
dokumentu a umožňuje tak přístup k jeho jednotlivým prvkům, XMLHttpRequest – umožňuje
webovým aplikacím výměnu dat mezi serverem a uživatelem pomocí HTTP protokolu. Velmi důležitá
součást, která vytváří aplikace interaktivní, není potřeba zasílat požadavek o znovunačtení stránky,
30
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obsah se mění po částech (viz. například posun mapy na serveru mapy.cz). Hlavní nevýhody AJAXu
jsou v zásadě dvě. Za prvé není zaručena kompatibilita se staršími verzemi prohlížečů. Za druhé
odezva serveru nemusí být při větším počtu požadavků dostatečně rychlá a uživatel získává dojem
nečinnosti www stránky.

2.7.5 Příklad Facebook
Blíže se podíváme na nejnavštěvovanější komunitní server facebook. Ten je postaven na
technologiích označovaných zkratkou LAMP. Tedy server na kterém služba funguje je nainstalován na
operační systém Linux. Samotný server je Apache, databáze je používána MySQL a programovací
jazyk PHP. Stránky používají pro zvýšení interaktivity výše zmíněný AJAX a Flash.
Mimo to si facebook vytvořil vlastní jazyk s názvem FBML35 , který rozšiřuje HTML a jeho účelem je
zajistit konzistenci stránek a vyšší bezpečnost. Další programovací jazyk upravený pro potřeby
facebooku je FBJS36. Na dotazování nad databází má facebook vytvořen vlastní jazyk s názvem FQL37.
Facebook má velkou výhodu oproti ostatním komunitním serverů. Umožňuje psaní vlastních aplikací.
Ty jsou psány nejčastěji v PHP, avšak je zde možnost využít další programovací jazyky. Pro napsání
vlastní aplikace je potřeba hosting pro aplikaci a facebook knihovny. Pro PHP je to například FB PHP
klient library. Po napsání je aplikace vložena pomocí JS do samotného facebooku. Aplikace musí
splňovat podmínky serveru, které je vhodné před samotným programováním přečíst. Návod na psaní
a vkládání aplikací je na stránkách [http://developers.facebook.com/get_started.php?tab=tutoriál].
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3 Sémantické technologie využitelné pro komunitní portály
3.1 Vize sémantického webu
Ideu sémantického webu prezentoval v roce 2001 Tim Berners-Lee, tvůrce současného webu.
Problém, se kterým se klasický web potýká, je ten, že obsah téměř všech webových stránek není
strojově čitelný – počítač nemůže zjistit a vyhodnotit co se na stránce nachází. Současný přístup
fulltextového hledání informací na internetu má jeden zásadní problém. Vyhledávací služby jako je
Google, Yahoo! a další, poskytují nepřesné výsledky hledání, díky tomu, že pro ně není obsah stránek
jakkoliv srozumitelný. Četné výsledky vyhledávání jsou zatíženy následujícími problémy:
-

-

nalezeno velké množství výsledků dotazu, avšak s malou přesností. Nalézt ten správný je
těžké, zabere mnoho času.
velmi málo výsledků, stránky, které hledáme, nejsou nalezeny. Tento problém je
v současnosti minimalizován
nalezeny nerelevantní stránky, díky použité terminologii. Vyhledavač nám sice vrátí určité
stránky, avšak díky použitým klíčovým slovům nejsou ty správné. Vyhledávací stroje hodnotí
stránky na základě kvality vypočítané ze zpětných odkazů a relevance, kde se nejvíce
připisuje tagům title a h138
výsledek obsahuje pouze jednotlivé stránky s dílčími informacemi, každá z nich má něco
společného s naším dotazem. Získání ucelené informace zabere více času a vyžaduje
procházení různých stránek.

Jedním z řešení těchto problémů je zdokonalování umělé inteligence. Vyhledávací programy (roboti)
budou rozumět textu, najdou správnou interpretaci a vrátí relevantní dotaz. Tento přístup je
v současnosti ambiciózní, avšak není snadný a zabere ještě mnoho času. K tomu, aby byla přivedena
do dokonalosti, chybí v současnosti prostředky.
Alternativní cesta je označování obsahu na webu tak, aby byl strojově čitelný a rychle zpracovatelný.
Inteligentní technologie vytěží z takovéto reprezentace dat v krátkém čase správné a potřebné
informace. Význam informací by měl hrát důležitou roli, oproti dnešnímu stavu, kdy jsou stránky
tvořeny především pro vizuální stránku. Sémantický web se snaží jít cestou zlepšování strojové
čitelnosti obsahu stránek, nikoliv cestou hledání a dobývání informací ze současné podoby HTML
stránek.
3.1.1.1 Ukázka rozdílu mezi současným stavem a sémantickou vizí
Na dnešních internetových stránkách je text označován HTML tagy, které říkají to, jaký má text
charakter z pohledu vizuální struktury, oddělují nadpisy, odstavce, odkazy a další. Jednoduchý příklad
části HTML stránky:
<h1>Kadeřnictví Olomouc</h1>
<p> Vítejte na stránkách Kadeřnictví Olomouc. Naše kadeřnictví poskytuje služby pro ženy, muže i děti. </p>
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Vyjádření stejné informace podle vize sémantického webu:
<firma>
<jménoFirmy>Kadeřnictví Olomouc</jménoFirmy >
<nabízenéSlužby> stříhání žen, mužů, dětí</nabízenéSlužby >
</firma>

Jak je patrné z ukázky, sémantické zobrazování informací klade důraz na význam informací. Takto
označená data můžou být snadno zpracována vyhledávacím programem. Tagy obsahují takzvaná
metadata, tedy informace o datech (jejich významu). Výhoda sémantického webu je tedy patrná,
uživatel hledající určité informace může využít inteligentního vyhledávacího agenta, který podle
zadaného dotazu, nikoliv klíčových slov, vyhledá správné a relevantní informace.
3.1.2 Charakteristika sémantického webu
Z výše uvedeného je patrné, k čemu by měl sémantický web sloužit a co je jeho hlavní myšlenkou.
Nyní se podíváme na jeho další rysy a charakteristiky. Definice na stránkách konsorcia W3C39 říká:
„Sémantický web je rozšířením současného webu, v němž informace mají přidělen dobře definovaný
význam lépe umožňující počítačům a lidem spolupracovat. Sémantický web představuje reprezentaci
dat na WWW.“ (Herman, 2009) Technologicky je sémantický web založen na RDF (Resource
Description Framework) viz. dále, který je využíván dalšími aplikacemi. Pro syntaktický zápis je
využíváno XML a jako identifikátor pro pojmenování je použit URI.
3.1.3 Prvky sémantického webu
Vývoj sémantického webu postupuje v krocích, které na sebe navazují, každý krok znamená jednu
vrstvu modelu. Následující Obr. 3.1 ukazuje nejdůležitější vrstvy sémantického pojetí webu.

Obr. 3.1 Architektura sémantického webu (zdroj: zdroj: Antoniou Grigoris, Van Harmelen Frank: A Semantic Web Primer)
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Na úplném základu stojí URI, které se používá pro jedinečnou identifikaci zdroje. Více o URI je
popsáno v části technologie využívané komunitními portály. Nad URI stojí XML, jak bylo uvedeno,
jazyk umožňuje zápis strukturovaných stránek, s pomocí uživatelky definovaného slovníku. XML
schéma definuje strukturu a omezení XML dokumentu. RDF by se dalo označit jako technologický
základ, jedná se o obecný rámec pro popis, výměnu a znovupoužití metadat. Syntaxe RDF je založena
na XML (to však není jedinou možností pro vyjadřování, viz. dále).
Ontologie je prostředek pro popisování znalostí, množina pojmů a způsobů jak je lze odvozovat a
spojovat. Typicky se ontologie skládá z konečného seznamu termínů a vztahů mezi nimi. Vrstva
s názvem Logic neboli logika, slouží k uplatnění ontologií při psaní aplikací pracujících se znalostmi.
Jednoduše řečeno slouží k vyvozování závěrů z dostupných znalostí, popsaných v ontologiích.
Ontologie bývají zaměřeny na určitý obor a jsou konstruovány jako pojmové hierarchie či sítě. Díky
tomu lze logickou vrstvu využít pro inteligentní agenty k vytváření rozhodnutí a konání požadovaných
akcí. Proof layer je vrstva zahrnující současné deduktivní procesy a důkazy, stejně tak jako pravidla
pro vztahy mezi jednotlivými jazyky. Poslední vrstva zahrnuje důvěru v elektronický obsah, tedy
elektronické podpisy, certifikační autority a další obsah předkládaný na doporučení důvěryhodných
agentů. Tato vrstva je velmi důležitá z pohledu uživatelů. Ty musejí mít pocit bezpečí při provádění
různých (například bankovních) operací a důvěřovat samotnému obsahu, který je jim předkládán.

3.2 XML
3.2.1 Principy a užití XML
XML (eXtensible Markup Language) je značkovací jazyk určený pro popis a zpracování dat. Byl vyvinut
konsorciem W3C a v současnosti patří mezi nejpoužívanější značkovací jazyky. Výhoda XML spočívá
v jasném strukturování a popisování dat. Oproti HTML, kde jsou popisovány spíš grafické náležitosti a
není zde žádná informace o vlastnostech dat, XML popisuje význam dat, která se v dokumentu
vyskytují. Implicitní znaková sada je Unicode.
XML dokumenty jsou skládány z elementů, ty jsou standardně složeny z tagů a vlastního obsahu
elementů. Celý dokument tvoří stromovou strukturu, elementy se nesmí navzájem křížit. V tagu může
být zapsán atribut, který specifikuje element (například jednotky). Jelikož XML neobsahuje
předdefinované tagy (jako např. HTML), musíme definovat vlastní strukturu, kterou v dokumentu
použijeme. Strukturu XML lze definovat podle schémat, nejpoužívanější jsou: DTD (Document Type
Definition), W3C XML Schema, Relax NG. Následně lze kontrolovat, zda dokument odpovídá definici,
vytvořené podle některého schématu (validace).
XML je dnes používáno nejčastěji pro výměnu dat, případně pro prezentaci dokumentů, výměnu
zpráv, vizitek. Zobrazení XML dokumentu se provádí dle speciálního stylu, který je uložen v dalším
souboru. Tato vlastnost přináší výhodu v oddělení samotných dat od vzhledu. Styl určený pro XML se
nazývá XSL40. Tento jazyk se skládá ze dvou samostatných částí – XSLT41 a FO42. XSLT je transformační
jazyk umožňující popis transformace z XML do HTML či čistého textu, FO je zkratka pro formátovací
objekt, který popisuje vzhled dokumentu na obrazovce. Pomocí těchto nástrojů lze XML dokumenty
převádět do dalších formátů, jako jsou PDF43, RTF44 a jiné.

40

eXtensible Stylesheet Language
eXtensible Stylesheet Language Transformations
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Format Object
43
Portable Document Format
44
Rich Text Format
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Dotazování nad XML dokumenty, podobně jako v databázích, umožňují dotazovací jazyky.
Nejznámější z nich jsou XQuery, či XML-QL (XML Query language). Princip dotazování nad XML
dokumenty spočívá ve vyjadřování cesty, jak může být uzel ve stromové struktuře XML dokumentu
nalezen. Formát cesty je uváděn v jazyce XPath. XPath je stvořený pro hledání uzlů v XML
dokumentech. Pracuje na základě stromové struktury XML a nemá XML syntaxi. Vyjadřování uzlů
v rámci XML dokumentu je v XPathu podobné vyjadřování cesty k souboru v adresářové struktuře
operačního systému.
3.2.1.1 Jmenné prostory
Jak již víme, XML je jazyk pro popis dat a samotné tagy jsou definovány uživatelem. Aby bylo možné
nalézt správnou interpretaci dat-elementů, musí se pro použití (nejen na internetu) určit společný
slovník. Na něm by se měli shodnout skupiny, které s XML dokumenty budou pracovat. V jednom
dokumentu lze popisovat informace z více různých oblastí. Jinak řečeno, v XML dokumentu lze použít
více DTD definic či schémat. K rozlišení toho, do jaké oblasti daný tag patří, slouží jmenné prostory.
Pokud je například význam tagu X v dokumentu A definován jinak než v dokumentu B, musí se určit,
podle kterého dokumentu se tag X bude validovat, tzn. zda má význam popsaný v dokumentu A,
nebo B. Technické řešení je jednoduché, pro každé schéma se použije jiný prefix elementu. Ten určí,
odkud element pochází. Prefix je oddělen dvojtečkou, formáte tedy vypadá takto:
prefix:name
Deklarace jmenného prostoru se uvádí na začátku XML dokumentu v následujícím tvaru:
xmlns:prefix=“location“
Přičemž location uvádí místo, kde se DTD či schéma nalézá. Pokud není prefix zadán, je tento jmenný
prostor použit implicitně pro elementy bez prefixu.

3.3 RDF a dotazovací jazyk SPARQL
3.3.1 RDF, popis zdrojů
XML poskytuje jednotnou specifikaci pro strukturování dat v dokumentech. V rámci XML jsou
dostupné nástroje pro parsování, výměnu dat a metadat mezi aplikacemi a další nástroje pro správu.
Avšak sám XML dokument nenese žádné sémantické informace o obsažených datech. Pro představu
– chceme-li vyjádřit určitou skutečnost (větu) pomocí XML, máme několik způsobů, jak jí zapíšeme.
To, jak bude tato skutečnost v různých zápisech interpretována, závisí na aplikaci, která jí bude
zpracovávat. Nikde tedy není řečeno, jak přesně tuto informaci zapsat. RDF poskytuje datový model –
model pro popis zdrojů, který není závislý na implementaci. Jednoduše řečeno nám RDF umožňuje
dokument popsat tak, aby byl strojem čitelný bez předem připravených informací o významu.
RDF je jazyk určený pro reprezentaci informace o zdrojích (primárně www), je založen na identifikaci
pomocí identifikátorů zdrojů – URI.

3.3.1.1 RDF Triplet
Informace jsou v RDF zapisovány jako výroky o vlastnostech, specifikované trojicí zdroj-vlastnosthodnota vlastnosti. Tato trojce se nazývá tvrzení nebo také triplet. Zdroj je subjektem, vlastnost
predikátem a hodnota vlastnosti objektem. Toto uspořádání je analogické k základní stavbě věty
podmět – přísudek – předmět. Takto formulovaný datový model lze používat například pro výměnu
znalostí, vytváření katalogů nebo přiřazování sémantiky webovým zdrojům, aplikací je mnoho. Pro
32

sémantický web je důležitý poslední význam, tedy přiřazování sémantiky v rámci www.
Důležitým faktem také je, že XML syntaxe není nutná pro vyjádření tvrzení v rámci RDF. Jiné
syntaktické reprezentace můžou XML zcela nahradit.
3.3.1.2 Zdroj (subjekt)
Zdroj je „věc“ o které se bavíme, může to být člověk, kniha, místo, pokoj, věta a další. Každý zdroj
musí být specifikován pomocí URI. Jak bylo naznačeno v předchozí části práce, URI může být
například URL. URL je v současnosti nejčastější prezentace.
3.3.1.3 Vlastnost (predikát)
Vlastnost popisuje vztahy mezi zdroji – osoba je autorem díla, osoba je stará 50 let. Vlastnosti jsou
stejně tak jako zdroje identifikovány pomocí URI. Tento skutečnost je důležitá v tom, že poskytuje
široký unikátní systém pro pojmenovávání vztahů.
3.3.1.4 Hodnota vlastnosti (objekt)
Hodnota vlastnosti může být zdroj nebo čistý text (literál). Ve tvrzení „osoba je stará 50 let“ je
hodnota vlastnosti číslo 50.
Z propojených subjektů a objektů lze sestavit takzvanou sémantickou síť, tedy RDF (orientovaný) graf,
ve kterém jsou popsány všechny vztahy. Viz. Obr. 3.2 (zdroj: autor)
správce

telefonní
Jan Novák

www.vse.cz/d

číslo

60699880

užívá
správce
Petr Cimler

www.vse.cz/net/grafika

Obr. 3.2 RDF graf (zdroj: autor)

3.3.1.5
RDF jako orientovaný graf – vrcholy jsou subjekty a objekty, predikáty tvoří hrany, směr orientace
hran je od subjektu k objektu.
3.3.1.6 RDF Schéma
RDF Schéma (RDFS) poskytuje nástroje ke strukturalizaci RDF tvrzení pomocí hierarchie tříd, instancí a
vlastností pomocí omezení - definičních oborů a oborů hodnot. RDF Schéma definuje slovník
používaný v datových modelech RDF a vztahy mezi objekty. Napomáhá tak vytváření sémantické
informace dostupné strojovému zpracování ve správném významu a obsahu, dle pravidel
sémantického webu.
Lze jej označit za základní ontologický jazyk, jehož klíčovými prvky jsou třídy a vlastnosti. Schéma
kromě vlastností obsahuje i definici hierarchie tříd a objektů, které mají určité vlastnosti. Začlenění
schématu do struktury RDF je zajištěno použitím jmenných prostorů XML. Tedy každá vlastnost
používaná v RDF schématu musí být v určitém jmenném prostoru a každý jmenný prostor musí mít
URI identifikátor. RDFS však nestačí na důkladnější popis zdrojů a při praktickém využití nastávají
problémy při přesnější specifikaci rozsahu obsahu, omezení počtu prvků, ztotožňování tříd a další.
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3.3.1.7 Problémy a výhody RDF
Z podstaty tvrzení vyplívá, že vztah mezi subjektem a objektem je pouze binární, často je však
potřeba vyjádřit vztahy složitější, s více než dvěma stranami. Tento problém je řešen vytvořením více
binárních vztahů současně. Tímto krokem však narůstá složitost a množství vztahů.
Dalším problémem je rys, který říká, že vlastnosti mohou být použity jako subjekty v tvrzení. Na jednu
stranu tato vlastnost nabízí velkou flexibilitu, na druhou stranu je poměrně neobvyklá pro
modelovací jazyky a může být lehce matoucí.
Výhodou RDF je dostatečně silná vyjadřovací schopnost. Sémantický web nemusíme programovat
přímo v RDF, ale lze jej tvořit v uživatelsky přívětivých nástrojích, které reprezentaci informací přeloží
do RDF. Informační mapy mohou být vcelku přesně přeneseny do modelů bez syntaktické znalosti
RDF.
3.3.1.8 RDF v databázi
K tomu, aby bylo možné pracovat s velkým množstvím tripletů najednou, je potřeba vhodné uložení s
dostatečně rychlým přístupem. RDF je tedy vhodné při větším objemu dat a následném využití
v různých aplikacích ukládat do databáze.
Pokud budeme RDF ukládat do relační databáze, vyskytne se otázka jak mapovat objekty v RDF grafu
do relační databáze, která není původně zamýšlena jako databáze pro ukládání grafů (objektů).
Řešení tohoto problému je buďto použití databáze vhodné pro RDF – například rdfDB
(nhttp://www.guha.com/rdfdb). RdfDB je starší, jednoduchá open-source databáze určená pro
ukládání RDF a využití při tvorbě sémantického webu. Rozhraní databáze, tedy práce s ní je velmi
podobná SQL, díky tomu se dá lehce naučit.
Nebo lze využít komplexnější variantu a to framework pro práci s RDF nad běžně dostupnými
relačními databázemi. Výhody Frameworku jsou především v usnadnění operací při práci s daty a
podpora relačních databází. Vhodným řešením se jeví Framework JENA. Ten programování aplikací
pro RDF odstíní od problému s objektově relačním mapováním. JENA poskytuje API rozhraní, díky
kterému lze RDF model procházet. Sofistikovanější možnost nabízí RDQL (RDF Data Query Language).
RDQL je dotazovací jazyk vyvinutý z jazyka SquishQL, který má základy ve výše zmíněné rdfDB. JENA
dokáže nejen dotazování nad RDF ale i manipulaci s grafy. Pro komplexnější dotazování má vestavěný
SPARQL procesor ARQ a umožňuje přístup právě pomocí SPARQL protokolu, kterým se budeme
zabývat níže.

3.3.2 Dotazování databáze pomocí SPARQLu
K tomu abychom dostali data z RDF modelů uložených v databázi je potřeba vhodný dotazovací jazyk.
Nejvhodnější je užití standardu - jazyka SPQRQL. SPARQL je nástupce dotazovacího jazyka RDQL,
oproti kterému má několik výhod jako je například řazení výsledků, větší možnost kontroly datových
formátů a další. Jedná se tedy o dotazovací jazyk určený pro tvorbu dotazů nad RDF grafy. Syntaxe
tohoto jazyka je vcelku podobná SQL.
SPARQL však není jen dotazovací jazyk, skládá se ze dvou částí: dotazovacího jazyka a protokolu.
Protokol definuje formu toho jak má dotaz a odpověď vypadat. Cílem tohoto spojení je, aby šlo
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pracovat s RDF daty nezávisle na úložišti, které často definuje svůj vlastní dotazovací jazyk, či se
odlišuje syntaxí. Většina dnešních RDF frameworků obsahuje podporu SPARQLu, není tedy problém
s jeho užitím a výběrem toho nejvhodnějšího.
Pro snadné použití SPARQLu na zmíněném frameworku JENA je využíván http engine Joseki, který
umožňuje vzdálený přístup k RDF databázi pomocí protokolu SPARQL. V principu umí dvě základní
věci – získávat data z RDF databází a souborů a pomocí metody POST a GET pracovat s těmito daty
v přes SPARQL protokol
Příklad dotazu pomocí jazyku SPARQL – najdi celé jméno všech osob (např. zaměstnanců)

'PREFIX vcard: <http://www.w3.org/2001/vcard-rdf/3.0#>
SELECT ?fullName
WHERE { ?x vcard:FN ?fullName }'

3.3.3 Ontologie a OWL
Jak bylo uvedeno v předchozí části práce, ontologie je prostředek pro popisování znalostí. Obsahuje
definice pojmů a definice vztahů mezi pojmy. Zjednodušeně řečeno je to slovník sloužící k vyjádření
znalostí, které se týkají určité oblasti.
OWL45 je jazyk založený na deskriptivní logice, rozšiřuje RDF Schéma díky výrazně větší vyjadřovací
schopnosti. Owl má za cíl stát se standardem pro ontologii sémantického webu, široce užívanou a
akceptovanou. Jazyk je objektově orientovaný, popisuje třídy, instance, atributy, vztahy.
Základním prvkem je jedinec. Jakýkoliv objekt živý, neživý či abstraktní (písmeno, rostlina, atom).
Třída (Class) je poté množina jedinců, podmnožina (Subclass) je podtřída. Třída může obsahovat
jedince i podtřídy. Atributy (Data type property) popisují charakteristiky či parametry jedince. Vazby
(Object property) mohou být jednostranné nebo oboustranné spojení jedinců.
OWL má tři podoby, OWL Full, DL a Lite. Verze se od sebe liší dle míry restrikce expresivity jazyka a
složitosti odvozování pravidel. Nejjednodušší a nejsnadněji implementovaný je OWL Lite. Má však ze
všech nejvíce omezení. OWL DL je jazyk vhodný pro predikční – usuzovací systémy, poskytuje
maximální expresivitu syntaxe bez ztráty rozhodnutelnosti aplikace. OWL Full umožňuje největší
vyjadřovací schopnost a syntaktickou svobodu, nevýhodou je přílišná obecnost vytvářených
konstrukcí.

3.4 Zhodnocení použitelnosti sémantických technologií pro komunitní
portál
3.4.1 Problémy sociálních sítí
Zopakujme si, jaké jsou základní principy sociálních sítí, kterými se zaobíráme. Lze je specifikovat
několika poznatky – lidé zde mají stránky se svými profily, navzájem komunikují se svými přáteli,
vkládají komentáře, fotky, videa na své profily či profily kamarádů, uskupují se do skupin. Uživatelé
45
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v sítích procházejí profily ostatních uživatelů a umožňují jim nacházet ztracené známé či nové známé
se společnými zájmy. Určitá sociální síť se sdružuje na jednom komunitním serveru, kde probíhá
všechna komunikace. Tento koncept však vykazuje určité nedostatky. Podívejme se na ně blíže.
Zaprvé, uživatelé zadávají informace o sobě do jedné databáze komunitního serveru, odkud poté
nejdou (uživatelem) vyexportovat a přenést jinam. Pokud je uživatel členem více komunitních
portálů, nemá možnost přenést informace mezi jednotlivými servery, musí je stále vyplňovat znova.
Problém nastává při aktualizaci a změně přátel, kdy se musí informace a vztahy na všech serverech
manuálně upravovat. Dalším problémem je velmi malá kontrola toho, komu jsou informace
poskytovány a v jaké míře. Tento problém je řešen v současnosti na serveru facebook, kde má
uživatel rozsáhlé možnosti nastavení soukromí.

3.4.2 Užití sémantických technologií při tvorbě komunitního portálu
Jedním z řešení problému je využití ontologií sémantického webu, nejvhodnější se jeví využití FOAF46.
FOAF je prvním z pokusů o decentralizovanou technologii pro spojování sociálních sítí a lidí, kteří
k nim patří. Snaží se sémanticky popsat uživatelské profily (vizitky) a vztahy především mezi lidmi.
Profily ve formátu FOAF můžou být vystavovány na vlastních stránkách a propojovány s podobnými
stránkami ostatních přátel. Na propojování ontologií a obecně dat sémantického webu napříč
internetem se zaměřuje iniciativa Linked Data (http://linkeddata.org) , základem je URI adresace a
RDF popis.
Rozšíření FOAF v současné situaci může být vcelku snadné. Pokud je komunitní portál napsán
v oblíbeném programovacím jazyku PHP, existuje několik RDF/FOAF parserů, například RAP (RDF API
for PHP) či další. Pro začátek stačí vytvořit prostředí pro snadný import a export tohoto formátu.
Pokud by byla data v sociálních sítí skladována v RDF formátu, lze vytvořit model komunitního portálu
přivádějící technologie sémantického webu do praxe. Samozřejmě při využívání současných dat. To,
jak by takový systém využíval sémantické technologie, bude popsáno níže.
V první řadě je potřeba získávat vhodná data. Jelikož je FOAF již relativné známý standard, byl by
vytvořen robot (crawler), který by získával FOAF profily. Procházel by RDF weby pomocí sledování
rdfs:seeAlso odkazů. Poté, co by tento robot získal FOAF znalosti, označil by je pomocí časového
razítka (timeStamp) a uložil do RDF úložiště.
Vhodné úložiště je například Sesame (http://www.openrdf.org/), nebo lze použít klasické relační
databáze (Oracle, MySql) společně s využitím výše zmíněného frameworku JENA. S jeho nástavbou
Joseki bude relativně snadné dotazování nad uloženými daty.
V dalším kroku by byla data v úložišti doplněna o přesnou lokaci místa, které bylo nalezeno ve FOAF
profilu. Tuto službu poskytuje například Place Finder Sample Web Service, který určí přesnou lokalitu
pro většinu pojmenovaných míst.
Pro získávání informací o vlastnosti sociální sítě – počtu, vzdálenosti, struktury uzlů (členů) lze použít
nástroje framworku JUNG47. Ten je mimo jiné určen pro analýzu sociálních sítí a umožňuje tedy
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Java Universal Network/Graph Framework, online: http://jung.sourceforge.net/
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získávání různých znalostí. Jung je napsán v programovacím jazyku Java a poskytuje objektově
orientované prezentace a sítí, zároveň nad ním lze vytvářet různé grafické aplikace, které vizualizují
vztahy v sociálních sítí, případně lze exportovat data do dalších analytických programů.
Ke zvýšení bezpečnosti a ochraně soukromí lze využít ontologie, konkrétně by bylo vhodné
vymodelovat důležité aspekty, rysy sociálních sítí ve spojení s již užívanými ontologiemi. Tyto rysy
jsou především specifika uživatelských profilů, vztahy mezi uživateli (např. někdo je blízký přítel,
někdo pouze známý), vztahy mezi uživateli a zdroji (např. Petr je vlastníkem určité fotografie), akce
(Eva napsala příspěvek do určitého profilu). Výhodou ontologie používané pro definování informací a
vztahů v sociálních sítí je to, že různé vztahy a skutečnosti mezi různými sociálními sítěmi můžou být
přirozeně reprezentovány právě pomocí užití OWL. Nebude tedy třeba stále znovu vytvářet
přátelství a hledat své známé na různých sítích. Důležitou předností je také princip ontologií, který
umožňuje vyvozování různých závěrů, díky tomu mohou být různé vztahy vytvářeny automaticky na
základě známých skutečností. Bezpečnostní pravidla, tedy přístup členů sítě k různým zdrojům může
být na nižší úrovni definován na základě hloubky a typu vztahů přátel (uzlů) mezi sebou. Tedy
například přístup k určitému zdroji můžou mít pouze členové, kteří jsou v přímém či nepřímém
vztahu s autorem (majitelem) zdroje. Tím se docílí vcelku dobré základní bezpečnosti a udržování
soukromí v rámci celé sítě.
3.4.2.1 Příklad jednoduchých vztahů v ontologii pro sociální sítě
Vytvoříme základní princip jednoduché ontologie pro sociální sítě. Definujeme třídu Přítel, její
podtřídy budou určovat to, jak je přátelství silné. Samotná třída Přítel vyjadřuje obecné přátelství.
Podtřídy jsou následující: Rodina, Kamarád, Známý. Tyto podtřídy můžou mít další svoje podtřídy,
například nejlepší kamarádi, kamarádi ze školy, atd. Samozřejmě každý vztah by měl mít také určený
stupeň důvěry, který je důležitý při ochraně soukromí. Tímto jednoduchým schématem lze napodobit
vztahy například v síti facebook.

Přítel

Kamarád

Známý

NejlepšíKamarád

ZeŠkoly

Rodina

ZPrace

Obr. 3.3 Jednoduché schéma základních vztahů pro ontologii sociální sítě (zdroj: autor)

3.4.2.2 Závěry a doporučení
Z předchozího textu je patrné, že sémantické technologie lze uplatnit i při tvorbě komunitních
portálů. Dokonce mají vhodné nástroje jako je například ontologie FOAF. Ta by významně usnadnila
předávání informací o lidech v síti a modelování vztahů v rámci různých sítí. Avšak problémem stále
zůstává rozšíření těchto technologií do komerčního prostředí. Některé mikroformáty (například RSS)
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se prosadily a využívá je velké množství lidí, avšak k větším úspěchům jiná sémantická technologie
nevede. Problémem zůstává přílišná šířka a počet standardů, zároveň jsou těžko implementovatelné
jako jeden celek. Místo na konkrétní realizaci se činnost W3C zaměřuje spíše na vylepšování a hledání
dalších, lepší formátů. Cestou můžou být právě mikroformáty. S jejich rozšiřováním do sociálních sítí,
jako doplňku, by se začalo šířit povědomí o jejich existenci a účelu. Poté by stačilo, aby ty největší
sociální sítě začaly uživatelům mikroformáty nabízet k výměně mezi sebou, tím by se rozšířili do
běžného života uživatelů. Samozřejmě by bylo potřeba vytvořit slušné aplikace na tvorbu, export a
import těchto mikroformátů. Od nich už by nemusela být tak vzdálená cesta k využití RDF a ontologií
v dalších částech sociálních sítí. To je však spíše přání, nežli realita.

4 Tvorba vlastního komunitního portálu
4.1 Počáteční studie
Tato počáteční studie má za cíl představení a stanovení cílů projektu vlastního jednoduchého
komunitního portálu. V úvodu představíme problematiku, uvedeme modelové situace, scénáře.
Následuje specifikace cílů tohoto projektu. Tedy proč systém vzniká, co by měl nabídnout. Dále se
budeme zabývat analýzou uživatelů, a čím jsou specifičtí, představíme očekávané funkce systému a
nakonec uvedeme přehled očekávaných vstupů a výstupů. Tedy toho jak bude aplikace komunikovat
s uživateli a infrastrukturou.
4.1.1

Úvod

Stále více lidí ve světě a tedy i v České republice má přístup k internetu. Jak bylo naznačeno v počátku
práce, na internetu hledají především zábavu a komunikaci, chtějí si prohlížet fotografie, povídat
s přáteli, sdílet svoje zážitky, fotky, videa. Víme tedy, že tito lidé chtějí využívat prostor, kde budou
moct všechny tyto možnosti zábavy k nalezení. Velmi početnou skupinou jsou lidé pohybující se okolo
automobilů. Mezi nimi jsou početné skupiny těch, kteří svá auta různě upravují a vylepšují, takzvaně
provádějí tuning. Právě tyto skupiny lidí mají různá vlastní fóra a stránky, které navštěvují a v okruhu
lidí se stejným zájmem komunikují, sdílejí fotky, poznatky a zkušenosti. Avšak nedostatkem takto
roztroušených skupin je právě omezený rozsah kontaktů a možností zábavy, stejně jako známosti v
rozsahu členů daného fóra či stránek.
Modelový scénář je tedy následující. Pan Petr je vášnivý fanda automobilů značky Porsche. Má své
vlastní auto Porsche 911, o které se stará a zároveň ho různě upravuje a vylepšuji. Každý den
navštěvuje své oblíbené Porsche tuning fórum, kde na fotkách vystavuje poslední modifikace svého
auta, získává poznatky o různých doplňcích, předává si zkušenosti s ostatními účastníky fóra a
zároveň si prohlíží fotky ostatních. Dále několikrát do týdne navštěvuje další stránky jiných
tuningových fandů, kde si prohlíží fotky aut dalších značek, občas i přispěje vlastní zkušeností či
přečte komentář. Některé lidi zná osobně. Určité množství času zabere Petrovi hledání dalších
diskuzí, kde lidé dávají fotky výjimečných modelů různých aut.
4.1.2 Cíle
Cílem projektu je tedy internetový komunitní portál, který nabízí registrovaným uživatelům nahrávání
fotografií, profily uživatelů, komentáře v profilu, články a hodnocení aut na základě fotek. Prohlížení
a hodnocení fotografií a profilů bude umožněno všem návštěvníkům, to znamená i těm, kteří nejsou
zaregistrovaní. Portál by měl být ovládán ze standardních webových prohlížečů jako je Internet
Explorer, Mozilla Firefox a Opera. Ovládání by mělo být jednoduché a intuitivní, grafika moderní dle
současných trendů. Portál by měl být dostupný a použitelný jak pro začátečníky, tak pro osoby, které
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mají větší zkušenosti s ovládáním aplikací na internetu. Portál bude bezplatný, časem bude možné
doplnění placených sekcí podle požadavků na ekonomickou stránku projektu.
Vize projektu je zpočátku jednoduchý portál, kde se budou shromažďovat fandové automobilů,
budou mít své profily a vkládat fotky aut, které budou následně hodnotit. Díky své soutěživosti budou
mít zájem o co nejlepší hodnocení svého upraveného auta a tudíž vkládání pěkných fotek. Zároveň si
budou chtít prohlídnout dobré fotky ostatních uživatelů.
V rámci této práce bude pozornost zaměřena především na stavbu aplikace a její funkční prvky,
grafické rozhraní a grafické prvky nebudou více rozvíjeny a popisovány. Nejsou totiž pro princip
funkčnosti důležité.
4.1.3 Analýza uživatelů
Největší skupina uživatelů budou běžní fandové aut, kteří mají víceméně běžnou znalost internetu.
Ten jim slouží především k získávání informací a zábavě. Většinou to nejsou zaměstnanci IT, avšak
počítače velká část z nich ke své běžné práci používá. Stránky hodnotí většinou podle toho, jak se jim
líbí graficky, nemají problém s nastavením svého profilu, avšak složitější nastavování možností je
dokáže odradit. Nevadí jim vyplňování informací o svém autě, rádi zjišťují podrobnosti, nejsou příliš
konzervativní. Orientace po webu by měla být jasná a rychlá, fotky chtějí hodnotit bez zbytečných
funkcí navíc.
4.1.4

-

Funkce systému

Registrace uživatelů na základě vyplněných údajů o sobě a svém autě
Úpravy informací v profilu, přidávání aut ke svému profilu – uživatel může upravovat
údaje ve svém profilu, může vkládat další auta, která vlastní
Nastavení ikony ve svém profilu
Fotky, které budou hodnoceny, získají svůj rating vypočítaný z dosavadních
hodnocení
Přihlášený uživatel může psát komentáře k ostatním uživatelům
Filtrování aut podle zadaných parametrů

4.1.5 Vstupy a výstupy systému
Uživatel bude vyplňovat informace o svém profilu – je důležité ošetřit to, aby nebyly vkládány
nereálné hodnoty. Email by měl mít svojí podobu. Údaje o autě, podle kterých se bude vyhledávat,
nesmí být zadávány vstupním textovým polem, ale pomocí comboboxů. Tím se zamezí vkládání
různých označení pro jednu věc. Dále je potřeba ošetřit, aby spamovací roboti nezakládali neexistující
uživatelské profily. To se bude řešit pomocí systému captcha. Ochrana hesel uložených v databázi
bude řešena šifrováním. Komunikace s databází je zajištěna pomocí samostané části systému, která
má na starost její obsluhu.

4.2 Analýza – uživatelský scénář
4.2.1 Prohlížení stránek a registrace
Platnost: koncový uživatel systému, který není zaregistrován
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Běžný návštěvník Josef přijde na úvodní stránku a začne si číst aktuální články a prohlížet stránku.
Poté na úvodní stránce klikne na fotografii auta. Systém ho přesměruje do části, kde se hodnotí fotky.
Josef kliká na hodnocení fotek, po každém ohodnocení se zobrazí náhodně jiná fotka. Hodnocení se
uloží do systému. Poté co bude chtít zjistit více informací, klikne na registrační tlačítko. Vstoupí do
sekce, kde se registruje. Zadává informace o sobě, svojí přezdívku a heslo, dále vyplňuje informace o
svém autě. Po dokončení registrace se může přihlásit.
4.2.2 Přihlášení a běžná práce uživatele
Platnost: koncový uživatel systému, který je již zaregistrován
Návštěvník Josef přijde na úvodní stránku a začne se přihlašovat. Zadá přezdívku a heslo, systém ho
ověří a zobrazí jeho profil. Zde zkontroluje informace o sobě. Pokud nejsou aktuální, rozhodne se, že
je upraví. Dostane se do sekce, kde upravuje informace o svém profilu. Přepíše některé z nich.
Poté se Josef vrátí na stránku svého profilu a rozhodne se přidat své další auto. Dostane se na
stránku, kde lze přidávat svá další auta, zde vyplní informace o svém autě, nahraje fotky a vrátí se do
svého profilu. Fotografie se Josefovi ihned zobrazí.
Dále bude chtít Josef prohlédnout Petrův profil a napsat příspěvek k jeho autu, vrátí se na úvodní
stránku, vyhledá jméno kamaráda a navštíví jeho profil. Ten bude mít jedno auto. Josef zobrazí profil
auta a napíše k němu komentář. Na závěr se odhlásí ze systému.

4.3 Návrh řešení včetně technologických aspektů
4.3.1 Použité technologie a jazyky
Portál bude postaven na open-source řešení, tedy na portálu Apache, programovací jazyk bude PHP
ve verzi 5. Tato verze poskytuje objektový přístup. Ten sice není tak dokonalý jako například v Javě,
avšak pro naprostou většinu aplikací stačí. Jako datové úložiště bude použita databáze MySql, která
zdarma poskytuje dostatečný výkon pro méně náročné aplikace. V pozdější variantě je možné
vyměnit databázi za více výkonnou (např. Oracle), avšak v začátku bude tato zcela dostatečná.
Aplikace je postavena na šablonovacím systému Smarty (www.smarty.net), práce s databází je
oddělena do samostatných souborů. Šablony mají příponu.tpl a o jejich zobrazování se stará právě
Smarty.
4.3.2

Hlavní rysy aplikace

-

uživatelé i auta se identifikují dle Přezdívky (Nicku) ten je pro každého uživatele jedinečný

-

uživatelé mají svůj profil, který můžou obsahově upravovat, mají svojí fotku – avatar

-

data jsou ukládána do relační databáze, v tomto případě MySql

-

cesty ke skriptům, které se často mění, jsou uloženy jako konstanty ve speciálním souboru

-

kód je psán strukturovaně s jednou třídou pro obsluhu databáze
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-

hesla uživatelů jsou ukládána jako hash jejich nicku a hesla

-

informace o přihlášeném uživateli se předávají pomocí sessions

-

pro oddělení grafiky od logiky aplikace je použit šablonovací systém Smarty

4.3.3 Přehled skriptů a ostatních souborů
K pochopení aplikace samotné popíšeme strukturu a funkce jednotlivých PHP skriptů. Na
následujícím obrázku je zobrazena stromová struktura aplikace. Jednotlivě rozebereme hlavní skripty
a adresáře, to k čemu slouží, co se v nich nachází.

Adresáře:
database – obsahuje třídy pro práci s databází
inc – adresář vytvořený webovým serverem, uchovává informace o
některých nastaveních
pictures – slouží pro ukládání obrázků
smarty –knihovny a skripty šablonovacího systému Smarty
templates – šablony jednotlivých html stránek
templates_c – zkompilované šablony Smarty
www-jádro celé aplikace, funkční skripty
-captcha-soubory pro potřeby anitSpam systému Captcha
-js- obsahuje javascripty

Obr. 4.1 Stromová struktura aplikace
(zdroj: autor)

Nyní se zaměříme na jednotlivé klíčové skripty, na kterých bude patrné fungování aplikace, řazeny
jsou přibližně dle důležitosti.
index.php
Hlavní soubor, načítá se při přístupu na stránku. Zajišťuje zobrazování úvodní stránky, načtení článků
a skriptu pro zobrazení dialogu vyhledávání aut. Volá šablonu index.tpl. Dále slouží k přihlašování
uživatele - ověří zadané vstupy – jméno, heslo. Pokud je správné, přihlásí uživatele, vytvoří mu
session s informacemi o jeho nicku a přihlášení. Zároveň zajistí uložení času přihlášení. Pokud uživatel
správně nevyplní přihlašovací údaje, vypíše hlášku.
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registrace.php
Pokud je návštěvník nový, jeho registraci obstará tento skript. V první řadě zjišťuje, zda je uživatel
přihlášen, poté zobrazí dotazníková pole z šablony registrace.tpl. První část polí se týká informací o
uživateli, skript kontroluje, zda jsou zadány povinné informace jako je nick, email a heslo, zároveň
kontroluje jejich správný formát. Druhá část formuláře se týká uživatelova auta, zde je načten java
script cars.js, který zajistí naplnění informací o autech do comboBoxů. Díky tomu je databáze plněna
jednoznačnými označeními aut a modelů. Nakonec je z adresáře Captcha načten font a 2 obrázky ze
kterých složí Captcha kód k opsání. Hesla jsou do databáze ukládána jako hash sha256. Zároveň se do
databáze ukládá Ip adresa. Uživateli je vytvořena složka na disku. Do ní se ukládají fotky uživatele.
Před uložením se zkontroluje správný formát vstupů a captcha.
uzivatel.php
Skript zajišťuje za prvé zobrazování informací o uživateli, tedy zobrazení jeho domovské stránky
s informacemi a přehledem, včetně jeho avataru – ikony. Načítá z databáze dle session id
přihlášeného uživatele. Šablona uzivatel.tpl .
Za druhé obstarává formulář pro úpravu údajů o uživateli, zajistí zobrazení formulářových polí a jejich
následné uložení do databáze. Zajišťuje změnu hesla, pokud uživatel zadá staré heslo. Umožňuje
změnit avatar uživatele, implicitní přiřazen při registraci.
Za třetí umožňuje zobrazení profilu uživatele, tedy vypsání informací o něm pro ostatní uživatele,
včetně fotky. Šablona u_profil.tpl
auto.php
Uživatel může vkládat další auta, která vlastní. Tento skript zajišťuje formulář pro přidávání aut,
šablona auto.tpl. Naplní potřebné, předem definované pole hodnotami a zajistí ošetření textových
vstupů, následně je uživatel přesměrován na stránku pro vkládání fotek auta, šablona
a_pridejFoto.tpl. Na stránce pro přidávání fotek zajišťuje dialogový box pro vkládání fotek, zároveň
jejich zmenšení a uložení do adresáře uživatele, zobrazuje náhledy již vložených fotek. Konečně
zajišťuje zobrazování profilu auta, včetně jeho fotek.
hodnot.php
Skript zajišťuje zobrazování náhodných fotek na stránce hodnocení fotek aut, zároveň zpracovává
jejich ohodnocení. Princip je ten, že jakýkoliv příchozí uživatel, ať přihlášený či ne přijde na stránku,
kde hodnotí auta. Prvně je uložena IP adresa návštěvníka do tabulky databáze, pokud již existuje,
není ukládána. Na základě jeho hodnocení zobrazené fotky auta (stupnice 1-10), je jeho IP adresa a
nick auta uložen do tabulky uchovávající informace o tom, jaká IP adresa hodnotila jaké auto. Díky
tomu je při zobrazování další fotky zohledněna tato skutečnost a uživateli není zobrazena jedna fotka
auta dvakrát, dokud neprojde všechny fotky aut k hodnocení. Poté skript zajistí vymazání jeho
záznamu IP adresy v tabulce hodnotila a může začít hodnotit znovu.
Skript zajišťuje i ukládání počtu hodnocení fotky auta do tabulky auto a zapisování průměrného
hodnocení auta, to se zobrazuji i u fotky.
mysql.class.php
Třída, která usnadňuje práci s databází. Zajišťuje připojení k databázi nezávisle na jejím pojmenování,
pouze na základě předaných parametrů. Jsou v ní definovány standardní příkazy pro práci s databází insert, update, delete. Zajišťuje ošetření chyb. Je používána při každé práci s databází.
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konstanty.php
Zde jsou definovány často používané soubory, jejichž cesta se může měnit. Slouží k tomu, aby se při
úpravách cesty k souborům nemuseli měnit na více místech. Eliminuje absolutní cesty.
fotoJobs.php
Zajišťuje práci s fotkami – změnu velikosti a formátu.
check.php
Zajišťuje funkčnost Captchy, tedy generování náhodných číslic a písmen.
pripojeni_k_db.php
Definuje parametry připojení k databázi – přihlašovací údaje, název db.
4.3.4 Databáze
Nyní uvedeme fyzický model databáze, který naznačuje, jak aplikace funguje po datové stránce.

Obr. 4.2 Fyzický model databáze (zdroj: autor)

Z tabulky je patrné že, návštěvníci jsou identifikováni IP adresou, která je ukládána do tabulky IP
adresa. Pokud uživatel hodnotí auta, je Nick auta společně s IP adresou ukládán do tabulky hodnotila.
Auta mohou mít své fotky. Každé auto může mít 0 až n fotek, zároveň každá fotka musí být přiřazena
k právě jednomu autu. Fotky lze libovolně mazat a přidávat, zároveň z nich lze libovolně vybírat
hlavní fotku auta. Tato hlavní fotka se zároveň zobrazuje při náhodném hodnocení aut.
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5 Ekonomické hledisko
5.1 Ekonomický model vytvořeného portálu
K tomu, aby mohl větší komunitní portál fungovat, musí vydělávat. Náklady na správu a rozvoj se
zvyšují úměrně návštěvnosti portálu. V této kapitole se podíváme na to, jak může takový komunitní
portál fungovat z ekonomického hlediska, rozebereme jeho náklady a tvorbu zisku. Nakonec zjistíme
a zhodnotíme současnou marketingovou a ekonomickou stránku existujících portálů.
5.1.1 Náklady komunitního portálu
Ve vztahu k výše uvedenému návrhu řešení komunitního portálu se nyní pokusíme zjistit náklady,
jaké by takový komunitní portál potřeboval k tomu, aby byl uveden do provozu a následně bez
problémů jeden rok fungoval. Nebude brána v potaz práce zakladatele, který by v případě najmutí
nezainteresovanou osobou musel být placen, jelikož musí mít určité konw-how a základní znalost
IT48.
Jelikož nám v počátku postačuje návrh, který byl prezentován, tedy menší komunitní portál založený
na open-source či zdarma dostupných řešení, ušetříme náklady na softwarové vybavení.
K naprogramování takovéhoto portálu najmeme firmu s určitými referencemi. Odhadem takového
řešení zabere 150 hodin práce. Hodina práce je účtována 500 korunami. Výsledná cena je tedy
75.000 korun. Za tuto cenu máme řešení na míru a aplikaci pod vlastní správou.
Portál bude využívat jazyk PHP a databázový server MySql, lze tedy využít hosting. Diskový prostor by
nám měl v počátku stačit 10GB, většina místa využita pro ukládání fotek. Traffic, tedy objem
přenesených dat lze předpokládat maximálně 15GB za měsíc.
Budeme chtít využít hosting s podporou PHP verze 5, v hostingu musí být zahrnuta i databáze. Jelikož
budeme využívat MySql žádné další náklady nejsou potřeba. Jako nejvhodnější se jeví nabídka
společnosti Station, která nabízí hosting metro.station. Ten nabízí neomezený traffic a kapacitu 10GB,
podporuje PHP 5 i MySql databázi. Výhoda tohoto hostingu je i poskytování CZ domény pouze
v rámci tarifu za 175 Kč. Roční náklady na hosting a doménu vychází na 1363 Kč.
Dále portál potřebuje zpočátku marketingovou podporu a reklamu na internetu. Pro začátek bude
stanoven rozpočet na 30000 Kč. Tyto peníze investujeme do bannerové reklamy, kontextové
reklamy, zakoupíme reklamní propagační předměty, které budou rozdávány na různých
společenských akcích. Náklady na PPC kampaně, které poběží na Seznamu.cz a Googlu jsou
odhadnuty na 1000 Kč měsíčně. Další náklady jsou za redakční správu portálu a nákup článků na
úvodní stranu. Ten vychází na 1500 Kč měsíčně. Všechny částku jsou uváděny včetně DPH.
Tabulka odhadovaných nákladů na první rok provozu (uvedeno v korunách)
Vývoj portálu na zakázku
Hosting
Marketingová podpora
PPC kampaně
Nákup článků a redakční správa
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75.000
1.363
30.000
12.000
18.000

Information technology
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Celkové roční náklady

136.363 (včetně DPH)

Tab. 5.1 Tabulka odhadovaných nákladů na první rok provozu, částky v Kč (zdroj: autor)

Náklady na další roky provozu by byly snížené o náklady na zavedení. Vycházeli by na zhruba 61.000
Kč.
5.1.2 Výnosy komunitního portálu
Obchodních modelů pro provoz komunitního portálů sedá nalézt vícero. Avšak úspěšný model, který
bude dlouhodobě výnosný a úspěšný je vcelku těžké nalézt. Komunitní portály primárně neprodávají
žádné zboží ani služby, tudíž nemůžou generovat zisk z marže na těchto produktech. Řešením může
být propojení s právě takovou službou. Navrhneme tedy reálné řešení, které by v případě správného
provedení a marketingové podpory mohlo mít šanci na úspěch. Samozřejmě základem úspěchu
komunitního portálu a jakékoliv jiné on-line výdělečné aktivitu nedostatečný počet návštěvníků. To
bude v počátku provozu obtížné, překonání kritické hranice se stane kritickým faktorem při
dosahování ziskovosti portálu.
Při spouštění portálu je dobré využít obchodní model, který nezatěžuje návštěvníky nechtěnou
reklamou a placenými sekcemi. To dokáže odradit určité množství potenciálních uživatelů. V počátku
provozu bude tedy reklama omezena a hlavní část prostředků bude získávána pomocí e-shopu. Ten
bude přidružen k serveru a bude realizován na základě oslovení kamenné prodejny, která nemá svůj
e-shop a je ochotna ho mít. Prodejna tím získá počáteční zákazníky e-shopu, my budeme mít podíl na
zisku z prodaných komponent. Samozřejmě by bylo dobré získat obchod, který má síť poboček po
celé republice, jelikož velká část komponent pro automobily se obtížně zasílá poštou. K tomu aby
účastníci nakupovali právě u tohoto e-shopu a nikoliv jinde, navíc, aby měli důvod se zaregistrovat,
byla by poskytována sleva pro zaregistrované uživatele. Tím by se docílilo růstu počtu uživatelů
portálu i obratu e-shopu. Zároveň by zaregistrovaní uživatelé měli výhody v podobě aktuálních článků
dříve, než budou publikovány na hlavní stránce, informace o pořádaných automobilových akcí a
možnost vidět více detailů v profilu aut i uživatelů. Samozřejmě výhody by byly variabilní a dali by se
přizpůsobovat požadavkům komunity a e-shopu. S rozvojem komunity by přišel na řadu reklamní
model. K tomu aby byl více efektivní, je potřeba velká návštěvnost. Zde vyvstává otázka, jak rychle by
byla dostatečná návštěvnost dosažena a kdy je optimální zavést masivnější reklamní bannery. Další
vývoj by samozřejmě nejvíce záležel na zisku z obratu e-shopu a časem by mohl být doplněn dalším
obchodním modelem, například prodejem statistik o uživatelích na základě jejich chování a
poskytovaných anket.

5.2 Současný stav a problémy obchodních modelů
5.2.1 Jak financovat portál
Nalézt v současnosti fungující obchodní model generující zisk prostřednictvím sociální sítě není
jednoduché. Počátečním problémem je především počet uživatelů. Pokud komunitní portál nemá
určité množství návštěvníků, je pro něj obchodní model postavený na prodeji reklamy téměř
nepoužitelný. A pokud uživatele nezačne získávat v určitém tempu, hrozí mu vcelku jasný úpadek.
Pokud však portál má zavedenou komunitu, obrat generovaný reklamou je dostatečný pro provoz
portálu i tvorbu zisku. Příkladem může být facebook. Reklama na něm má podle firmy Ataxo až o 30%
větší návratnost investice než jiná média. Jak tedy úspěšně financovat začínající portál? Jde
především o nápady. Jedině nové cesty a nové obchodní modely mají šanci na větší úspěch do doby,
než portál dosáhne kritického počtu uživatelů. Jednou z cest může být poskytování reklamních
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profilů, jakožto placené služby. Jiný způsob získávání návštěvnosti je poskytování kontaktu se
zaměstnanci určité firmy. Ti by komunikovali například technologické novinky nebo poskytovali
informace o produktech. Zda se nápad uchytne či ne, posoudí teprve čas, avšak konkurence
stávajícím největším hráčům není jednoduchá. Samozřejmě lze se zaměřit i na dílčí komunity, avšak
ty ne vždy poskytují potřebný počet účastníků.

6 Závěr
V první teoretické části práce byla zmapována historie sociálních sítí, definovány pojmy týkající se
komunitních portálů a sociálních sítí. Zjistili jsme, jaké portály byly úspěšné a čím byly specifické. Na
konci jsme získali přehled o současném stavu. Přínosem této části je zmapování specifických rysů
současných uživatelů sociálních sítí, jejich návyky a charakteristiky. Tyto poznatky se dají prakticky
využít jak při marketingové, tak jiné komerční či nekomerční činnosti spojené se sociálními sítěmi.
Informace byly získány jak o lokálních, tak celosvětových nejpoužívanějších sociálních sítí. Zjistili jsme,
že prototyp uživatele komunitních sítí je mladý studující člověk, který svůj oblíbený komunitní portál
navštěvuje téměř každý den na méně jak jednu hodinu.
Druhá část práce se zabývá popisem technologií sémantického webu. Zde byly prozkoumány a
popsány prostředky, které jsou potřebné k realizaci vize sémantického webu. V závěru je naznačeno
několik příkladů možné realizace sémantického webu v prostředí sociálních sítí. Přínosem této části je
prezentování aplikací sémantických technologií, včetně popsání prostředků, kterými lze dosáhnout
zavádění teoretických poznatků do praxe. K většímu úspěchu sémantických technologií brání
především jejich značně problémové rozšiřování do praxe díky velkému množství standardů, z nichž
velká část není dotažena do podoby, která by byla akceptovatelná v komerčním prostředí. Lepšímu
uplatnění mohou pomoci pozvolna se rozšiřující mikroformáty jako je RSS či FOAF.
Třetí část práce se zaměřuje na vytvoření návrhu jednoduchého komunitního portálu pomocí
skriptovacího jazyka PHP. V úvodní studii je představen záměr a specifické rysy projektu, včetně
uživatelských scénářů. Popsána je i požadovaná funkčnost portálu. Následuje popis samotné aplikace,
funkcí jednotlivých skriptů a vlastností, které jsou v každém skriptu klíčové. Na závěr je představena
databáze, na které celá aplikace stojí. Tento koncept může být využit k inspiraci pro řešení
podobných, menších projektů a nalézt uplatnění u začínajících tvůrců podobných portálů. Není příliš
složitý na pochopení, tudíž není problém s uvedením do běžného provozu. Technologické prostředky
pro fungování toho portálu jsou dostupné vesměs velmi levně. Řešení tedy postačuje pro start
jednoduchého portálu s možností publikování a hodnocení fotek, prohlížení profilů, psaní vzkazů.
Poslední část práce se zabývá ekonomickou otázkou. Pro uvedený projekt jsou spočítány náklady na
zavedení a provoz. Financování portálu je otázkou především úspěšného nalezení partnera pro
prodej produktů a počtu aktivních uživatelů. To, jaká je současná ekonomická situace na poli
sociálních sítí, je popsánu v závěru kapitoly. Není příliš mnoho modelů, které úspěšně fungují a
generují provozovatelům portálů zisk. Přínos této části spočívá v naznačení cest, kterými se lze vydat
a uvedení specifických problémů, se kterými se provozovatelé komunitních portálů setkávají.

Téma sociální sítí je dnes natolik rozsáhlé a zároveň měnící, že není možné vystihnout všechny
aspekty, které s uvedeným tématem souvisí. Uplatnit se dnes na poli sociálních sítí je v globálním
měřítku velmi obtížné, lidé nejsou ochotni stále migrovat z jedné sítě do druhé, případně mít více
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profilů. Jejich trpělivost není neomezená. Vyhrává v zásadě ten, kdo nabízí nejkomplexnější a zároveň
nejsnáze použitelné služby. Tento hráč má i nevětší publikum a rychle stoupá. Ostatní nemají šanci,
pokud nenabídnou něco inovativního, co dokáže přivést kritickou skupinu lidí. Avšak pokud některý
subjekt dokáže přijít s něčím novým, může se tato novinka velmi rychle objevit i u konkurence. A ta
má velkou výhodu, má již stálé uživatele, kteří zde mají kontakty a nejsou příliš ochotni
experimentovat stále s něčím novým. Šanci uspět má pouze nový koncept, který ve své komplexitě a
dokonalosti předčí stávající projekty. Ty však mají stále navrch díky milionům zaregistrovaných
uživatelů.
Vhodným námětem pro další práce v této oblasti může být zkoumání ekonomických modelů
současných sítí, nalezení kritické hranice v počtu uživatelů a rozpracování nových obchodních
modelů. V technologické oblasti lze navázat studií aplikací pro snadný import sémantických dat do
současných komunitních portálů či vytvoření modelu pro rozšiřování formátu FOAF.
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