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Ing. Radek Dostál: Inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map

Anotace
V předložené práci je navržen inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických 

map.  První  část  popisuje  rozhodovací  procesy  při  tvorbě  mapy.  Druhá  část  stručně 
představuje  oblast  umělé  inteligence,  popisuje  znalostní  a expertní  systémy  a jejich 
základní části. Třetí část se věnuje standardům pro popis dat. Zaměřuje se na značkovací 
jazyky  od počátků  jejich  vývoje  až k ontologickým  jazykům,  které  tvoří  základ  pro 
sémantický popis reálného světa. Čtvrtá část přechází k vysvětlení znalostních ontologií, 
kterým  se věnuje  velmi  podrobně.  Zmiňuje  postupy  získávání  a reprezentace 
kartografických  znalostí.  Popisuje  základní  stavební  prvky  ontologií  –  třídy, vlastnosti 
a jedince. Závěrem se zabývá popisem procesu tvorby znalostní ontologie. V páté, stěžejní 
části,  je  rozebrán  návrh  inteligentního  systému.  Začíná  procesem  vytvoření  znalostní 
doménové  ontologie,  pokračuje  problematikou  transformace  doménové  ontologie 
na rozhraní a třídy jazyka Java, v rámci které popisuje nástroje vhodné k provedení této 
transformace. Podrobně se věnuje transformacím jednotlivých částí doménové ontologie – 
třídám, vlastnostem a jedincům a upozorňuje na oblasti možné ztráty dat. Dále se zabývá 
popisem několika  expertních  systémů,  teoreticky  použitelných  pro návrh  inteligentního 
systému a zaměřuje se na popis vybraného expertního systému Drools. Věnuje se procesu 
zpracování  ontologie,  báze  faktů  a báze  znalostí  v programovacím  jazyce  Java 
a demonstruje  ukázky  zdrojových  kódů  nejjednodušší  aplikace.  Seznamuje 
s kartografickými  pravidly  a různými  formami  a formalizacemi  jejich  zápisu.  Nakonec 
popisuje  možnosti  integrace  expertního  systému  Drools se systémy  třetích  stran,  které 
doplňuje  praktickými  ukázkami  integrace  se statistickým  softwarem  R,  klasifikační 
webovou službou a celosvětovou databází  geografických míst  GeoNames. Poslední část 
se věnuje popisu pilotní aplikace CartoExpertGUI. Závěrem rozebírá a hodnotí výsledky 
této  disertační  práce.  Její  přílohy  tvoří  hierarchická  struktura  tříd  ontologie  tematické 
kartografie,  zdrojový  kód  Java  třídy  pro  práci  s kardinalitou  ontologie,  zdrojový  kód 
simulující  práci  uživatele  s expertním  systémem  Drools,  sada  kartografických  pravidel 
inteligentního systému, zdrojový kód webové služby Carto Support Service a zdrojový kód 
Java třídy pro analýzu titulu mapy.

Klíčová slova: expertní  systém,  pravidlový systém,  inteligentní  systém,  znalosti, 
ontologie, tematická kartografie, OWL, Protégé, Drools, Java.
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Annotation
In the submitted thesis, an intelligent system for interactive support of thematic map 

design is designed. The first part describes the decision processes of maps creation. The 
second part introduces briefly the area of artificial intelligence, describes knowledge and 
expert  systems  and  their  main  components.  The  third  part  discusses  data  description 
standards. It focuses on markup languages since the beginning of their development up to 
ontology languages forming a basis for semantic descriptions of the real world. The fourth 
part proceeds to the explanation of knowledge ontologies, to which considerable attention 
is  paid.  It  mentions  processes  of  acquiring  and  representing  cartographic  knowledge, 
describes basic building components of ontologies – classes, properties and individuals. At 
the end, it deals with the description of a knowledge ontology development process. In the 
fifth, main part, the design of an intelligent system is analysed. It begins with the process 
of  construction  of  a domain  knowledge  ontology, continues  with  the  issues  of  domain 
ontology transformation into Java language interfaces and classes, in the framework of 
which describes tools suitable for the execution of this transformation. It concerns in detail 
the  transformations  of  specific  parts  of  the  domain  ontology  –  classes,  properties  and 
individuals, and draws attention to the areas of possible data loss. Moreover, it deals with 
the description of several expert systems theoretically applicable to the intelligent system 
design and focuses on the description of a selected expert system Drools. It concerns the 
process of processing the ontology, fact base and knowledge base in the Java programming 
language  and  demonstrates  examples  of  source  codes  for  the  simplest  applications.  It 
provides  information  about  cartographic  rules  and various  forms and formalizations  of 
their record. Then it describes possibilities of integration of the expert system Drools with 
third-party systems, supplemented by practical examples of integration with R statistical 
software,  classification  web  service  and  worldwide  database  of  geographical  places 
GeoNames.  The  last  part  describes  the  pilot  application  CartoExpertGUI.  Finally,  the 
results of this doctoral thesis are analysed and evaluated. Appendices to the thesis consist 
of a hierarchic structure of classes of thematic cartographic ontology, source code for the 
Java class for work with ontology cardinality, source code simulating user work with the 
expert system Drools, set of cartographic rules for the intelligent system, source code for 
the web service  Carto Support Service and source code for the Java class for map title 
analysis.

Keywords: expert  system,  rule-based  system,  intelligent  system,  knowledge, 
ontology, thematic cartography, OWL, Protégé, Drools, Java.
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Motivace
Předmětem  disertační  práce  je  návrh  prototypu  inteligentního  systému  pro 

interaktivní podporu tvorby tematických map. Navržený systém by měl uživatelům sloužit 
jako  podpůrný  nástroj  při  rozhodování  v rámci  procesu  tvorby  tematicky  zaměřeného 
mapového výstupu. Inteligentní  systém podpoří tvůrce mapy v situaci,  kdy bude hledat 
kartograficky správný postup. Pomůže mu při zpracování dílčích operací používaných při 
interaktivní  tvorbě  a vizualizaci  map.  Hlavním  východiskem  je  myšlenka,  jak 
algoritmizovat  zásady, pravidla  a postupy tak,  aby byly nápomocny při  procesu tvorby 
tematické  mapy. Navržená báze znalostí,  spolu s inteligentním systémem,  mají  zamezit 
vzniku hrubých chyb, které odporují zažitým kartografickým zákonům, zásadám, poučkám 
a doporučením používaným při zpracování prostorových dat do mapy.

Důvodem  pro  návrh  prototypu  inteligentního  systému  pro  interaktivní  podporu 
tvorby  tematických  map  je  zvyšující  se počet  uživatelů,  kteří  neznají  základní 
kartografická pravidla pro tvorbu map. Může se jednat o grafiky, informatiky, ale i o další 
uživatele z jiných oborů. Tito uživatelé, mající k dispozici některý z běžně dostupných GIS 
nástrojů pro vizualizaci dat, pak přistupují k tvorbě map intuitivně. Neznají a nepoužívají 
základní  systém  zákonů,  zásad  a pouček  kartografie.  To jsou  často  důvody,  proč  pak 
výsledné mapy často neplní své stanovené cíle a funkce, nehledě na jejich kartografickou 
správnost, kvalitu zpracování a konečnou vizuální podobu.

Tato  disertační  práce  vznikla  v souvislosti  s výzkumným  projektem  VŠB-TU 
Ostrava – GA205/09/1159 Inteligentní systém pro interaktivní podporu tvorby tematických 
map, který byl podpořen Grantovou agenturou České republiky.

Chtěl  bych  poděkovat  svému  školiteli  doc.  RNDr.  Františku  Staňkovi,  Ph.D.  za 
vedení mé práce.  Dále Ing.  Tomáši Peňázovi,  Ph.D.,  Ing. Janu Růžičkovi,  Ph.D. a Ing. 
Vladimíru Maršíkovi, za cenné informace, připomínky, konzultace a diskuze. Dále patří 
velké  poděkování  mojí  ženě  Zuzaně,  za její  trpělivost  a toleranci  nejen  při  večerech 
a nocích  strávených  výzkumnou  činností,  programováním,  psaním  článků  a disertační 
práce, ale i za její neustálou podporu po dobu mého dlouholetého studia.
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1 Úvod
Tradiční  ontologie,  jakožto původní filozofická disciplína zabývající  se obecnými 

otázkami jsoucna a bytí, má své kořeny již ve starém Řecku. V dnešní moderní době se 
však tento pojem uplatňuje také v oblasti sémantického významu dat, jejich modelování, 
kategorizace do taxonomií či hierarchických struktur, čímž proniká do oblastí informatiky, 
znalostního inženýrství a umělé inteligence.

Tematická  kartografie  je  oborem,  ve kterém  lze  najít  rozsáhlé  množství 
deklarativních znalostí a na jejich základě zkonstruovat ontologii, zahrnující koncept části 
domény  tematické  kartografie.  V současné  době  je  téměř  nemožné  nalézt  obsáhlou 
a dostatečně  kvalitně  zpracovanou  ontologii,  připravenou  pro  doménu  tematické 
kartografie, kterou by bylo možné využít k praktické implementaci inteligentního systému 
pro interaktivní návrh tematických map.

V poslední době a s rychle narůstajícím výkonem prostředků výpočetní techniky lze 
vysledovat jistý trend v integraci expertních systémů do softwarových nástrojů určených 
pro tvorbu mapových výstupů. Drtivá většina ze současných programových produktů pro 
GIS  (Geographic  Information  System)  ve velké  míře  počítá  s předpokladem,  že jejich 
uživatelskou skupinu tvoří převážně odborníci na danou problematiku – kartografové. Dá 
se říci,  že ještě  více  to  platí  pro  menší,  specializovanější  a v mnoha  případech  volně 
dostupné softwarové nástroje pro GIS, které nejčastěji vznikly jako výsledky výzkumných 
projektů.  Často  se stává,  že tyto  nástroje  jsou  úzce  specializované  na řešení  vymezené 
problematiky a zřídkakdy se dočkají významnějšího rozšíření mezi odborníky či laickou 
veřejnost. Spíše jsou využívány jako podpůrné prostředky, neboť uživatel musí vědět, kde 
je najít, což opět značně komplikuje jejich použití (Brus, Dobešová, Kaňok, 2009).

Prvotní  pokus  o implementaci  umělé  inteligence  v oblasti  kartografie  se datuje 
k roku  1970 (Openshaw,  Openshaw,  1997). Do dnešní  doby  však  nebyl  vyvinutý 
komplexní systém, který by pokryl oblast tematické kartografie. Za touto skutečností stojí 
především složitost procesu tvorby mapového výstupu. Je velmi náročné popsat veškerá 
pravidla, která se uplatňují v rámci tvorby nejrůznějších typů mapových děl.

Za jedny  z nejvýznamnějších  inteligentních  systémů  podporujících  proces  tvorby 
map  lze  považovat  MAP-AID (Robinson,  Jackson,  1985),  MAPKEY (Wenxing  et  al., 
1992), ACES (Pfefferkorn et al.,  1985) či systém pro podporu rozhodování v tematické 
kartografii (Zhang, Guo, Jiao, 2008). Právě tento systém je založen na expertním systému 
a tak  je  schopen  poskytovat  uživateli  potřebné  rady  při  použití  jednotlivých  metod 
používaných  v tematické  kartografii.  Pokrývá  oblast  všech  typů  tematických  map 
a kartodiagramů.  Další  podobný systém byl vyvinut  v Zürichu ve Švýcarsku (Iosifescu-
Enescu,  Hurni,  Hugentobler, 2009).  Za kartografický  inteligentní  systém  je  možné 
považovat i znalostní softwarovou komponentu, tzv. průvodce, který navrhuje uživatelům 
příslušné interaktivní metody pro dosažení konkrétních úkolů, analýzu dat, a vysvětluje, 
jak tyto techniky použít.

2013 15



Ing. Radek Dostál: Inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map

V rámci  řešení  disertační  práce  proběhlo  hledání  znalostních  ontologií  z domény 
tematické kartografie.  Jako první byla nalezena disertační  práce E. Pantaleão z Brazílie 
(Pantaleão, 2003) z roku 2003. Jen o rok novější je ontologie popsaná Kempem (Kemp, 
2004). Tvorbou doménových ontologií tematické kartografie se v roce 2007 zabývali také 
pracovníci  Kartografického  institutu  ve švýcarském  Zürichu  Iosifescu-Enescu  a Hurni 
(Iosifescu-Enescu, Hurni, 2007). Nejnovější  poznatky o tvorbě ontologií  pro tematickou 
kartografii prezentoval ve Spojených státech amerických v Orlandu ve státě Florida v roce 
2010  Smith  (Smith,  2010).  Bohužel  se ani  v uvedených  zdrojích  nepodařilo  nalézt 
praktické a ověřené zkušenosti, na jejichž základě by bylo možné jednoduchým způsobem 
potřebnou  ontologii  sestavit.  V dostupných  zdrojích  informací  lze  nalézt  pouze  velmi 
stručné zmínky o doménových ontologiích zaměřujících se na oblast kartografie, tematické 
kartografie a geovizualizace.  Navíc tyto mají pouze charakter rešerše nebo všeobecného 
pohledu  na danou  problematiku,  a proto  je  nelze  brát  jako  dostatečně  kvalitní  zdroje 
k rozvíjení tohoto konceptu. Na základě těchto skutečností lze konstatovat, že komplexní 
formalizace doménových znalostí tematické kartografie doposud příliš nepokročila.
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2 Cíl
Hlavním  cílem  předložené  disertační  práce  je  návrh  prototypu  inteligentního 

systému  pro  interaktivní  podporu  tvorby  tematických  map.  Výslednou  podobou 
inteligentního systému by měla být samostatná počítačová aplikace. Mělo by ji být možné 
provozovat lokálně na počítači uživatele a měla by být zajištěna její nezávislost na použité 
platformě, tedy možnost instalace a spuštění na počítači uživatele bez ohledu na použitý 
operační systém. Navržená aplikace by již  u koncového uživatele  neměla ke své funkci 
vyžadovat instalaci žádného dalšího programového vybavení.

K úspěšnému  dosažení  vytyčeného  cíle  byly  stanoveny  následující  dílčí  cíle. 
Nezbytným předpokladem pro  úspěšné  řešení  dané  problematiky  je  získání výchozích 
základních teoretických podkladů z oblasti umělé inteligence a expertních systémů.

Expertní  systém, jakožto jádro navrhovaného inteligentního systému je  základem 
pro  další  dílčí  cíle.  Těmi  jsou  rešerše  standardů  pro  popis  dat,  které  mají 
nenahraditelnou  funkci  pro  zajištění  interoperability  mezi  různými  datovými  zdroji, 
konkrétně  pak  rešerše  počítačových  jazyků,  které  by  mohly  posloužit  k zaznamenání 
doménové ontologie z oblasti tematické kartografie. Samotný návrh doménové ontologie 
a její transformace do podoby vhodné k integraci do výsledné počítačové aplikace jsou 
dalšími z dílčích cílů disertační práce.

V současné  době  existuje  množství  tzv.  prázdných  expertních  systémů  (myšleno 
s prázdnou bází znalostí) s různými algoritmy inferenčního mechanismu. Jedním z dílčích 
cílů  je  také  nalezení  a ověření  vhodného  expertního  systému,  k využití  v rámci 
navrhovaného inteligentního systému.

S ohledem k vybranému prázdnému expertnímu systému a v souladu s vytvořenou 
doménovou ontologií je dále potřeba navrhnout bázi kartografických znalostí (pravidel), 
poskytujících  uživateli  podporu  při  hledání  kartograficky  správného  postupu  během 
procesu vytváření mapového výstupu.

Posledním dílčím cílem je integrace výsledků všech dříve uvedených dílčích cílů 
do  podoby  funkčního  prototypu  softwarového  nástroje,  čímž  dojde  k naplnění 
stanoveného hlavního cíle.
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3 Rozhodovací procesy při tvorbě mapy
Kartografie je umění, věda a technologie vytváření map, včetně jejich studia jako 

vědeckých  dokumentů  a uměleckých  prací.  V této  souvislosti  mohou  být  za  mapy 
považovány  všechny  typy  map,  dále  plány,  náčrty,  trojrozměrné  modely  a glóby, 
zobrazující Zemi nebo nebeskou sféru v jakémkoli měřítku (ICA, 1973).

Kartografii  lze definovat také jako vědu řešící  interpretaci  jevů objektivní  reality 
nebo  konstruovaného  poznání  pomocí  matematicko-grafických  metod  a výrazových 
prostředků.  Výsledkem  tohoto  snažení  je  tvorba  map  všeho  druhu  (Novák,  Murdych, 
1988).

Nejdůležitější úlohou kartografie je však podpora poznávání skutečnosti v prostoru 
a čase  a snaha  o její  srozumitelné  vyjádření  s využitím  matematických  a grafických 
prostředků a postupů. Kartografii lze rozdělit podle mnoha hledisek, přičemž jedním z nich 
je  způsob  vzniku  mapy.  Pak  je  možné  kartografii  označit  za  analogovou  a digitální. 
Analogová  kartografie  se  zabývá  manuální  tvorbou  map,  zatímco  digitální  kartografie 
tvorbou map s využitím výpočetní techniky. Analogová kartografie je v současné době na 
výrazném ústupu a lze hovořit o jejím pomalém zániku. I v procesu přípravy analogové 
mapy se v současnosti uplatňují digitální postupy ve všech fázích její tvorby až po její tisk 
(Dostál, Voženílek, 2011).

3.1 Tematická kartografie

Tematická kartografie navzájem spojuje další vědní obory, jako jsou např. geologie, 
hydrologie, klimatologie aj. Digitální tematická kartografie navíc do tohoto spojení přináší 
ještě třetí vědní obor, a to geoinformatiku.

Obecně  vzato  vytváří  tematickou  mapu  odborník  –  kartograf.  Ve výjimečných 
případech si vystačí sám, ale v drtivé většině k sobě potřebuje odborníka na dané téma – 
tematika,  právě  z oblasti,  jejíž  jevy  je  potřeba  prostřednictvím  tematické  mapy 
reprezentovat. Kartograf ručí za formální správnost mapy, tematik zajišťuje její obsahovou 
správnost.  Jejich  role  jsou nezastupitelné.  Kartograf  bez tematika  by nevěděl,  jaký jev 
a proč  má  prostřednictvím  mapy  prezentovat,  a zároveň  tematik  by  pravděpodobně 
nezajistil správnou podobu výsledné mapy. Úlohou geoinformatika je pak jejich vzájemná 
podpora týkající  se využití  geoinformačních technologií,  které do procesu tvorby mapy 
vstupují (Kaňok, Brus, Dobešová, 2010).

Role člověka (kartografa a tematika) je i v současné době při tvorbě tematické mapy 
nenahraditelná, a to i přes značný pokrok automatizace a informatizace kartografie. Snahou 
vývojářských  týmů  informačních  technologií  není  tuto  roli  odstranit  a nahradit  plně 
automatizovanými procedurami, nýbrž ji zmenšovat, např. měnit její strukturu směrem ke 
kontrole  výsledné  mapy.  K tomu  se  v současnosti  používá  metod  umělé  inteligence 
(Snášel, Voženílek, 2009).
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3.2 Rozhodovací procesy tvorby tematické mapy

Rozhodovacími  procesy  při  tvorbě  tematických  map  se  rozumí  rozhodování 
a činnosti, které musí kartograf urazit na cestě, než docílí konečné podoby návrhu mapy. 
Jedná  se  o postupy,  které  jsou  do  jisté  míry  opakovatelné  a lze  je  tedy  formálně 
zaznamenat.  Tyto  postupy  lze  souhrnně  označit  jako  část  problematiky  reprezentace 
znalostí. V prvé řadě je potřeba důkladně zvážit jisté základní kroky obsažené v procesu 
předávání  informací  čtenáři  formou  mapy.  Ty je  možné  shrnout  do  základních  bodů, 
kterými jsou

• co je účelem (cílem) mapy a kdo má být jejím čtenářem, tedy vymezení cílové 
skupiny,

• co má mapa čtenáři ukázat, jaký jev a jakou metodou jej má reprezentovat,
• jaká data budou vhodná pro účel připravované mapy,
• návrh a konstrukce mapy, vč. výběru kompozičních prvků i návrhu kompozice,
• ověření, zda je výsledná mapa pro čtenáře užitečná a jestli mu poskytuje příslušné 

informace.

3.2.1 Cíl mapy a její čtenáři

Účel (cíl) mapy musí být vymezen s přihlédnutím k cílové skupině jejich čtenářů. 
Cíl se často skládá z několika dílčích cílů. Především je potřeba si klást otázky typu, jestli 
se má jednat o mapu, vyjadřující výsledky vědeckého výzkumu nebo o mapovou přílohu 
územně plánovací dokumentace? Jestliže je cílem např. mapa do zeměpisného atlasu pro 
podporu výuky zeměpisu, pak je taková mapa vhodná jen pro pevně vymezenou věkovou 
skupinu čtenářů (žáků, kteří se podle ní mají zeměpis učit). Každá skupina čtenářů mapy 
vyžaduje mapu, jejíž vyjadřovací prostředky odpovídají úrovni jejich znalostí, dosaženého 
vzdělání, případně některému handicapu, např. danému typu zrakového postižení.

3.2.2 Zobrazovaný jev

Jednou z úvah  kartografa  je  jistě  zvážení  toho,  jak  by  mohlo  vypadat  rozložení 
zkoumaného jevu v reálném světě. Jelikož může být jev v průběhu času velmi variabilní, 
může být prakticky téměř nemožné jej zobrazit zcela správně. Ve většině takových případů 
se často stává, že se tvůrce mapy k ideálnímu popisu jevu pouze přibližuje,  přičemž se 
vědomě dopouští určitých zjednodušení, nepřesností či chyb.

Důležitou  roli  samozřejmě  hraje  druh  použitých  prostorových  dat,  který  souvisí 
s charakterem  znázorňovaného  jevu,  ať  už  se  jedná  o kvalitativní  nebo  kvantitativní 
vlastnosti jevu. S tím pak logicky souvisí i volba metody znázornění, zda mají být použity 
metody bodové, liniové nebo plošné apod.

3.2.3 Zdrojová data

Charakter  zdrojových  prostorových  dat  významně  ovlivňuje  rozhodovací  proces 
tvorby mapy. Data mohou pocházet buďto z primárních zdrojů (získaná měřením přímo 
v terénu  nebo  jako  výsledky  některých  činností,  např.  statistické  údaje  o zásazích 
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hasičských  jednotek  u nejrůznějších  typů  událostí  apod.)  nebo  ze  zdrojů  sekundárních 
(topografická mapa, data ze Sčítání lidu, domů a bytů aj.).

Charakter prostorových dat má velký význam pro výběr použité metody. Určující 
funkce  výsledné  mapy  se  podle  (Dobešová,  Peňáz  et  al.,  2011)  dávají  do  spojitosti 
s výstupními  daty,  a to  podle  jejich  polohového  určení  (vztahu  k bodu,  linii  či  ploše) 
a podle charakteru dat (kvalitativní, kvantitativní).

Neméně  důležitá  je  charakteristika  jednotlivých  domén  hodnot,  kterých  data 
nabývají,  přičemž  se  uvažují  čtyři  základní  domény  hodnot  dat:  výčtová  (nominální), 
pořadová, intervalová a poměrová.

Otázka standardizace dat přichází na řadu v okamžiku, kdy se jedná o relativní data, 
popisující intenzitu rozložení jevu ve srovnatelných jednotkách. Jde o rozhodnutí, zda data 
vztáhnout k pevné hodnotě (např. na 1000 obyvatel) nebo k ploše (např. počet obyvatel na 
km2).

Mají-li data navíc časovou složku, bude kartografa nejspíš zajímat pouze jejich část, 
pevně vymezená určitým časovým intervalem.

3.2.4 Návrh a konstrukce mapy

Samotný  návrh  mapy  a její  konstrukce  jsou  komplexními  kroky,  ve  kterých  se 
kartograf musí zabývat otázkami,  jakým způsobem bude výsledná mapa používána, zda 
bude  zobrazovat  všeobecné  informace  nebo  informace  specifické  pro  určitou  úzce 
zaměřenou oblast. Při návrhu mapy je dále potřeba zvážit počet vlastností, které se mají 
mapovat.  S tím  souvisí  rozhodnutí  o použití  jednorozměrných  nebo  vícerozměrných 
metod.

S přihlédnutím ke koncovému výstupnímu zařízení, pomocí kterého má být mapa 
reprezentována,  je  potřeba  uvažovat  takové  aspekty,  jako  jsou  technická  omezení  pro 
publikování mapy např. v časopise,  který se tiskne pouze v odstínech šedi. Mapa může 
sloužit  pouze  k účelu  promítání  dataprojektorem,  v takovém  případě  je  potřeba  volit 
dostatečně kontrastní barvy, apod.

Volba vhodných vyjadřovacích prostředků souvisí s cílovou skupinou, pro kterou je 
mapa připravována. Jinak bude vypadat mapa určená pro různé věkové skupiny lidí nebo 
skupiny lidí s různým stupněm dosaženého vzdělání či zrakovým handicapem.

Vlastní kompozice mapy je důležitým aspektem mapového díla. Podle (Voženílek, 
Kaňok et al., 2011) se kompozicí mapy rozumí rozmístění základních náležitostí mapového 
díla  na  mapovém  listu  a závisí  především  na  cíli  a měřítku  mapy,  kartografickém 
zobrazení,  tvaru  a velikosti  znázorňovaného  území  a formátu  mapového  listu.  Dále 
(Voženílek, Kaňok et al., 2011) uvádí, že kompozice je jedním z nejdůležitějších aspektů 
kartografické  tvorby, protože  se  významně  podílí  na  zabezpečení  rychlého  a snadného 
sdělení prostorových informací v mapě.

Koneckonců i časové nebo finanční omezení může mít vliv na výslednou podobu 
mapového díla.
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3.2.5 Zhodnocení výsledné mapy

Kartograf  musí  mít  během vytváření  mapového díla  neustále  na  mysli,  že  mapu 
nevytváří  pro  sebe,  ale  pro  ostatní,  kterým  chce  jejím  prostřednictvím  sdělit  určité 
informace.  Informace prezentované v mapě určitým způsobem nemusí být čtenáři  mapy 
zcela  jasné.  Je  pak  otázkou,  zda  je  na  vině  čtenářova  neznalost  nebo  naopak 
nepřizpůsobení vhodných vyjadřovacích prostředků, použitých kartografem.

3.3 Umělá inteligence v tematické kartografii

V dnešní  době  je  úloha  tematického  kartografa  velmi  odborná  a nesmírně 
komplexní. Autoři softwarových produktů pro GIS se snaží o vytváření stále dokonalejších 
aplikací, kde je patrná snaha o nahrazení alespoň části práce kartografa a informatika. Jak 
uvádí (Dobešová, Kaňok et al.,  2011), rozhodovací procesy v tematické kartografii  jsou 
pro tvorbu kartografického díla tak složité, že stále vyžadují určitou bázi kartografických 
znalostí a jejich vzájemných souvislostí (Kaňok, Brus, Dobešová, 2010).

Činnost kartografa lze považovat za tvůrčí proces. Některé z jeho dílčích kroků jsou 
více či  méně závislé  na tvůrčí  invenci.  A právě takové kroky mohou dva kartografové 
pojmout  zcela  odlišně  a přitom  oba  výsledky  mohou  být  správné.  Takové  kroky  se 
automatizují o poznání obtížněji než kroky, které jsou více striktní. Dílčí kroky svázané 
striktními  pravidly  lze  snadněji  popsat  algoritmy  a umělou  inteligenci  implementovat 
procedurálně.

Současný stav poznání a rozvoje v oblasti umělé inteligence není na takové úrovni, 
aby bylo možné vyřešit úkol nahrazením tematického kartografa některým inteligentním 
systémem. Dílčí činnosti tematického kartografa lze dekomponovat na jednotlivé kroky, 
z nichž  pouze  některé  jsme  schopni  podpořit  inteligentními  nástroji.  Může  se  jednat 
o kontrolu  správnosti  navrženého  titulu  mapy, porovnání  kontrastu  barev  s ohledem na 
výstupní zobrazovací zařízení, zhodnocení velikostí písma textového a grafického měřítka, 
ověření  rozdělení  souboru dat,  doporučení  vhodného počtu tříd  pro klasifikaci  či  např. 
validaci výskytu všech povinných prvků mapové kompozice.
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4 Umělá inteligence, znalostní a expertní systémy
Reprezentace znalostí je jednou z nejdůležitějších a zároveň nejobtížnějších oblastí 

umělé inteligence. V souvislosti s rozvojem umělé inteligence se o znalostech začalo živěji 
hovořit  od 80.  let  na základě  potřeby vyvíjet  efektivnější  systémy (Mařík et  al.,  1993). 
Od začátku  byl  aplikován  tzv. deklarativní  přístup,  tedy podstatné  bylo  co se má řešit, 
následně až jak má být problém vyřešen. Znalosti jsou pak základním stavebním kamenem 
znalostních a expertních systémů.

4.1 Umělá inteligence

Pod pojmem umělá inteligence si lze představit skupinu nástrojů, které se snaží co 
možná  nejvěrnějším způsobem napodobovat  způsob myšlení  živých organizmů.  Umělá 
inteligence  představuje  interdisciplinární  obor,  neboť  může  být  řešena  z různých  úhlů 
pohledů,  psychologií  počínaje  a matematickými  vědami  konče  (Vondrák,  2002).  Podle 
(Vondrák, 2002) se umělou inteligencí na základě strojově orientovaného náhledu rozumí 
zkoumání principů umožňujících počítačům být inteligentními.  Americký vědec Marvin 
Lee Minsky, zabývající  se umělou inteligencí,  ji  definoval takto:  „Umělá inteligence je  
věda o vytváření strojů nebo systémů, jež budou při řešení určitého úkolu užívat takového  
postupu,  který  bychom  považovali  za projev  jeho  inteligence“ (Kapoun,  2005).  Jiná 
definice  říká,  že „umělá  inteligence  je  vlastnost  uměle  vytvořeného  systému,  který  má 
schopnost  rozpoznávat  předměty,  jevy,  analyzovat  vztahy  mezi  nimi  a tak  si  vytvářet  
modely  světa,  vyjádřit  účelné  rozhodnutí,  řešit  problémy  včetně  objevování  nových  
zákonitostí a zdokonalovat svoje činnosti“ (Olej, Petr, 1997).

Umělá inteligence je považována za jednu z nejmladších součástí počítačové vědy. 
Lze ji kategorizovat do několika základních skupin:

• neuronové sítě,
• genetické programování,
• expertní systémy,
• zpracování přirozené řeči,
• rozpoznávání obrazu,
• prohledávání stavového prostoru,
• dolování dat,
• adaptace a strojové učení.

Jedním z možných způsobů využití umělé inteligence v oblasti tematické kartografie 
je  vývoj  inteligentního  systému  pro  podporu  interaktivního  návrhu  tematických  map. 
Nemusí  se zákonitě  jednat  o systém,  který  by  pracoval  zcela  samostatně  a na základě 
předloženého zadání  snad sám automaticky vytvořil  mapový výstup.  Odlišným úkolem 
inteligentního  systému  může  být  zprostředkování  přístupu  do báze  kartografických 
znalostí,  pro  uživatele  bez  odpovídajícího  kartografického  vzdělání  (Brus,  Dobešová, 
Kaňok, 2009). Takový inteligentní systém pak může mít funkci doplňkového softwarového 
nástroje  a na základě  probíhající  interaktivní  komunikace  s uživatelem  jej  ovlivnit  při 
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procesu  jeho  rozhodování.  Od inteligentního  průvodce  se očekává,  že zprostředkuje 
uživateli přístup do databáze znalostí, které pokryjí více či méně vyčerpávajícím způsobem 
doménu tematické kartografie (Peňáz, 2010).

Role člověka (kartografa a tematika) je i v současné době při tvorbě tematické mapy 
nenahraditelná, a to i přes značný pokrok automatizace a informatizace kartografie. Snahou 
vývojářských  týmů  informačních  technologií  není  tuto  roli  odstranit  a nahradit  plně 
automatizovanými  procedurami,  nýbrž  ji  zmenšovat,  např.  měnit  její  strukturu  směrem 
ke kontrole  výsledné  mapy.  K tomu  se v současnosti  používá  metod  umělé  inteligence 
(Snášel, Voženílek, 2009).

4.2 Znalostní a expertní systémy

Znalostní  a expertní  systémy  sbírají  a vyhodnocují  znalosti  za účelem  jejich 
následného  využití  a poskytnutí  v některé  podobě  svým  uživatelům.  Pojem  znalostní 
systém je podle (Dvořák, 2004) obecnější než expertní systém, který chápe jako „zvláštní  
typ znalostního  systému,  který se vyznačuje  používáním expertních  znalostí  a některými 
dalšími rysy, jako je např. vysvětlovací mechanismus“. V současné době ovšem dochází 
ke sloučení  obou  pojmů  a termíny  znalostní  a expertní  systém  jsou  tedy  v podstatě 
zaměnitelné nebo se mohou mírně odlišovat kvalitou svých znalostí. Objektivní kritérium 
pro  stanovení  hranice  mezi  běžnými  znalostmi  a expertními  znalostmi  však  je  těžké 
stanovit (Mařík et al., 1997).

Znalost  je  jedním  ze základních  termínů  a stavebních  kamenů  znalostního 
inženýrství.  Znalostmi  se rozumí vzájemně provázané (měnitelné,  rozšiřitelné)  struktury 
souvisejících poznatků (Sklenák et al., 2001). Zachází se s nimi jako s množinou vztahů 
pro vyvozování nových faktů z elementárních nebo již odvozených dat. Tyto vztahy mívají 
obvykle obecnější platnost a mohou být chápány jako návody, jak data interpretovat a jak 
je využít (Mařík et al.,  1997). Znalosti lze považovat za informace a zkušenosti získané 
procesem rozhodování. Podle (Dvořák, 2004) lze znalosti klasifikovat na mělké, založené 
na heuristických  a empirických  znalostech  a na hluboké,  založené  na základních 
strukturách,  funkcích  a chování  objektů.  Znalosti,  které  jsou  využívány  v dané  oblasti 
lidského  vědění  –  doméně,  např.  v doméně  tematické  kartografie,  se tradičně  dělí 
na znalosti  deklarativní  (týkající  se pojmů)  a procedurální  (z oblasti  činností,  procesů 
a aktivit, probíhajících v předmětné doméně) (Peňáz, 2010).

Definic expertních systémů bylo napsáno velké množství. Např. podle (Feigenbaum, 
1977)  je  expertní  systém  „inteligentní  počítačový  program,  využívající  znalostí  
a inferenčních procedur, k řešení obtížných problémů, vyžadujících lidskou expertízu“. Jiná 
definice říká,  že „expertní systémy jsou počítačové nástroje navržené ke zvýšení kvality  
a dostupnosti znalostí, vyžadovaných v rozhodovacích procesech v celé řadě průmyslových 
odvětví.  Rozšiřují  konvenční  programy jako jsou  databáze,  textové  editory  a tabulkové  
kalkulátory“ (Boss,  1991).  Autoři  v (Gosman,  1990)  definují  expertní  systém  jako 
„počítačový program simulující rozhodovací činnost lidského experta při řešení složitých  
úloh a využívající vhodně zakódovaných speciálních znalostí převzatých od experta s cílem 
dosáhnout ve zvolené problémové oblasti kvality rozhodování na úrovni experta“.
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V současné době nalézají expertní systémy využití v oblastech řešení analytických 
úloh typu klasifikace  dat,  diagnostika  v oboru lékařství,  plánování,  monitorování  apod. 
V posledních  letech  se objevily  stovky,  ale  spíš  tisíce,  systémů  v nejrozmanitějších 
aplikačních oblastech (Habiballa, 2004).

Hlavními úlohami expertního systému jsou
• simulace činnosti odborníka v dané oblasti, tzv. experta,
• poskytování expertních rad pro řešení specifického problému z určité domény,
• vysvětlení rozhodnutí, ke kterému expertní systém dospěl.

Expertní  systémy  se na rozdíl  od běžných  počítačových  programů  vyznačují 
schopností  rozhodování v situacích,  kdy se ve faktech nebo znalostech objevují  neurčité 
pojmy, jako  „málo“,  „často“  apod.  Mohou  být  založeny  na fuzzy  logice,  neuronových 
sítích,  rozhodovacích  stromech,  objektech,  rámcích  a scénářích,  pravidlech  nebo jiných 
principech.  Zpracování  neurčitosti  má  v expertních  systémech,  potažmo  v oblasti  celé 
umělé  inteligence  velmi  podstatný  význam.  Další  důležitou  charakteristikou  expertních 
systémů je oddělení znalostí a mechanismů pro jejich využívání, čímž se expertní systémy 
zásadně odlišují od konvenčních softwarových systémů.

Základními charakteristickými součástmi tvořícími expertní systém (viz obrázek 1) 
jsou

• báze znalostí,
• báze dat (faktů),
• inferenční (vyhodnocovací, řídicí) mechanismus,
• vysvětlovací modul,
• uživatelské rozhraní,
• rozhraní k externím systémům.
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4.2.1 Báze znalostí

Báze znalostí je reprezentována množinou explicitně vyjádřených znalostí z určité 
domény,  pro  kterou  je  expertní  systém  primárně  určen.  V pravidlových  expertních 
systémech,  které  se objevují  nejčastěji,  představuje  báze  znalostí  systém pravidel,  dále 
využitelných pro řešení problémů z určené domény, (Boss, 1991) ještě upřesňuje, že báze 
znalostí  bývá  označována  jako  systém  tvrzení  „jestliže-pak“.  Jak  vyplývá  z povahy 
expertních systémů, nemusí se vždy jednat o prokázané znalosti,  v bázi znalostí se často 
objevují  také  neurčité  výroky.  Báze  znalostí  tak  obsahují  i znalosti  odvozené  od již 
existujících  znalostí  a znalosti  s definovanou  mírou  jejich  věrohodnosti.  Naplnění  báze 
znalostí  znalostmi  zaznamenanými  pomocí  vhodně  zvoleného  jazyka  je  úlohou 
doménových  expertů.  Kvalitu  znalostí  ukládaných  do báze  znalostí  velmi  významně 
ovlivňují faktory jako inteligence doménových expertů, jejich zkušenosti, vzdělání, intuice 
a také  externí  zdroje  informací.  Kombinací  uvedených  faktorů  experti  dospějí 
k rozhodnutí, které je v podobě pravidla zavedeno do báze znalostí.

Transformace poznatků lidských doménových expertů, do podoby báze znalostí je 
značně složitý proces. Na základě jasného zadání úlohy, vzniklého z iniciativy uživatele, je 
potřeba  nejdříve  identifikovat  problémovou  doménu.  S tím  souvisí  analýza  požadavků 
uživatele, identifikace klíčových pojmů v daném oboru, nalezení a jednoznačná specifikace 
vzájemných  vztahů  mezi  těmito  pojmy.  Poté  je  možné  přistoupit  k návrhu  koncepce 
znalostní báze. V tomto okamžiku by mělo být jasné, do jaké úrovně detailu bude báze 
znalostí  zacházet,  kdo  budou  její  uživatelé,  jaké  budou  cíle  a funkce  navrhovaného 
systému.  Následně  je  možné  započít  práce  na formálním  zápisu  znalostí  s ohledem 
na zvolený  typ  expertního  systému.  S postupnou  realizací  jde  ruku  v ruce  průběžné 
testování expertního systému a ověřování správné funkce báze znalostí. Schematicky lze 
tento proces znázornit tak, jak uvádí obrázek 2.
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Praxe  v této  oblasti  ukázala,  že různé  aplikační  oblasti  a kategorie  úloh  vyžadují 
mnohdy  odlišný  způsob  interpretace  znalostí  a rovněž  různé  inferenční  mechanismy. 
Jednoznačnou  výhodu  tak  lze  spatřovat  ve skutečnosti,  kdy  expertní  systém  disponuje 
větším množstvím vyjadřovacích prostředků pro vytváření báze znalostí a vedle toho také 
API  (Application  Programming  Interface),  jehož  prostřednictvím  je  možné  inferenční 
mechanismus ovlivnit také ze systémů třetích stran. V pravidlových expertních systémech 
jsou znalosti reprezentovány v podobě pravidel, jejichž základní tvary jsou podle (Dvořák, 
2004) formalizovány do podoby

• IF předpoklad THEN závěr,
• IF situace THEN akce,
• IF podmínka THEN závěr AND akce
• IF podmínka THEN důsledek1 ELSE důsledek2.

Případně lze používat pravidla ve tvaru IF podmínka THEN závěr WITH váha.

V oblasti tematické kartografie je možné jako příklady pravidlových znalostí uvést 
následující.

• „Jestliže  název  mapy  obsahuje  slovo  „mapa“,  pak  upozorni  uživatele  na tuto 
skutečnost“.

• „Jestliže  název  mapy  neobsahuje  číselný  údaj,  pak  v něm  pravděpodobně  není 
časový údaj“ (rok, datum apod.).

• „Jestliže mapové pole neobsahuje směrovku a zároveň mapa nepředstavuje obecně  
známou oblast, pak je potřeba směrovku doplnit“.

4.2.2 Báze faktů

Báze  faktů  představuje  množinu  dat  pro  řešení  konkrétního  problému. Data  lze 
na konceptuální  úrovni  chápat  jako  ověřitelná  elementární  fakta  (Mařík  et  al.,  1997), 
vyjadřující  vždy  pravdivá  tvrzení.  Data  jsou  v podstatě  zobrazením  aktuálního  stavu 
objektů  reálného  světa  a v čase  se velmi  rychle  mění.  Příkladem  faktů  inteligentního 
systému z oblasti tematické kartografie mohou být datum, např. 23. 7. 2013 nebo aktuální 
cena  mapového  listu  ZM  (základní  mapa)  10  v prodejně  map  ČÚZK  (Český  úřad 
zeměměřický a katastrální).

4.2.3 Inferenční mechanismus

Inferenční  (vyhodnocovací  či  řídicí)  mechanismus  představuje  výkonné  jádro 
expertního  systému.  Jako  takový  je  zcela  nezávislý  na předmětné  oblasti  expertního 
systému. Za pomoci algoritmů v inferenčním mechanismu je jeho úkolem vyhodnocování 
informací  z báze  faktů  pomocí  znalostí  zaznamenaných  v bázi  znalostí.  Výsledek  této 
činnosti  je  předkládán  uživateli  ve formě  vysvětlovacího  modulu (Šenovský,  2007). 
V expertních  systémech  založených  na principu  pravidel  je  inferenční  mechanismus 
postaven na kombinaci definovaných pravidel se známými fakty. Inference v pravidlových 
systémech je založena na pravidle modus ponens, což znamená, že jestliže platí předpoklad 
E a pravidlo  E → H, pak platí závěr  H. Formálně lze zapsat jako pravidlo (1). (Dvořák, 
2004). Toto pravidlo tedy reprezentuje model přímého usuzování.
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E , E → H
H

(1)

V inteligentním systému pro návrh map v oblasti tematické kartografie se aplikuje 
strategie procesu usuzování řízeném daty, bývá také označována jako dopředné řetězení. 
Principem strategie je postupování od známých dat směrem k závěru. Tento typ usuzování 
se běžně využívá pro úlohy vyžadující  plánování,  konfiguraci,  diagnózu apod. Strategie 
dopředného řetězení spočívá na principu iterací tří kroků, kterými jsou

• porovnání pravidla z báze znalostí s fakty z báze faktů a výběr těch, které splňují 
podmínkovou část,

• vyřešení  případného  konfliktu  mezi  vybranými  pravidly  z předchozího  kroku  – 
konflikty se řeší pomocí nastaveného parametru priority pravidel, který (Bali, 2009) 
označuje  jako  salience;  jestliže  existuje  více  vybraných  pravidel  se stejnou 
prioritou, pak se používá některá z předem vybraných strategií (hledání do hloubky, 
hledání do šířky, strategie jednoduchosti nebo strategie složitosti),

• vykonání  pravidla  vybraného v předchozím kroku;  výsledkem může  být  přidání 
nového pravidla do báze znalostí, přidání nového faktu do báze faktů nebo naopak 
jeho odstranění z báze faktů, nebo žádná z uvedených možností – může jít pouze 
o informování uživatele nebo jinou událost.

4.2.4 Vysvětlovací modul

Expertní  systém  by  měl  poskytovat  vysvětlení  svého  uvažování,  aby  se zvýšila 
důvěra  uživatelů  v jeho  závěry  a doporučení  (Habiballa,  2004).  Je  běžné,  že expertní 
systém může takto zdůvodňovat  nejen závěry, ke kterým došel,  ale  i aktuálně  položené 
otázky (viz tlačítko „Proč to chcete vědět?“ na obrázku 4).

4.2.5 Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní tvoří most mezi expertním systémem a jeho uživatelem. Jeho 
prostřednictvím přijímá expertní systém vstupní data od uživatele a sděluje výsledky své 
činnosti. Podoba uživatelského rozhraní významnou měrou ovlivňuje způsob komunikace 
expertního  systému  s uživatelem,  způsob  zadávání  vstupních  dat,  konečnou  podobu 
prezentace  výsledků  a v neposlední  řadě  také  pohodlí  a komfort  práce.  Dá  se říci, 
že expertní  systémy  byly  desetiletí  vývoje  ovlivněny  ve své  době  aktuálními  milníky 
podoby uživatelských rozhraní. Počínaje použitím příkazového řádku (jinak též konzole, 
viz obrázek  3), přes textové uživatelské rozhraní, které již připomínalo GUI (Graphical 
User  Interface)  až po dnešní  moderní  GUI,  které  umožňuje  komunikovat  s expertními 
systémy  prostřednictvím  množiny  interaktivních  grafických  prvků,  ovládaných  pomocí 
počítačové  myši  či  jiných  polohovacích  zařízení  nebo  klávesnice,  jak  je  uvedeno 
na obrázku  4,  v dialogu expertního systému1.  Expertní  systém může vyjádřit  myšlenku, 

1 http://www.expertise2go.com/
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řešení či vysvětlení pomocí složitějších vyjadřovacích prostředků, např. výsečových grafů 
(Boss,  1991),  čehož  lze  úspěšně  využít  v expertních  systémech  pro  oblast  tematické 
kartografie v podobě např. kruhových kartodiagramů.

4.2.6 Aplikační programové rozhraní expertního systému

Nabízí-li expertní systém svému okolí volně dostupné API, umožňuje tím systémům 
třetích  stran  používat  své  vybrané  funkce,  procedury,  či  celé  třídy.  Přitom  je  potřeba 
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Obrázek 3: Uživatelské rozhraní (konzole) expertního systému Jess
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rozlišovat,  zda  je  poskytnuté  API  jen  pasivní,  tedy  takové,  které  umožňuje  pouze 
dotazování, nebo aktivní, prostřednictvím kterého lze činnost expertního systému do jisté 
míry ovlivňovat, např. editovat bázi znalostí nebo bázi faktů. V některých případech může 
být dokonce celý expertní systém pouze modulem inteligentního systému v rámci mnohem 
komplexnějšího softwarového produktu.  V takovém případě potom expertní systém plní 
funkci  pouze  jakéhosi  subsystému,  využitelného  pouze  k dílčím  činnostem  algoritmů 
v dané aplikaci.

Např.  expertní  systém  Drools2 (viz  odstavec  7.3.3)  poskytuje  JSR94  (Java 
Specification  Request)  Java  Rule  Engine  API,  což  je  programové rozhraní  pro přístup 
k jeho pravidlovému aparátu na platformě Java. Zmíněné API umožňuje parsovat pravidla, 
přidávat a odebírat tato pravidla z báze znalostí, spouštět je a získávat a filtrovat výsledky 
(Bali, 2009), čehož právě využívá navrhovaný inteligentní systém.

Problematice  expertních  systémů  se podrobně  věnují  např.  (Schalkoff,  2011), 
(Giarratano,  Riley, 2005),  (Jackson,  1999),  (Nikolopoulos,  1997),  (Durkin,  1994)  nebo 
(Waterman, 1986).

2 http://www.jboss.org/drools/
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5 Standardy pro popis dat
Standardy pro popis dat mají roli obecných nástrojů a doporučení určených k popisu 

dat  a jejich  vzájemné  transformaci.  Plní  prakticky  nenahraditelnou  funkci  pro  zajištění 
interoperability (schopnosti vzájemné komunikace napříč různými softwarovými nástroji) 
mezi různými datovými zdroji.

5.1 Standard Generalized Markup Language

SGML3 (Standard  Generalized  Markup  Language)  je  standardní,  univerzální 
a komplexní  značkovací  metajazyk,  který  vychází  z jazyka  GML (Generalized  Markup 
Language) (Kosek, 2000). SGML tvoří  základ všech dalších značkovacích jazyků a své 
využití našel pro značkování textových dokumentů. Počátky vzniku tohoto jazyka se datují 
ke konci  60.  let  ve společnosti  IBM  (International  Business  Machine  Corporation), 
standardizace  se pak  dočkal  v roce  1986 jako  součást  projektu  ODA (Open Document 
Architecture). Standard nese označení ISO 8879:1986 „Information Processing – Text and 
office systems – Standard Generalized Markup Language (SGML)“.

Svou  univerzálností  jde  o jazyk  poměrně  složitý,  což  byla  hlavní  příčina,  která 
zabránila  jeho  většímu  rozšíření.  Přesto  jej  používala  např.  vláda  Spojených  států 
amerických  a některé  velké  nadnárodní  společnosti.  Na druhou  stranu  z tohoto  jazyka 
vzniklo relativně velké množství odvozenin, které byly pro pochopení a následné použití 
v praxi  mnohem  snadnější.  K definicím  vlastních  jazyků  (Kosek,  2000)  upřesňuje, 
že SGML  „umožňuje  definici  vlastních  značkovacích  jazyků  (sad  značek  a jejich  
vzájemných vztahů), pomocí tzv. definic typu dokumentu“.

Jako zjednodušená varianta jazyka SGML takto vznikl rozšiřitelný značkovací jazyk 
XML4 (eXtensible  Markup Language)  který  položil  základ  jazykům a formátům SVG5 
(Scalable Vector Graphics), RSS6 (Really Simple Syndication), XML-RPC7 (XML Remote 
Procedure Call),  SOAP8 (Simple Object  Access Protocol)  a jiným. Dalším příkladem je 
hypertextový  značkovací  jazyk  HTML9,10 (HyperText  Markup  Language),  určený  pro 
publikaci  dokumentů  v prostředí  sítě  Internet.  Za praktickou aplikaci  jazyka SGML lze 
označit  DocBook,  což  je  značkovací  jazyk  zaměřený  na psaní  dokumentace,  původně 
dokumentace  softwaru  a hardwaru,  ale  použitelný  obecně  pro  jakoukoliv  dokumentaci, 
psaní knih, článků apod. Jeho nespornou výhodou je možnost exportu obsahu do dalších 
formátů, např. PDF (Portable Document Format) nebo HTML. Za zmínku stojí i projekt 

3 http://www.w3.org/MarkUp/SGML/
4 http://www.w3.org/XML/
5 http://www.w3.org/Graphics/SVG/
6 http://www.rssboard.org/rss-specification/
7 http://xmlrpc.scripting.com/default.html
8 http://www.w3.org/TR/soap12-part1/
9 http://www.w3.org/TR/html401/
10 http://dev.w3.org/html5/spec/spec.html
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TEI11 (Text  Encoding  Initiative),  který  upravuje  jazyk  SGML  tak,  aby  bylo  možné 
v dokumentech označit údaje pro literární či historický výzkum.

Příklad 1: Kód SGML

<map>
  <author>
    <pre_title>Ing.</pre_title>
    <name>Radek</name>
    <surname>Dostál</surname>
    <e_mail>radek.dostal@gmail.com</e_mail>
  </author>
</map>

Zájemci  o hlubší  problematiku  jazyka  SGML  naleznou  detailní  informace 
v publikacích  (Herwijnen,  1994),  (Goldfarb,  Rubinsky,  1991)  nebo  (Turner,  Douglass, 
Turner, 1995).

5.2 Extensible Markup Language

Jazyk XML je značkovací jazyk vycházející  z jazyka SGML. Jedná se o otevřený 
a standardní  formát  pro  výměnu  dat  mezi  aplikacemi  a pro  sdílení  informací,  který 
vyvinulo a standardizovalo konsorcium W3C12 (World Wide Web Consortium). XML je 
strukturovaný textový formát, jako takový popisuje strukturu z pohledu věcného obsahu, 
jeho  účelem  není  starat  se o výsledný  vzhled.  Tento  formát  byl  navržen  s ohledem 
na nejrůznější  znakové  sady, které  se vyskytují.  Jako výchozí  znaková  sada  se používá 
Unicode.

Příklad 2: Kód XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<map>
  <title>Ostrava v roce 2020</title>
  <year>2010</year>
  <author>
   <name>Radek</name>
   <surname>Dostál</surname>
   <e_mail>radek.dostal@gmail.com</e_mail>
 </author>
</map>

Největší přínos jazyka XML spočívá v možnosti definování vlastních elementů. Tyto 
elementy  je  možné definovat  v tzv. souboru DTD (Document  Type Definition).  Každý 

11 http://www.tei-c.org/index.xml
12 http://www.w3.org/
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XML soubor by měl mít k dispozici DTD soubor, podle kterého je možné nechat ověřit 
správnost výsledného XML souboru.

DTD není jediný jazyk, který umožňuje definovat značky použitelné v dokumentech 
(Kosek,  2000).  Navíc  má  DTD  slabiny  v podobě  nemožnosti  definice  datových  typů 
jednotlivých XML elementů a mnoho dalších nevýhod. Proto se od jeho používání upouští. 
Tento a další nedostatky odstraňuje alternativa v podobě XSD13 (XML Schema Definition) 
schematu. Jde o XML soubor, který popisuje strukturu XML dokumentu, definuje datové 
typy jednotlivých XML elementů, jejich pořadí a počty, možné atributy, výchozí hodnoty 
a další parametry XML souboru.

XML lze stejně jako SGML snadno převádět do jiných formátů, např. PDF, HTML, 
DocBook, PostScript a dalších.  K transformacím do jiných textových formátů,  nejčastěji 
opět  založených  na XML,  lze  použít  jazyk  XSLT14 (eXtensible  Stylesheet  Language 
Transformations).  Jednotlivé  XML  dokumenty  na sebe  mohou  odkazovat  a rovněž  je 
možné  se do XML  souboru  dotazovat  na jednotlivé  elementy  nebo  atributy.  K těmto 
účelům slouží jazyky XPath15, XLink16 a XPointer17.

Velmi  podrobně problematiku  XML popisuje  z českých publikací  (Kosek,  2000), 
ze zahraničních pak (Ray, 2003), (Williamson, 2001) nebo (Hunter et al., 2007).

5.3 Resource Description Framework

RDF18 (Resource Description Framework) je obecný jazyk, navržený a používaný 
k popisu nejrůznějších  zdrojů.  Specifikaci  RDF navrhlo  a zpracovalo  konsorcium W3C 
začátkem  roku  1999  (Yu,  2011).  Syntaxí  RDF je  rozšiřitelný  značkovací  jazyk  XML. 
Jelikož  jde  o textový  formát,  je  snadné  jej  zpracovávat  strojově,  automatizovaným 
způsobem.

Princip RDF spočívá v grafech. Zápis každého grafu znázorňuje hranu spojující dva 
uzly a nazývá se triplet, jinak též trojice. V grafu jsou uzly tvořeny subjektem a objektem 
(viz obrázek 5). Hrana se v této terminologii nazývá predikát, neboli výrok, a tvoří vztah 
mezi subjektem a objektem. Každý triplet se tedy skládá ze subjektu, predikátu a objektu, 
popisuje  kompletní  a jedinečné  skutečnosti  a může  být  propojen  s ostatními  triplety 
(Powers,  2003).  Příkladem tripletu  může být  tvrzení:  „Mapa má 7 elementů“.  V tomto 
tvrzení „mapa“ představuje subjekt, predikátem je slovo „má elementů“ a objektem je „7“. 
V praxi bývá subjekt tvořen datovým zdrojem v podobě URI (Unified Resource Identifier), 
objekt  bývá  reprezentován  konkrétní  hodnotou,  ale  může  taktéž  obsahovat  URI,  čímž 
vzniká řetězení uzlů a dochází k vytváření grafu.

13 http://www.w3.org/XML/Schema
14 http://www.w3.org/TR/xslt/
15 http://www.w3.org/TR/xpath/
16 http://www.w3.org/TR/xlink/
17 http://www.w3.org/TR/xptr/
18 http://www.w3.org/RDF/
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Jelikož  RDF  představuje  abstraktní  model,  musí  existovat  nějaká  jeho 
implementace,  takovou  je  např.  RDF/XML.  Ta  představuje  standardní  XML  syntaxi 
používanou  k serializaci  datového  modelu  RDF, používá  jmenné  prostory  XML,  URI, 
vlastnosti a hodnoty (Lacy, 2005). Rovněž existují různé zdroje, např. RDFS19 (Resource 
Description Framework Schema), RDFa20 (Resource Description Framework in attributes), 
OWL (Web Ontology Language) či datové typy XSD. RDF je prostředkem interoperability, 
tzn. možností zpracovávat a vyměňovat metadata mezi různými aplikacemi. Pro možnosti 
strojového  zpracování  se nabízí  využití  k vyhledávání  zdrojů  v prostředí  Internetu 
s mnohem větší přesností,  než jaké je dosahováno konvenčními metodami fulltextového 
vyhledávání.

RDF  tvoří  základ  tzv.  sémantického  webu,  kde  jsou  informace  organizovány 
na základě  pravidel.  Díky  tomu  je  lze  snadněji  používat  a společně  sdílet.  Ani  přesto 
všechno ovšem nejsou vyjadřovací schopnosti RDF či RDFS neomezené (Staab, Studer, 
2009). Například RDF nedisponuje prostředky pro vyjádření vzájemné disjunkce dvou tříd, 
neumožňuje pracovat s kardinalitou ani nedokáže definovat třídy jako sjednocení, doplňky 
nebo průniky jiných  tříd.  Z těchto  a dalších  důvodů se objevily  snahy o rozšíření  RDF 

19 http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
20 http://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa-primer/
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o ontologický  jazyk,  který  by  si  dokázal  poradit  i se složitějšími  problémy.  Tak  byly 
položeny základy pro ontologický jazyk.

Příklad 3: Kód RDF

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:lib="http://www.radekdostal.cz/mapLibrary">
  <rdf:Description
   rdf:about="http://www.radekdostal.cz/mapLibrary/testMap">
    <lib:creator>Radek Dostál</lib:creator>
    <lib:mapElements>
      <lib:mapElementsCount>7</lib:mapElementsCount>
    </lib:mapElements>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Vyčerpávajícím  způsobem  popisují  oblast  RDF  publikace  (Powers,  2003),  (Yu, 
2011), (Hjelm, 2001) nebo (Hebeler et al., 2009).

5.4 Web Ontology Language

OWL  (Web  Ontology  Language)  (McGuinness,  Harmelen,  2004)  je  jazyk  pro 
definování  ontologií  a s nimi  souvisejících  individuálních  dat  (Lacy,  2005).  Využívá 
se především  jako  sémantický  značkovací  jazyk  pro  publikování  a sdílení  ontologií 
v prostředí WWW  (World  Wide  Web)  a k reprezentaci  strojově  (počítačově) 
zpracovávaných informací. Je vyvíjen v podobě slovníkového rozšíření RDF a je odvozen 
z DAML+OIL21,22 (DARPA Agent  Markup Language,  Ontology Interchange Language). 
OWL  začal  vznikat  v roce  2002,  koncem  roku  2007  jej  převzalo  konsorcium  W3C 
a vydalo  novou  revizi  s označením  1.1.  Počínaje  říjnem  2009  je  k dispozici  revize 
s označením OWL 2. V současné době jde o nejrozšířenější ontologický jazyk vůbec.

Základ pro vznik jazyka OWL položily jazyky DAML23 a OIL, resp. jejich vzájemná 
kombinace.  DAML+OIL  je  navržen  pro  popis  struktury  domény;  používá  objektově 
orientovaný přístup, popisuje strukturu z hlediska tříd a vlastností (Horrocks, 2002). Cílem 
OWL  bylo  rozšíření  jejich  slovníku  pro  reprezentaci  znalostí  a přitom  zachování 
kompatibility  s RDF/XML. Jazyk OWL je tak tvořen množinou axiomů,  které  popisují 
třídy, vlastnosti a jejich vzájemné vztahy. Nevýhodou jazyka XML ve své původní podobě, 
je  nemožnost  detailněji  popsat  vztah  mezi  dvěma objekty. Tento  nedostatek  odstraňuje 
právě OWL.

Jazyk DAML je značkovací jazyk, který vznikl jako rozšíření RDF/XML. Za jeho 
vznikem stojí snaha o vytvoření jazyka s větší vyjadřovací silou než má RDFS. Tento jazyk 

21 http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference/
22 http://www.w3.org/TR/owl-ref/
23 http://www.daml.org/
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má  schopnost  zachytit  vztahy  mezi  objekty  a dokonce  i odvozovat  vztahy  z jiných  již 
existujících vztahů.

OIL je ontologickou infrastrukturou pro sémantický web založenou na deskripční 
logice (Husáková, 2006). Za deskripční logiku je považována množina formalismů, které 
reprezentují určité znalosti. Jejím smyslem je popsat třídy a jejich vzájemné vztahy. Právě 
vztahy mezi jednotlivými třídami jsou vyhodnocovány podle jejich popisu (deskripce). Pak 
je  možné zjišťovat  příslušnost  instancí  ke třídám a jejich  vzájemné  vztahy podřízenosti 
a nadřízenosti.

Existují tři specifické podskupiny jazyka OWL, a to
• OWL Lite,
• OWL DL (Description Logic),
• OWL Full.

Podskupina  OWL  Lite  byla  navržena  pro  snadnou  implementaci  začínajícími 
uživateli.  Nabízí  vytvoření  základní  hierarchie  s jednoduchými  omezeními.  Nepracuje 
s pojmy jako jsou sjednocení, doplněk, vzájemná disjunktnost tříd, ale umožňuje definovat 
kardinalitu (viz odstavec  6.2.3). Jde v podstatě o podmnožinu OWL DL. Je vhodná spíše 
pro případy, kdy je potřeba implementovat OWL do již existujícího RDF.

Další podskupina OWL DL je založena na deskripční logice a disponuje schopností 
odvozování  vztahů  nebo  možností  kontroly  konzistence  ontologické  hierarchie.  Tato 
podskupina  má  implementovány  všechny  konstrukce  z nejvyšší  verze  OWL  Full,  ale 
dovoluje je používat pouze za určitých omezení. Je téměř ekvivalentní vůči DAML+OIL.

Třetí variantou je OWL Full, která je nejobsáhlejší implementací OWL. Při tvorbě 
ontologií  poskytuje  největší  míru  volnosti  a nejobecnější  výrazové  prostředky,  což  je 
ovšem na druhé straně vyváženo přílišnou složitostí.  Dá se říci, že se tato varianta OWL 
snaží sjednotit OWL s RDF.
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OWL má dobře vyřešenou zpětnou kompatibilitu. Každá vyšší varianta OWL má 
plně zahrnutou předchozí verzi, tudíž každá ontologie z nižší verze je plně platná ve verzi 
vyšší.

OWL podporuje zápis pomocí syntaxe OWL/XML (viz příklad 4), jehož výhodou je 
možnost následného zpracování ontologií nástroji pro strojové zpracování XML kódu.

Příklad 4: Kód OWL

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
         xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#"
         xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#"
         xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
         xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1280587130.owl#"
         xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
         xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"
         xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"
         xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
         xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1280587130.owl">
  <owl:Ontology rdf:about="Mapová kompozice" />
  <owl:Class rdf:ID="Author" />
  <owl:Class rdf:ID="Title">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Class rdf:ID="Map" />
    </rdfs:subClassOf>
  </owl:Class>
</rdf:RDF>

Zájemci  o podrobnosti  týkající  se jazyka  OWL  naleznou  další  cenné  informace 
v publikacích (Lacy, 2005), (Powers, 2003), (Hebeler et al., 2009), (Staab, Studer, 2009) či 
(Alesso, Smith, 2006).
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6 Ontologie
Ontologie  představuje pojem z oblasti  filozofie,  kde se i nadále používá a zabývá 

se jsoucnem a bytím. Přesto se tento termín ujal i v jiných vědních disciplínách, mj. také 
ve znalostním nebo ontologickém inženýrství.

V odborných  pramenech  lze  nalézt  celou  řadu velmi  různorodých  definic  pojmu 
ontologie (Gruber,  1993),  (Borst,  1997),  (Gómez,  Benjamins,  1999).  Některé  definice 
ontologií bývají úzce zaměřeny na konkrétní specifickou oblast, proto bývají často dosti 
odlišné. Vcelku stručně definuje ontologii  (Missikoff, Schiappelli,  2005): „Ontologie je  
explicitní  specifikace  konceptualizace“. V tomto  kontextu  je  konceptualizací  myšlen 
abstraktní model nějakého aspektu světa, v podobě definice vlastností důležitých pojmů 
a vztahů.  Explicitní  specifikací  se myslí,  že model  by  měl  být  specifikován 
v jednoznačném  jazyce,  zpracovatelném  jak  stroji,  tak  lidmi  (Staab,  Studer,  2009). 
„Ontologické  jazyky  dovolují  uživatelům zapisovat  explicitní,  formální  konceptualizace  
doménových modelů“ (Staab, Studer, 2009).

Předmětem  ontologického  modelování  jsou  znalostní  ontologie.  Využívají 
se v podobě  databází  znalostí  při  implementaci  inteligentních  systémů  v nejrůznějších 
oblastech lidské činnosti  a tím usnadňují  návrh takových systémů (Uschold,  Gruninger, 
1996). Až do nedávné doby se problematika ontologií orientovala především na jiné vědní 
obory  než  je  kartografie.  Pravděpodobně  nejznámějším  příkladem  využití  ontologií 
v oblasti  kartografie  je  problematika  kartografické  generalizace.  Někdy  se hovoří 
o ontologií řízené generalizaci map (Kulik,  Duckham, Egenhofer, 2005). Významnou roli 
hrají  ontologie  při  využití  zpracovatelských  postupů,  které  se týkají  kontextuální 
generalizace geografických prvků mapy. Jedná se především o zjednodušování linií (Kulik, 
Duckham,  Egenhofer,  2005)  a dalších  aspektů  kontextuální  generalizace  geografických 
prvků mapy (Kulik,  Duckham,  Egenhofer, 2005),  (Edwardes,  Dutton,  2006),  (Lüscher, 
Burghardt,  Weibel,  2007),  (Regnauld,  2007),  (Wolf,  2009).  Příkladem  je  změna 
reprezentace geografických prvků při přechodu k menšímu měřítku mapy a dále odstranění 
méně  významných  nebo  osamocených  objektů.  Předmětem  uvedených  postupů 
generalizace  map  jsou vesměs  prostorová  data  použitá  pro  vizualizaci  v podobě  mapy 
publikované  tradiční  nebo  elektronickou  formou.  Související  ontologie  jsou  proto 
zaměřeny  na popis  taxonomie  pojmů,  tříd  a jejich  vzájemných  vztahů,  které  se týkají 
prostorových dat.

Znalostní  ontologie  jsou  v odborné  literatuře  (Swartout  et  al.,  2006)  označovány 
jako  jeden  z řady  možných  deklarativních  způsobů  reprezentace  znalostí,  vhodný  pro 
následné využití v inteligentních systémech. Ontologie, konstruované pro využití v oblasti 
umělé  inteligence,  je  možno  označit  za hierarchicky  strukturovanou  množinu  pojmů 
(Swartout et al., 2006), které jsou formálním popisem, vhodným pro sdílení znalostí, které 
jsou  v nich  zahrnuty  (Gruber,  1993).  V praxi  je  možné  se setkat  s nejrůznějšími  druhy 
ontologií,  např.  terminologickými,  lexikálními  nebo  znalostními  ontologiemi.  Právě 
znalostní  ontologie  popisují  široké  spektrum  různých  tříd  a jejich  vzájemných  vztahů 
prostřednictvím formálního jazyka.
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Úsilím ontologického inženýrství je vytvořit formální systém k zachycování reality 
(Bartoš, 2008). Důležitým krokem, prováděným v rámci aktivit ontologického inženýrství 
(Rusell,  2009),  je  analýza  domény tematické  kartografie.  Proces  zkonstruování  kvalitní 
doménové ontologie je tím jednodušší, čím kvalitnějšími teoretickými základy příslušný 
obor disponuje, čím pevněji  je konstituován v systému ostatních oborů, a tedy čím lépe 
jsou ujasněny jeho vztahy k jiným oborům. Konstrukce doménové ontologie může přinést 
i jinou  přidanou  hodnotu,  kterou  je  nalezení  některých  nekonzistencí  v systému 
teoretických  základů  zpracovávaného  oboru.  Ty  mohou  z různých  důvodů  přežívat 
ve vědomí odborníků,  doménových expertů,  a snaha o formalizaci  doménových znalostí 
tato problémová místa spolehlivě odkryje.

V oblasti ontologického inženýrství se běžně používá celá řada odborných termínů, 
např. třída (class),  objektová vlastnost (object property),  datotypová vlastnost (datatype 
property), disjunktnost (disjoint), kardinalita (cardinality), jedinec (individual) a další.

6.1 Třída

Deklarativní  znalosti  lze  seskupit  nejen  do tzv.  tříd  na základě  podobnosti  jejich 
společných vlastností, ale i do objektových vlastností, datotypových tříd a axiomů. Za třídu 
je  považována  množina  jedinců,  charakterizovaná  společnou  množinou  vlastností 
(Dobešová, Peňáz et al., 2011). Komponenta třída je charakterizována svým názvem, který 
má současně význam jednoznačného identifikátoru třídy URI, jímž je třída identifikována 
jako jedinečná  komponenta  ontologie  (Russel,  Norvig,  2009),  (McGuinness,  Harmelen, 
2004).  Název  třídy  by  obecně  měl  být  výstižný,  aby  bylo  na první  pohled  jasné,  co 
popisuje.  Není  vůbec od věci,  je-li  název složen z několika  slov, byť čítajících  desítky 
znaků. Při stanovení URI pojmenovaných tříd je vhodné respektovat obecná doporučení 
a vyhnout se znakům s diakritikou (Husáková, 2006).

Jazyk OWL dovoluje  vytvářet  tzv. anonymní  třídy,  které  vznikají  jako  výsledek 
logického dotazu nad pojmenovanými nebo anonymními třídami (Bechhofer et al., 2004). 
Anonymní třídy vznikají v souvislosti s využitím některých rozšířených konstruktů jazyka 
OWL, resp. jeho dialektu OWL DL.

Při  popisu  tříd  se uplatňují  tzv.  axiomy  tříd,  jimiž  jsou  subsumpce,  ekvivalence 
a disjunkce (Baader, Horrocks, Sattler, 2007), (Bechhofer et al., 2004). Dialekt OWL DL 
umožňuje zaznamenat pojmenované třídy vč. jejich vzájemných vztahů právě s využitím 
uvedených axiomů tříd.  Dále existuje axiom pokrytí,  který popisuje vztah mezi třídami 
prostřednictvím množinových operátorů.

6.1.1 Axiom subsumpce tříd

Jako vyjadřovací prostředek podřazenosti a nadřazenosti tříd ve vertikálním směru 
se v hierarchii tříd používá axiom subsumpce. Graficky lze tento vztah znázornit dvěma 
úrovněmi  (viz  obrázek  7),  kde  vyšší  postavení  má  obecnější  třída  a nižší  pak  třída 
specializovanější,  označovaná  jako  podtřída.  Vztah  se označuje  jako  „is-a“,  ve smyslu 
„podtřída je případem třídy“. Formálně se axiom subsumpce zapisuje operátorem .
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Příkladem vztahu subsumpce je vztah tříd  VerbalScale (slovní měřítko),  BarScale 
(grafické měřítko) a RepresentativeFraction (měřítkové číslo) vůči třídě  Scale (měřítko) 
(Dobešová, Peňáz et al., 2011).

6.1.2 Axiom ekvivalence tříd

Při  popisu  pojmů  a jejich  vztahů  je  v některých  případech  potřebné  vyjádřit 
ekvivalenci  tříd,  tedy  charakterizovat,  že dvě  třídy  mají  stejný  obsah,  zapsat,  že jejich 
příslušníky  jsou  totožní  jedinci  (Lacy,  2005).  V důsledku  nejednoznačnosti  nebo 
nejednotnosti  pojmů  v oblasti  tematické  kartografie  dochází  k situacím,  kdy  je  jeden 
a tentýž objekt pojmenován více názvy, synonymy.

Někteří  autoři  (Robinson et  al.,  1995),  (Peterson,  2009)  používají  pro směrovku 
pojmy jako North Arrow,  Direction Indicator či Directional Indicator. V ontologii se tato 
situace řeší využitím axiomu ekvivalence, formálně zapisovaným pomocí operátoru ≡.

6.1.3 Axiom disjunkce tříd

Axiom disjunkce tříd je vzájemný vztah mezi třídami, které se navzájem vylučují. 
Disjunkci  je  potřebné vyjádřit  dokonce  pro požadované podtřídy dané  třídy, neboť ani 
disjunkce  sourozeneckých  tříd  není  v OWL  vyjádřena  implicitně  a sjednocení  podtříd 
zapsaných v OWL tedy nepokrývá nadřazenou třídu (Smith,  Welty, McGuinness,  2004). 
Pomocí disjunkce lze vyjádřit, že objekt (instance třídy) nemůže být instancí více než jedné 
z těchto tříd, tedy definovat sémantickou odlišnost jednotlivých tříd.

Příkladem  využití  axiomu  disjunkce  tříd  je  vyjádření  výlučnosti  třídy 
DotMapMethod ke všem jejím sourozeneckým třídám, jak ukazuje příklad  5 (Dobešová, 
Peňáz et al., 2011).

Příklad 5: Kód OWL s axiomem disjunkce tříd (Dobešová, Peňáz et al., 2011)

<owl:Class rdf:about="#DotMapMethod">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#QuantitativeThematicMapMethod"/>
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  <owl:disjointWith rdf:resource="#FlowMapMethod"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#ChoroplethMapMethod"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#DasymetricMapMethod"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#IsaritmicMapMethod"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#ProporcionalSymbolMapMethod"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#MultivariateMapMethod"/>
  <owl:disjointWith rdf:resource="#CartogramMethod"/>
</owl:Class>

6.1.4 Axiom pokrytí tříd

Axiom  pokrytí  tříd  popisuje  vztah  mezi  třídami  prostřednictvím  množinových 
operátorů průnik, sjednocení a doplněk. Výsledkem aplikace množinových operátorů nad 
třídami je anonymní třída. První částí formálního zápisu axiomu pokrytí je třída, která je 
pokryta a druhou částí jsou podtřídy, které jsou disjunktní a vytvářejí pokrytí (Horridge et 
al., 2004). Příkladem možného využití axiomu pokrytí v kartografii je formalizovaný zápis 
kartografické znalosti, vyžadující, aby název mapy obsahoval věcné, prostorové a časové 
vymezení.

Výsledkem aplikace množinového operátoru průnik, formálně zapisovaného jako ∩ 
je anonymní třída jedinců.

Pro  aplikaci  množinového  operátoru  sjednocení,  pro  jehož  grafické  znázornění 
se používá symbol , platí totéž co pro operátor průnik.

Axiom pokrytí může např. vyjadřovat vztah podřazených tříd barevných složek – 
Red, Green, Blue k nadřazené třídě Colour. To znamená, že žádný příslušník třídy Colour 
nemůže  patřit  do jiné  třídy,  než  jsou  právě  třídy  Red,  Green a Blue.  Současné  použití 
operátoru sjednocení zajistí,  že výsledná barva se bude vždy skládat ze všech tří složek. 
Formálně zapsáno jako Colour ≡ Red  Green  Blue (Dobešová, Peňáz et al., 2011).

Množinový  operátor  doplněk  popisuje  třídu  výčtem  všech  individuí,  které 
k popisované třídě nepatří. Doplněk je pravdivostním výrazem nad třídami, představujícím 
logickou negaci. V tematické kartografii lze tento množinový operátor prakticky uplatnit 
např. u třídy  ChoroplethMap, která představuje mapu kartogramu, pro vyloučení metody 
kartografické anamorfózy (Dobešová, Peňáz et al., 2011).

6.2 Vlastnost

Vlastnosti jsou po třídách druhým stavebním kamenem ontologie. Jsou důležitými 
komponentami ontologie, neboť vyjadřují binární relace mezi dvěma jedinci (Smith, Welty, 
McGuinness, 2004) a dovolují zásadním způsobem rozšířit popis tříd. Dialekt jazyka OWL 
DL definuje tři typy vlastností – objektové, datotypové a anotační, které dovolují přiřadit 
řetězec  s metadaty  třídám,  jedincům  a také  objektovým  a datotypovým  vlastnostem 
(Horridge et al., 2004).

2013 40



Ing. Radek Dostál: Inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map

Analogicky  vůči  třídám,  jsou  také  vlastnosti  v rámci  doménové  ontologie 
jednoznačným způsobem identifikovány názvem, který má zároveň význam jedinečného 
identifikátoru URI (Lacy, 2005). Při stanovení URI je vhodné omezit množinu použitých 
znaků pouze na znaky anglické abecedy.

6.2.1 Objektová vlastnost

Objektová vlastnost je vztahem mezi jedinci dvou tříd (Smith,  Welty, McGuinness, 
2004). Název vlastnosti je preferován delší, byť by byl složen z několika slov. Výstižnost 
a vypovídací schopnost je zde na prvním místě.

Aby vytvářená  objektová vlastnost  plnila  v rámci  příslušné domény svou roli,  je 
vhodné pro ni stanovit  dvě existující  třídy, z nichž první se nazývá definiční  obor D(f) 
vlastnosti a druhá obor hodnot H(f) vlastnosti (Dobešová, Peňáz et al., 2011). Následující 
příklad  6 demonstruje  použití  objektové vlastnosti  hasPaperFormat,  která  spojuje  třídy 
MapPage (představující definiční obor) s třídou PaperFormat (představující obor hodnot).

Příklad 6: Kód OWL s objektovou vlastností (Dobešová, Peňáz et al., 2011)

<owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPaperFormat">
  <rdfs:range rdf:resource="#PaperFormat"/>
  <rdfs:domain rdf:resource="#MapPage"/>
  <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
</owl:ObjectProperty>

V doméně  tematické  kartografie  lze  uvedené  binární  relace  vyjádřit  několika 
způsoby, např.  „skládá  se z“,  „je  tvořen“  nebo  „obsahuje“.  Jestliže  může  mapový  list 
(MapPage) tematické mapy obsahovat kompoziční prvky (MapElements)

• rám mapy,
• titul mapy,
• mapové pole,
• vedlejší mapa,
• legenda,
• směrovka,
• měřítko,

pak lze uvedenou množinu kompozičních prvků mapy formálně vyjádřit objektovou 
vlastností hasMapElement, jak je uvedeno na následujícím obrázku.
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Zároveň může být ke každé objektové vlastnosti definována odpovídající inverzní 
vlastnost  (Smith,  Welty,  McGuinness,  2004),  (Horridge  et  al.,  2004).  Pokud  existuje 
objektová vlastnost mezi jedinci X a Y, pak inverzní objektová vlastnost popisuje vztah 
mezi jedinci Y a X. V oblasti tematické kartografie lze tuto inverzní vlastnost popsat slovy 
jako „je součástí“,  „tvoří“  nebo „je prvkem“. Vzhledem k uvedené objektové vlastnosti 
hasMapElement je  inverzní  objektovou  vlastností  vlastnost  isMapElementOf.  Tato 
vlastnost  vyjadřuje  (viz  obrázek  8),  že se jednotlivé  kompoziční  prvky  nacházejí 
na mapovém listě.

Stejně  jako  třídy  mohou  být  organizovány  do hierarchie  tříd,  také  na objektové 
vlastnosti lze aplikovat axiom subsumpce, tedy podřazenosti a nadřazenosti, čímž vzniká 
hierarchická struktura objektových vlastností.

Vlastnosti  lze  popsat  ještě  více  podrobněji  s využitím  charakteristik  vlastností. 
V této  souvislosti  lze  objektové  vlastnosti  dále  charakterizovat  jako  (Smith,  Welty, 
McGuinness, 2004), (Horridge et al., 2004)

• funkcionální,
• inverzní funkcionální,
• tranzitivní,
• symetrické.

Prostřednictvím funkcionální vlastnosti mezi dvěma jedinci lze definovat omezení 
na vztah  jedince  pouze  k jednomu  dalšímu  jedinci.  Například  funkcionální  objektová 
vlastnost mezi  jedinci  tříd  MappedArea a Legend se může jmenovat  hasLegend.  Tím je 
dáno, že mapové pole může mít pouze jednu legendu.

Inverzní funkcionální vlastnost je analogií k inverzní objektové vlastnosti. Inverzní 
funkcionální  vlastností  k vlastnosti  hasLegend je  isLegendOf.  Jedná  se tedy  o vztah 
popsaný  z opačného  pohledu.  Prostřednictvím  funkcionální  a inverzní  funkcionální 
vlastnosti lze definovat kardinalitní vztah 1:1.
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Pro tranzitivní objektovou vlastnost, která vytváří vztah mezi jedincem A a jedincem 
B a dále vztah mezi jedincem B a jedincem C lze odvodit, že stejný vztah je rovněž mezi 
jedincem A a jedincem C (Smith, Welty, McGuinness, 2004), (Horridge et al., 2004).

Jestliže  je  objektová  vlastnost  specifikovaná  jako  symetrická,  a tato  objektová 
vlastnost vyjadřuje vztah mezi jedincem A a jedincem B, pak stejná objektová vlastnost 
vyjadřuje obdobný vztah mezi jedincem B a jedincem A (Bechhofer et al., 2004), (Smith, 
Welty, McGuinness, 2004), (Horridge et al., 2004).

6.2.2 Datotypová vlastnost

Za datotypovou  vlastnost  je  považován  vztah  mezi  jedincem  a datovým  typem 
definovaným podle XML schematu nebo vztah mezi jedincem a literálem RDF schematu 
(Smith,  Welty, McGuinness,  2004). Datotypové vlastnosti  umožňují pro jednotlivé třídy 
doménové ontologie definovat jedince (viz odstavec  6.3). Příkladem z oblasti  tematické 
kartografie  mohou  být  datotypové  vlastnosti  dimension_width a dimension_height 
datového  typu  float,  které  představují  rozměry  standardizovaného  formátu  papíru  A4 
v předem definovaných jednotkách, představovaného třídou A4_Landscape. Jedná se tedy 
o vlastnosti konkrétní instance třídy A4_Landscape (Dobešová, Peňáz et al., 2011).

6.2.3 Omezení vlastností

Ačkoliv mohou být v mnoha případech uvedené objektové a datotypové vlastnosti 
dostačující,  existuje  ještě  jedna  možnost,  jak  vztahy  mezi  jedinci  popsat  ještě  více 
detailněji.  K tomu lze využít  mechanismus omezení  vlastností  (Bechhofer et  al.,  2004), 
(Smith,  Welty, McGuinness,  2004).  V doméně kartografické ontologie  lze tato omezení 
využít např. k zajištění toho, aby mapa povinně obsahovala určité mapové prvky. Jestliže 
má objektová vlastnost vystihovat sémantiku tříd, je potřebné využít některé z lokálních 
omezení (Smith, Welty, McGuinness, 2004), (Lacy, 2005):

• hodnotové omezení,
◦ existenciální omezení,
◦ univerzální omezení,
◦ omezení na konkrétní hodnotu,

• kardinalitní omezení.

K vyjádření  existencionálního  hodnotového omezení  se v OWL používá  jazykový 
konstrukt owl:someValuesFrom, formálně zapisovaný jako ∃ . V přirozeném jazyce jej lze 
specifikovat jako „některý“,  „alespoň jeden“ nebo „některé hodnoty z“. Popis omezení, 
definujícího  povinnost  legendy v mapovém poli  vypadá takto  (Dobešová,  Peňáz  et  al., 
2011):

∃  hasMapElement some Legend

Podobných omezení je samozřejmě pro popis povinných objektů v mapě zapotřebí 
více. Spojují se pak logickým operátorem AND, čímž vznikne jejich závislost.
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Univerzální hodnotové omezení se v jazyce OWL vyjadřuje za pomoci jazykového 
konstruktu  owl:allValuesFrom,  formálně  zapisovaného  jako  ∀ .  Pro  toto  omezení 
se v přirozeném  jazyce  používají  vyjadřovací  prostředky  jako  jsou  „pouze“,  „žádné 
hodnoty kromě“ nebo „pouze hodnoty z“. Omezení nespecifikuje povinnost, nýbrž pouze 
možnost  zapojení  do vztahu  (Dobešová,  Peňáz  et  al.,  2011).  Univerzální  hodnotové 
omezení,  popisující  možnost  umístění  vedlejší  mapky  do mapové  kompozice,  je 
následující.

∀  hasMapElement only Inset

Omezení  na konkrétní  hodnotu,  které  se v OWL  vyjadřuje  jako  owl:hasValue, 
vytváří  vztah  mezi  jedinci  třídy  a jedním konkrétním jedincem třídy. Jinými  slovy jde 
o vztah mezi jedinci třídy definičního oboru objektové vlastnosti D(f) a jedincem oboru 
hodnot objektové vlastnosti H(f).

Posledním typem omezení vlastností je kardinalitní omezení. Tento typ omezení je 
určen k upřesnění počtu vzájemných vztahů, kterých se jedinec určité třídy účastní vůči 
druhé vlastnosti,  která je součástí definice objektové vlastnosti (Dobešová, Peňáz et al., 
2011). Kardinalitní omezení jsou celkem tři:

• minimum (owl:minCardinality),
• maximum (owl:maxCardinality),
• rovnost (owl:cardinality).

Příkladem  využití  kardinalitního  omezení  v doménové  ontologii  tematické 
kartografie může být oblast klasifikace dat pro tvorbu kartogramu. Statistický soubor dat 
má  v tomto  případě  smysl  klasifikovat  do minimálně  dvou  a maximálně  šesti  tříd 
(Dobešová,  Peňáz et  al.,  2011). V případě jedné třídy by se ztratil  význam kartogramu, 
v případě více než šesti tříd by mohlo dojít k znevýhodnění určité skupiny osob, v tomto 
případě osob s poruchami barevného cítění (Peterson, 2009).

6.3 Jedinec

Jedinci tvoří třetí díl komponent ontologie. Představují konkrétní objekty doménové 
ontologie,  náležící  určité  třídě (Dobešová, Peňáz et  al.,  2011).  V objektově orientované 
terminologii jde o instance tříd. Bývají také označováni jako individua. Stejně jako třídy 
nebo vlastnosti jsou jednoznačně identifikovány svým názvem, který je zároveň součástí 
URI, jsou i jedinci tímto způsobem unikátně identifikováni.

V některých případech není přesně vymezena hranice mezi pojmy třída a jedinec. Ta 
se vytváří podle konkrétního použití dané doménové ontologie (Noy, McGuinness, 2001). 
Příkladem může být NorthArrow, představující směrovku. Lze ji chápat jednak jako třídu, 
zahrnující několik jedinců, kteří představují konkrétní typy směrovky, ale také jako jedince 
třídy  MapElement (prvky mapy). Jak je uvedeno v (Svátek, Labský, 2003), jedinec, jako 
komponenta  ontologie,  se zařazuje  především  tehdy,  jestliže  je  nutné  s její  pomocí 
definovat určitou třídu.

Pro lepší pochopení může doménová ontologie tematické kartografie definovat třídu 
PaperFormat a dvě její  datotypové vlastnosti  dimension_width a dimension_height typu 
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float,  které  představují  rozměry  standardizovaného  formátu  papíru  A4  v předem 
definovaných  jednotkách.  Potom  jedincům  třídy  PaperFormat,  např.  A4_Landscape 
(formát  papíru  A4  na šířku)  a A4_Portrait (formát  papíru  A4  na výšku),  lze  přiřadit 
konkrétní hodnoty uvedených vlastností (Dobešová, Peňáz et al., 2011). V jazyce OWL lze 
situaci popsat příkladem 7.

Příklad 7: Kód OWL definující jedince (Dobešová, Peňáz et al., 2011)

<PaperFormat rdf:ID="A4_Landscape">
  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
    A4 Landscape
  </rdfs:comment>
  <dimension_width rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float">
    29.7
  </dimension_width>
  <dimension_height rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float">
    21.0
 </dimension_height>
</PaperFormat>

<PaperFormat rdf:ID="A4_Portrait">
  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
    A4 Portrait
  </rdfs:comment>
  <dimension_width rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float">
    21.0
  </dimension_width>
  <dimension_height rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float">
    29.7
  </dimension_height>
</PaperFormat>

6.4 Proces konstruování znalostní ontologie

Před  vlastním  započetím  vytváření  ontologie  je  potřeba  počítat  se skutečností, 
že žádnou  ontologií  nelze  komplexně  formálně  popsat  celou  problémovou  doménu. 
Způsob vytváření  a zejména požadovaná úroveň podrobností  vytvářené ontologie záleží 
na několika faktorech. Především jde o účel, za kterým bude znalostní inženýr ontologii 
vytvářet. Dále je potřeba vědět, zda bude ontologie stát samostatně nebo má být součástí 
komplexního  celku  ontologií.  Konečně  nemalou  roli  hraje  také  subjektivní  stránka 
znalostního inženýra.  Pro vlastní  proces vytváření  ontologie lze bez ohledu na uvedené 
faktory, na základě osobních zkušeností autora, doporučit následující postup.

• Definice základních tříd a doplnění popisu (komentářů),
• definice objektových a datotypových vlastností,
• vytvoření hierarchické struktury tříd,
• sestavení podmínek mezi třídami (nutných, nutných a postačujících),
• zavedení horizontálních vztahů mezi třídami,
• nastavení omezení mezi třídami (disjunktnost, kardinalita),
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• definice jedinců (individuí),
• průběžné upřesňování a validace celé ontologie.

Budeme-li  pro  jednoduchost  uvažovat  pouze  dva  typy  map  (topografická  mapa 
a tematická mapa),  lze  takovou situaci  pomocí jazyka DAML+OIL popsat následujícím 
kódem.

Příklad 8: Kód DAML+OIL

<daml:Class rdf:ID="Map">
  <rdfs:label>Map</rdfs:label>
</daml:Class>

<daml:Class rdf:ID="GeneralReferenceMap">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Map" />
</daml:Class>

<daml:Class rdf:ID="ThematicMap">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Map" />
  <daml:disjointWith rdf:resource="GeneralReferenceMap" />
</daml:Class>

Uvedený kód definuje, že subjekt  GeneralReferenceMap je podtřídou (subClassOf) 
objektu označeného jako #Map. Jelikož mapa může být v tomto případě buď topografická 
nebo  tematická,  je  tato  skutečnost  explicitně  zaznamenána  pomocí  klíčového  slova 
disjointWith ve třídě ThematicMap.
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7 Návrh inteligentního systému
Úspěšnost  projektů,  v jejichž  rámci  probíhá  návrh,  vývoj  a implementace 

inteligentních  systémů,  je  limitována  volbou  technického  řešení,  které  je  s podobnými 
projekty spojeno. Důležitou roli sehrává vybraná platforma a s ní související  softwarové 
nástroje.

Tato  kapitola  byla  napsána  na základě  zkušeností,  získaných  v průběhu  řešení 
výzkumného projektu Grantové agentury České republiky GA205/09/1159 – Inteligentní 
systém pro interaktivní podporu tvorby tematických map. Autor neměl ambice předložit 
vyčerpávající  přehled  softwarových  nástrojů,  které  lze  použít  při  vývoji  inteligentních 
systémů  pro  interaktivní  návrh  tematických  map  jako  alternativu  ke konkrétnímu,  níže 
uvedenému  popisu  řešení.  Většina  použitých  softwarových  nástrojů  byla  vybrána 
na základě  předchozích  zkušeností  autora  při  řešení  různých  jiných  projektů.  Výjimku 
představuje  část  zaměřená  na výběr  prázdného  expertního  systému,  který  má  být 
nejvhodnějším nástrojem pro správu procedurálních kartografických znalostí.

Při  výběru  nástrojů,  umožňujících  správným  způsobem  uchopit  deklarativní 
kartografické  znalosti,  bylo  potřeba  navrhnout  a zkonstruovat  doménovou  znalostní 
ontologii  a tu  následně  transformovat  na rozhraní  a třídy  jazyka  Java  pro  další  využití 
v inteligentním systému.

7.1 Vytvoření doménové znalostní ontologie

Pro doménu tematické kartografie,  jejíž znalosti  mají být využity pro inteligentní 
systém  pro  interaktivní  návrh  tematických  map,  je  základní  úlohou  zkonstruování 
doménového modelu, který bude obsahovat dostatečně rozsáhlou bázi znalostí. Aplikační 
využití  znalostí  v inteligentním  systému,  který  umožní  uživateli  znalosti  využívat, 
vyžaduje vytvoření vhodné reprezentace znalostí,  splňující určitou formu. Cílem je tedy 
nalezení  a následné  využití  způsobu,  kterým lze  znalosti  formálně  zapsat.  Formalizace 
vyjádření  v kartografii  představuje  tradiční  metodu  práce,  a proto  reprezentace  znalostí 
tohoto  oboru  je  jeho  možným logickým pokračováním.  V současnosti  existují  ověřené 
způsoby reprezentace znalostí, využívající vhodné postupy formálního vyjádření, kterými 
lze jak deklarativní,  tak procedurální  doménové znalosti  zapsat  a v této podobě je  dále 
využívat. Proto je výhodné zvolit  některé z výše popsaných standardizovaných způsobů 
reprezentace znalostí a je-li to možné, i včetně nástrojů, které jsou k tomu určeny.

V tematické kartografii,  podobně jako v jiných oborech lidské činnosti,  je možno 
vystopovat  nejednotnost  pojmů  a jejich  definic,  nejednotnost  klasifikace  pojmů 
do hierarchických  struktur,  nesoulad  ve vymezení  vzájemných  vztahů  mezi  pojmy  atd. 
Jedná se o problémy vznikající  do značné míry v souvislosti s existencí “kartografických 
škol”,  které  se etablovaly  na univerzitních  a dalších  specializovaných pracovištích  popř. 
v různých zemích nebo dokonce před či za někdejší železnou oponou (Peňáz, 2010). Návrh 
a příprava  interaktivně  spolupracujícího  inteligentního  systému  však  vyžaduje  možnost 
práce s odbornými pojmy, které se využívají  v tematické kartografii.  Množina použitých 
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pojmů musí  být  dostatečně  bohatá,  výstižná  a propracovaná,  aby s pomocí  pojmů bylo 
možno  pokrýt  odpovídající  část  problematiky  zahrnuté  do funkčnosti  inteligentního 
systému.

Při konstruování každé znalostní ontologie je důležité dodržet obvyklou posloupnost 
přípravy dvou základních složek, označovaných jako TBOX (Terminological Components) 
a ABOX (Assertional Components). Složka  TBOX zahrnuje ontologii, popisující obecnou 
podobu  doménového  modelu,  tedy  zabývá  se třídami  jejich  vlastnostmi  a hierarchií 
(Baader,  Horrocks,  Sattler,  2007).  Teprve  v následujícím  kroku  má  smysl  se  zabývat 
složkou ABOX, v rámci níž lze ontologii upravit tak, aby se zabývala popisem instancí tříd 
(Baader,  Horrocks,  Sattler,  2007),  tedy  problematikou  patřící  ke zcela  konkrétním 
objektům  (jedincům).  Naopak  je  třeba  vyvarovat  se snah  o začlenění  procedurálních 
znalostí, neboť třídy ontologií v sobě nezahrnují procedurální metody (Svátek, 2002).

Na základě  teoretických  východisek,  formulovaných  v kapitole  6,  byla  navržena 
a sestavena  experimentální  ontologie,  pokrývající  vybrané  pojmy  z domény  tematické 
kartografie.  Při  jejím  návrhu  a konstrukci  byla  dodržována  některá  obecná  doporučení 
(Gruber,  1993),  (Noy, McGuinness,  2001),  (Svátek,  Zamazal,  Presutti,  2009)  tak,  aby 
výsledkem byl co možná nejdokonalejší popis problematiky domény tematické kartografie.

Pro  zpracování  doménové  ontologie  se s ohledem  na použité  technologie  jako 
nejvhodnější  jeví  jazyk  OWL,  resp.  jeho  dialekt  OWL  DL.  Tento  dialekt  kromě 
formalizace deklarativních znalostí umožňuje i odvozování nových deklarativních znalostí 
na základě znalostí již formalizovaných (Patel-Schneider, Hayes, Horrocks, 2004), (Smith, 
Welty, McGuinness, 2004).

S ohledem  na zvolený  jazyk  OWL,  možnosti  exportu  ontologie  do jazyka  Java 
a licenční  podmínky, byla jako nejvhodnější  pro vytvoření  ontologie vybrána platforma 
Protégé24. Jde o prostředí pro vývoj znalostně orientovaných systémů, které se vyvíjí již 
téměř dvacet let (Gennari et al., 2003).

Protégé  je  svobodná  open-source  platforma  disponující  sadou  nástrojů  pro 
konstruování  doménových modelů  a ontologií  znalostních  aplikací.  Její  jádro umožňuje 
vytvářet  a vizualizovat  ontologie  a exportovat  je  do nejrůznějších  formátů.  Díky  její 
otevřenosti ji  lze rozšiřovat prostřednictvím zásuvných modulů třetích stran. Jelikož jde 
o aplikaci naprogramovanou v jazyce Java, nabízí právě Java API nejen pro komunikaci 
zásuvných  modulů  se svým  jádrem,  ale  také  pro  přímou  práci  se zdrojovým  kódem 
ontologie  a manipulaci  s modely.  Model  Protégé  je  založen  na jednoduchém,  ale 
flexibilním  metamodelu  (Noy, McGuinness,  2001),  což  je  srovnatelné  s objektově 
orientovanými a rámcově založenými modely. Protégé nabízí vysoce škálovatelné rozhraní, 
umožňující uživatelům vytvářet ontologie o statisících tříd (Knublauch et al., 2004).

Platforma  Protégé  byla  vyvinuta  ve Stanford  Center  for  Biomedical  Informatics 
Research.  Celé  prostředí  je  tvořeno  dvěma  částmi  –  Protégé-Frames25 pro  práci 
s ontologiemi založenými na rámcích (viz odstavec 4.2) a Protégé-OWL26, která obsahuje 

24 http://protege.stanford.edu/overview/index.html
25 http://protege.stanford.edu/overview/protege-frames.html
26 http://protege.stanford.edu/overview/protege-owl.html
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Protégé-OWL editor (Knublauch et al., 2004) pro editaci ontologií založených na jazyce 
OWL.  Právě  tato  část  platformy Protégé  byla  vybrána  jako nejvhodnější  prostředí  pro 
vytvoření ontologie z domény tematické kartografie.

7.1.1 Protégé-OWL editor

Protégé-OWL editor (viz obrázek 9) umožňuje uživatelům mj.
• pracovat s ontologiemi ve formátech OWL a RDF,
• editovat  a vizualizovat  třídy,  vlastnosti  a pravidla  SWRL  (Semantic  Web  Rule 

Language) (Horrocks et al., 2004),
• definovat vlastnosti tříd jako výrazy v OWL,
• pracovat s jedinci (individui).
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7.1.2 Struktura tříd ontologie z domény tematické kartografie

Základním  krokem při  konstrukci  terminologické  složky  je  sestavení  taxonomie 
pojmů (konceptů), tj. výběr množiny tříd a jejich organizování do hierarchické struktury, 
odpovídající  přechodu  od nadřazené  třídy  k podřazené  třídě  a od obecnějšího 
k individuálnějšímu. Cílem je vytvořit hierarchickou strukturu tříd (viz obrázek 10), kterou 
si lze představit v podobě stromu. Kompletní struktura tříd je součástí přílohy A.

Pro  vytvoření  ontologie  v dialektu  DL  jazyka  OWL  jsou  k dispozici  základní 
komponenty, a sice  třída  (viz  odstavec  6.1),  vlastnost  (viz  odstavec  6.2)  a jedinec  (viz 
odstavec 6.3).

Mezi  výhody  editoru  ontologií  Protégé  patří  možnost  zobrazení  hierarchické 
struktury vytvořené ontologie, vlastností i individuí v podobě grafu (viz obrázek 11). Tento 
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Obrázek 10: Hierarchická struktura tříd v editoru ontologií Protégé
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graf lze také exportovat do výsledné podoby rastrového obrazu. K tomu slouží zásuvný 
modul OWLViz27.

7.2 Transformace ontologie na rozhraní a třídy jazyka Java

Znalostní  doménová  ontologie  tvoří  nejdůležitější  základ  inteligentního  systému, 
nicméně v podobě surového OWL souboru není pro další využití příliš vhodná, nemluvě 
o možnostech  jejího  sdílení  napříč  jinými  systémy.  Z toho  logicky  vyplývá,  že dalším 
důležitým krokem, který je zapotřebí provést v procesu vývoje inteligentního systému, je 
zajištění možnosti sdílení databáze deklarativních znalostí. Vytvořený doménový model je 
tedy  potřeba  transformovat  na zdrojový  kód  jazyka  Java,  používaného  pro  další  vývoj 
inteligentního systému. Získaný zdrojový kód by měl obsahovat co nejpřesnější popis báze 
deklarativních  znalostí  z příslušné  domény,  aby  jej  bylo  možno  využít  pro  integraci 
s databází  procedurálních  znalostí,  uložených  v databázi  kartografických  pravidel,  nebo 
pro integraci s procedurami v podobě zdrojového kódu.

Cílem  provádění  transformace  jednotlivých  komponent  doménové  ontologie  je 
získání zdrojového kódu rozhraní a tříd v jazyce Java. Získaná rozhraní a třídy by měly být 
hierarchicky  strukturovány, ale  nemusí  vždy za všech podmínek  korespondovat  s OWL 
(Puleston et al., 2008). Instance Java třídy by měla co nejpřesněji reprezentovat instanci 
jedné  odpovídající  třídy  ontologie  a to  i s většinou  jejích  vlastností  (Kalyanpur  et  al., 
2004). Cílem transformace je tedy zajistit přenos významné části deklarativních znalostí 
z ontologie do zdrojového kódu Java tříd a rozhraní znalostní aplikace (viz obrázek 12).

27 http://www.co-ode.org/downloads/owlviz/
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Obrázek 11: Vizualizace části tříd ontologie v zásuvném modulu Protégé OWLViz
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V (Kalyanpur  et  al.,  2004)  lze  nalézt  upozornění  na existenci  základních 
sémantických rozdílů mezi popisem znalostí formalizovaných prostředky deskripční logiky 
(Baader et al., 2003), (Baader, Horrocks, Sattler, 2007) využitými v ontologii a objektově 
orientovanými systémy. Do skupiny objektově orientovaných systémů se řadí také Java. 
Své zkušenosti s transformací ontologie do Java kódu popisují rovněž (Stevenson, Dobson, 
2011) a (Gobin, Subramanian, 2010).

Tvorba  programových aplikací,  využívajících  od počátku  vývoje  pouze  manuální 
zápis zdrojového kódu v některém z tradičních vývojových prostředí, je v současnosti stále 
velmi oblíbená.  Tento zavedený a v minulosti  hojně využívaný přístup se může na první 
pohled  jevit  jako  rychlejší,  protože  nepočítá  s časem,  potřebným pro  práci  s některým 
z nástrojů pro vizuální návrh tříd. Naopak značnou nevýhodou je absence kompaktního 
zobrazení struktury tříd,  jejich dědičnosti či různých typů vztahů. Jiná, velmi podstatná 
nevýhoda,  spočívající  v manuálním  zápisu  zdrojového  kódu,  je  zřejmá  při  potřebě 
následného refaktorování zdrojového kódu. Moderní  vývojová prostředí,  mezi  něž patří 
třeba Eclipse28 nebo NetBeans29, však umožňují programátorům efektivním způsobem řešit 
i tento problém.

Využívání nástrojů pro vizuální návrh modelů (např. Visual Paradigm for UML30, 
ArgoUML31 a další)  nabízí  kompaktní  zobrazení  struktury  tříd,  jejich  dědičnosti  i typů 
vztahů.  Výhoda  vizuálního  návrhu  modelu  je  zřejmá  v situaci,  kdy  se designer  nebo 
analytik vrací k projektu po delší době. Prakticky okamžitě vidí aktuální stav vč. vazeb 
jednotlivých  objektů  a může  začít  s editací.  Návrh  tříd,  případně  jejich  vlastností 
a deklarací  metod  má  v praxi  velmi  často  na starosti  designer  nebo  analytik.  Samotná 
definice metod (jejich zdrojový kód, logika) je pak už v režii programátora. Jen obtížně si 

28 http://www.eclipse.org/
29 http://netbeans.org/
30 http://www.visual-paradigm.com/product/vpuml/
31 http://argouml.tigris.org/
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Obrázek 12: Protégé a znalostní báze (upraveno podle (Husáková, 2006))
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lze  představit,  že ve složitějším projektu,  čítajícím desítky, stovky nebo i tisíce  tříd,  by 
designer  udržoval  strukturu  tříd  pouze  ve zdrojovém  kódu  zapisovaném  v tradičních 
vývojových prostředích.

7.2.1 Nástroje pro transformaci ontologie

Export  logického  doménového  modelu,  uloženého  v jazyce  OWL  DL, 
do zdrojového  kódu  jazyka  Java,  je  logickým  pokračováním  ve vývoji  inteligentního 
systému. Praktický výzkum ukázal dva možné způsoby, jak získat strukturu tříd a další 
objekty z původní doménové ontologie v podobě Java kódu.

Prvním a zároveň  složitějším  způsobem,  je  dvoufázová  transformace,  spočívající 
v konvertování  původní  doménové  ontologie  v OWL do podoby  diagramu  tříd  UML32 
(Unified Modeling Language) a z něj následného získání Java kódu. Za tímto účelem byly 
vyzkoušeny  dva  nástroje,  a sice  zásuvný  modul  Protégé  UML Backend33 a samostatný 
nástroj OWL2XMI Project34.

Plugin  UML  Backend,  i přesto,  že je  určen  pro  použitou  verzi  Protégé  3.4.x, 
způsobil  nekorektní  zobrazení  uživatelského  rozhraní,  takže  s ontologií  nešlo  vůbec 
pracovat, nicméně její export do UML formátu XMI (XML Metadata Interchange) proběhl 
úspěšně. Bohužel po otevření získaného souboru v UML editorech (ArgoUML a Umbrello 
UML  Modeller35)  bylo  zjištěno,  že došlo  k významné  ztrátě  informací.  Objektové 
i datotypové  vlastnosti  a jedinci  v modelu  chyběli  úplně  a třídy  byly  pojmenovány  pro 
použití  ve zdrojovém  kódu  jazyka  Java  zcela  nevhodným  způsobem  podle  vzoru 
„ProtegeOntology::URI#NázevTřídy“. Třídy exportované do jazyka Java z UML v editoru 
ArgoUML neobsahovaly  žádný  zdrojový  kód,  byly  zcela  prázdné.  Třídy  exportované 
z editoru  Umbrello  sice  zdrojový kód obsahovaly, nicméně  se z nich  ztratila  dědičnost, 
důležitá vlastnost pro další použití.

Nástroj  OWL2XMI Project  umožňuje online konverzi ontologie z OWL do XMI. 
Vytvořený soubor XMI byl následně importován do softwarového produktu StarUML36. 
V něm byly  všechny  třídy  pojmenovány  správně,  dokonce  se přenesla  i dědičnost  (viz 
obrázek 13), nicméně ve výsledných třídách v jazyce Java chyběl jakýkoliv zdrojový kód.

32 http://www.uml.org/
33 http://protegewiki.stanford.edu/wiki/UML_Backend/
34 http://owl2xmi.sourceforge.net/
35 http://uml.sourceforge.net/
36 http://staruml.sourceforge.net/en/
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Druhý způsob získání zdrojového kódu v jazyce Java je podstatně snazší a spočívá 
ve využití standardní funkce ontologického editoru Protégé s názvem „Generate Protege-
OWL Java Code“. Transformace modelu do zdrojového kódu Javy proběhla přesně podle 
očekávání  a výsledný  zdrojový  kód  splňoval  předpoklady  pro  další  použití  v rámci 
inteligentního systému – nedošlo ke ztrátě informací a zároveň byly zaznamenány vztahy 
dědičnosti  jednotlivých  tříd.  I tento  způsob  má  ovšem  drobnou  nevýhodu  –  kvůli 
vynechání  exportu  do UML tak  není  k dispozici  UML model,  nicméně  ten  lze  získat 
metodami reverzního inženýringu v některém z volně dostupných softwarových nástrojů 
přímo ze získaného zdrojového kódu v jazyce Java.

7.2.2 Proces transformace ontologie

Generování  zdrojového  kódu  Java  rozhraní  a tříd  je  plně  automatizované  nebo 
částečně  automatizované.  Důležitou  částí  v procesu  transformace  elementů  doménové 
ontologie je zajištění korektní syntaxe výsledného zdrojového kódu v jazyce Java. Jestliže 
tvůrce  ontologie  v důsledku  neznalosti  syntaktických  pravidel  Javy  použije  v názvu 
některé komponenty ontologie pomlčku (což syntaktická pravidla jazyka Java v klíčových 
slovech nepřipouští), zajistí transformační nástroj správnou syntaxi nahrazením pomlčky 
za znak podtržítka. Automatizovaným korekcím ze strany transformačního nástroje se lze 
vyhnout vyloučením znaku pomlčka při pojmenovávání komponent doménové ontologie.
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Obrázek 13: Vizualizace vztahu dědičnosti tříd
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Na obrázku 14 je zobrazen konfigurační dialog parametrů pro generování Java kódu. 
Nepovinnou konfigurační  položkou  Java  package lze  specifikovat  název  Java  balíčku, 
do kterého  budou  rozhraní  a třídy  seskupeny.  Např.  název  TcOntology se pak 
ve vygenerovaných rozhraních zohlední jako

Příklad 9: Balíček TcOntology

package TcOntology;

a v třídách jako

Příklad 10: Balíček TcOntology.impl

package TcOntology.impl;

Jak již název napovídá, další nepovinná položka Factory class name je určená pro 
specifikaci  názvu tzv. tovární  třídy (tovární  třída  se stará  o vytváření  instancí  ostatních 
tříd). V případě, že nebude uživatelem specifikovaná, použije se výchozí název MyFactory.
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Obrázek 14: Konfigurační dialog parametrů pro generování Java kódu
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Použitím položky  Create abstract base files (e.g.,  Person_) dojde k vygenerování 
další  úrovně  dědičnosti  v rozhraních  a třídách.  Např.  podle  obrázku  14 se v takovém 
případě vytvoří rozhraní

Příklad 11: Rozhraní Map_

public interface Map_ extends DomainConcept
{
}

Název  rozhraní  skutečně  končí  znakem  podtržítka  a bude  obsahovat  deklarace 
potřebných metod. Kromě tohoto rozhraní dojde ještě k vytvoření rozhraní

Příklad 12: Rozhraní Map

public interface Map extends Map_
{
}

které ovšem již nedeklaruje žádné další metody. Analogicky je tomu také v případě 
tříd.

Vytvoření kolekce (Collection) lze v případě potřeby volitelně nahradit  množinou 
(Set). K tomu je určená položka s názvem Return Set instead of Collection.

Posledním  konfiguračním  parametrem,  kterým  lze  ovlivnit  podobu  výsledných 
rozhraní a tříd, je položka s názvem Include prefixes in generated Java names. Začíná-li 
název třídy v ontologii prefixem následovaným dvojtečkou, standardně se vytvoří rozhraní 
a třída pojmenované pouze jménem bez prefixu a dvojtečky. Použitím uvedené volby bude 
název  rozhraní  a třídy  tvořen  původním  prefixem,  dvojtečka  bude  nahrazena  znakem 
podtržítka a za ním bude teprve následovat původní jméno rozhraní či třídy.

7.2.3 Transformace tříd

Smyslem transformace tříd (classes), definovaných v doménové ontologii, je získání 
rozhraní a tříd, které budou tato rozhraní implementovat v jazyce Java. V průběhu samotné 
transformace se uplatňuje pravidlo, kdy je každá pojmenovaná třída z doménové ontologie 
transformována na právě jedno rozhraní a právě jednu třídu v jazyce Java. Anonymní třídy, 
které  umožňuje  OWL  taktéž  zaznamenat  jako  výsledek  množinových  operací  nad 
anonymními nebo pojmenovanými třídami (Bechhofer et al., 2004), nelze do zdrojového 
kódu jazyka Java transformovat. Každá třída, která v ontologické hierarchii tříd zaujímá 
nejvyšší  pozici,  je  odvozena  od bázové  třídy  AbstractCodeGeneratorIndividual a její 
rozhraní od bázového rozhraní OWLIndividual, jak je uvedeno v následujícím příkladu.
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Příklad 13: Zdrojový kód rozhraní a třídy z nejvyšší pozice v ontologii

public interface DomainConcept extends OWLIndividual
{
}

public class DefaultDomainConcept implements DomainConcept
{
}

Ostatní  rozhraní  a třídy  jsou  odvozeny  v závislosti  na umístění  v ontologické 
hierarchii tříd. To je nezbytně důležité právě proto, aby byly do Java tříd přeneseny některé 
informace, které si s sebou nesou OWL třídy. Na rozdíl od tříd v jazyce Java nedisponují 
třídy v OWL žádnými metodami. Mohou však mít definovány datotypové vlastnosti (viz 
odstavec  6.2),  které  v hierarchii  OWL  dědí  podřazená  třída  od třídy  nadřazené. 
Transformace  OWL  na Java  kód  zajistí,  aby  se datotypové  vlastnosti  transformovaly 
na metody Java tříd. Tyto vytvořené Java třídy pak disponují potřebnými metodami svých 
předků.

Nelze opomenout fakt, že z takto vygenerovaných tříd není možné vytvářet jejich 
instance  (objekty)  obvyklým  způsobem  pomocí  operátoru  new.  Jak  bylo  zmíněno 
v odstavci 7.2.2, Protégé vygeneruje kromě všech Java rozhraní a tříd i tzv. „factory“ třídu, 
někdy  též  označovanou  jako  „tovární“,  která  slouží  k vytváření  objektů,  coby  instancí 
jednotlivých Java tříd. V objektově orientované terminologii návrhových vzorů je tento typ 
třídy implementací návrhového vzoru Factory. V (Pecinovský, 2007) je Factory popisován 
jako návrhový vzor, který deklaruje rozhraní s metodou pro získání objektu. Rozhodnutí 
o konkrétním  typu  vráceného  objektu  však  ponechává  na svých  potomcích,  tj. 
na překrývajících verzích deklarované metody. Jak uvádí (Dietrich, Elgar, 2005),  existují 
abstraktní (AbstractFactory) i konkrétní (ConcreteFactory) třídy. Název „factory“ třídy je 
jedním  z konfigurovatelných  parametrů  v dialogu  (viz  obrázek  14)  pro  vygenerování 
zdrojového Java kódu.

Ačkoliv  třídy  existující  v OWL  ontologii  mohou  mít  definované  kardinalitní 
omezení (Bechhofer et al., 2004), (Athanasiadis, Villa, Rizzoli, 2007), není tato skutečnost 
v případě  jejího  použití  žádným  způsobem  zohledněna  ve vygenerovaných  rozhraních 
a třídách jazyka Java. Přitom je tato situace dle autora vcelku snadným způsobem řešitelná, 
zvlášť  když  je  vytváření  instancí  tříd  povoleno  pouze  prostřednictvím  výše  zmíněné 
„factory“  třídy.  Jedním  z možných  způsobů  řešení  by  mohla  být  realizace  s využitím 
statických  vlastností  těch  Java  tříd,  které  mají  kardinalitní  omezení  v OWL ontologii 
definováno.  V takovém  případě  by  ovšem  podobná  funkcionalita  musela  být  součástí 
editoru ontologií Protégé (což ve verzi 3.4.7 není) nebo být k dispozici alespoň v podobě 
zásuvného modulu. Druhou možností, která se nabízí, je vytvoření vlastní třídy (nezávisle 
na procesu  generování  rozhraní  a tříd  z doménové ontologie),  která  by tato  kardinalitní 
omezení  dokázala  získat  přímo  ze zdrojového  kódu ontologie  a následně  je  potřebným 
způsobem  připravila  pro  další  použití  v Java  kódu.  Programátor  by  tak  mohl 
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s kardinalitními omezeními pracovat plnohodnotným způsobem. Autor se touto možností 
zabýval podrobněji a naprogramoval třídu s popsanou funkcionalitou. Její zdrojový kód je 
uveden v příloze B.

7.2.4 Transformace vlastností

Vlastnosti  (properties)  jsou  důležitými  komponentami  ontologie,  neboť  vyjadřují 
binární  relace  mezi  dvěma  jedinci  (Smith,  Welty,  McGuinness,  2004).  Transformace 
vlastností probíhá odlišným způsobem pro každý ze tří typů vlastností (Patel-Schneider, 
Hayes, Horrocks, 2004), (Smith,  Welty, McGuinness,  2004), které se mohou v ontologii 
vyskytovat. Jedná se o vlastnosti objektové, datotypové a anotační. V návrhu inteligentního 
systému se dále počítá pouze s využitím objektových a datotypových vlastností doménové 
ontologie.

Výsledkem transformace objektových vlastností ontologie je vytvoření sad deklarací 
metod v rozhraních a sad definic metod v třídách jazyka Java. Každá deklarovaná metoda 
rozhraní  a definice  metody  v třídě  (subjektu),  popisuje  vztah  k jiné  deklarované  třídě 
(objektu) (Hong, Dong, Lin, 2008). Termín subjekt tedy odpovídá definičnímu oboru D(f) 
objektové  vlastnosti  a termín  objekt  pak  koresponduje  s pojmem  obor  hodnot  H(f) 
objektové  vlastnosti.  Objektová  vlastnost  tak  fakticky  vytváří  vztah  mezi  subjektem 
a objektem. Příkladem může být objektová vlastnost isMapElementOf, která vytváří vztah 
mezi jedinci třídy MapElements a jedinci třídy MapPage.

Příklad 14: Vztah mezi jedinci tříd MapElements a MapPage

Legend isMapElementOf MapPage

V procesu transformace takových objektových vlastností dojde k vygenerování sady 
deklarací metod v rozhraní a jejich definic ve třídě, které jsou schopné tyto vztahy popsat. 
Půjde-li  o objektovou  vlastnost  označenou  příznakem  funkční,  vytvoří  se v Java  kódu 
relace mezi jedincem z definičního oboru k maximálně jednomu jedinci z oboru hodnot. 
Stejně jako u datotypových vlastností (viz dále), existují i u objektových vlastností rozdíly 
ve vytvořených metodách v závislosti  na volbě  příznaku  funkční,  resp.  inverzně funkční 
nebo zcela bez příznaků.
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Např.  třída  ThematicMap představuje  tematickou  mapu  a třída 
GeneralReferenceMapFeatureDataset zastupuje  množinu  prvků  mapového  podkladu. 
Jestliže v doménové ontologii budou existovat vzájemně inverzní objektové vlastnosti

Příklad 15: Vztah mezi třídami MapElements a MapPage

ThematicMap hasGeneralReferenceMapFeature GeneralReferenceMapFeatureDataset

GeneralReferenceMapFeatureDataset isGeneralReferenceMapFeatureOf ThematicMap

pak  za předpokladu,  že objektové  vlastnosti  hasGeneralReferenceMapFeature 
a isGenerealReferenceMapFeatureOf  nebudou v doménové ontologii označeny příznaky 
funkční a inverzně  funkční,  dojde  v procesu  transformace  ontologie  k vygenerování 
následujících rozhraní.

Příklad 16: Rozhraní podle objektových vlastností bez příznaků funkční a inverzně funkční

public interface ThematicMap extends Map
{
  Collection getHasGeneralReferenceMapFeature();
  RDFProperty getHasGeneralReferenceMapFeatureProperty();
  boolean hasHasGeneralReferenceMapFeature();
  Iterator listHasGeneralReferenceMapFeature();
  void addHasGeneralReferenceMapFeature(GeneralReferenceMapFeatureDataset
                                          newHasGeneralReferenceMapFeature);
  void removeHasGeneralReferenceMapFeature(GeneralReferenceMapFeatureDataset
                                             oldHasGeneralReferenceMapFeature);
  void setHasGeneralReferenceMapFeature(Collection
                                          newHasGeneralReferenceMapFeature);
}

public interface GeneralReferenceMapFeatureDataset extends DomainConcept
{
  Collection getIsGeneralReferenceMapFeatureOf();
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  RDFProperty getIsGeneralReferenceMapFeatureOfProperty();
  boolean hasIsGeneralReferenceMapFeatureOf();
  Iterator listIsGeneralReferenceMapFeatureOf();
  void addIsGeneralReferenceMapFeatureOf(ThematicMap
                                           newIsGeneralReferenceMapFeatureOf);
  void removeIsGeneralReferenceMapFeatureOf(ThematicMap
                                             oldIsGeneralReferenceMapFeatureOf);
  void setIsGeneralReferenceMapFeatureOf(Collection
                                           newIsGeneralReferenceMapFeatureOf);
}

Bude-li  mít  objektová  vlastnost  hasGeneralReferenceMapFeature pouze  příznak 
funkční,  pak  objektová  vlastnost  isGeneralReferenceMapFeatureOf získá  automaticky 
pouze  příznak  inverzně  funkční.  V takovém  případě  zůstane  rozhraní 
GeneralReferenceMapFeatureDataset beze  změny, ovšem rozhraní  ThematicMap dozná 
značných změn, jak lze vyčíst z příkladu 17.

Příklad 17: Rozhraní GeneralReferenceMapFeatureDataset podle objektových vlastností s příznaky funkční  
a inverzně funkční

public interface ThematicMap extends Map
{
  GeneralReferenceMapFeatureDataset getHasGeneralReferenceMapFeature();
  RDFProperty getHasGeneralReferenceMapFeatureProperty();
  boolean hasHasGeneralReferenceMapFeature();
  void setHasGeneralReferenceMapFeature(GeneralReferenceMapFeatureDataset
                                          newHasGeneralReferenceMapFeature);
}

Poslední  varianta  počítá  se situací,  kdy  obě  uvedené  objektové  vlastnosti   mají 
v doménové ontologii nastaveny příznaky jak funkční tak inverzně funkční. Vygenerované 
rozhraní ThematicMap pak bude vypadat stejně jako v předchozím příkladu 17 a rozhraní 
GeneralReferenceMapFeatureDataset získá následující podobu.

Příklad 18: Rozhraní GeneralReferenceMapFeatureDataset podle objektových vlastností s oběma příznaky 
funkční a inverzně funkční

public interface GeneralReferenceMapFeatureDataset extends DomainConcept
{
  ThematicMap getIsGeneralReferenceMapFeatureOf();
  RDFProperty getIsGeneralReferenceMapFeatureOfProperty();
  boolean hasIsGeneralReferenceMapFeatureOf();
  void setIsGeneralReferenceMapFeatureOf(ThematicMap
                                           newIsGeneralReferenceMapFeatureOf);
}
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Velkým  přínosem  transformace  datotypových  vlastností  doménové  ontologie  je 
skutečnost,  že tyto  mohou  být  transformovány  přímo  na vlastnosti  tříd  jazyka  Java 
s odpovídajícími  datovými  typy  (např.  vlastnosti  typu  xsd:String na pole  typu  String[] 
apod.) (Kalyanpur  et  al.,  2004).  Lze  je  také  považovat  za relace  mezi  instancemi  tříd 
a RDF literály (Huiji et al., 2009).

Datové typy datotypových vlastností doménové ontologie se transformují na datové 
typy jazyka Java podle tabulky 1.

Tabulka 1: Korespondující datové typy v jazyce OWL a v jazyce Java

Datový typ v jazyce OWL Datový typ v jazyce Java

boolean boolean

float float

int int

string String

date RDFSLiteral

dateTime RDFSLiteral

time RDFSLiteral

any Object

Přepínač,  kterým  lze  při  procesu  konstruování  znalostní  ontologie  označit 
datotypovou vlastnost za funkční, má za příčinu velmi podstatné rozdíly ve vygenerovaném 
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Java  kódu.  Nese-li  datotypová  vlastnost  příznak  funkční,  bude  to  mít  v okamžiku 
generování zdrojového kódu rozhraní za následek vytvoření následujících deklarací metod 
(za předpokladu, kdy v ontologii existuje datový atribut s názvem size typu int).

Příklad 19: Deklarace metod v rozhraní podle datotypové vlastnosti s příznakem funkční

int getSize();
RDFProperty getSizeProperty();
boolean hasSize();
void setSize(int newSize);

Pro  srovnání,  v případě,  že datotypová  vlastnost  neponese  příznak  funkční,  bude 
vygenerované rozhraní obsahovat tyto deklarace metod.

Příklad 20: Deklarace metod v rozhraní podle datotypové vlastnosti bez příznaku funkční

Collection getSize();
RDFProperty getSizeProperty();
boolean hasSize();
Iterator listSize();
void addSize(int newSize);
void removeSize(int oldSize);
void setSize(Collection newSize);

Z rozdílů deklarací metod, uvedených v příkladech  19 a 20, jednoznačně vyplývá, 
že další  programátorská práce s těmito rozhraními,  resp.  třídami,  které  je implementují, 
bude diametrálně odlišná.
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7.2.5 Transformace jedinců

K nejmenší ztrátovosti informací při procesu transformace doménové ontologie do 
podoby zdrojového kódu v jazyce Java, dochází u objektů ontologie, označovaných jako 
jedinci  (individuals).  U těchto  typů  objektů  nejsou  do zdrojového  kódu  jazyka  Java 
transformovány přímo instance, které samotní jedinci reprezentují, ale pouze třídy, jejichž 
instancemi tito jedinci jsou. Třídy pak obsahují metody, vytvořené na základě v ontologii 
použitých datotypových vlastností.  Logika deklarací metod v rozhraních a definic metod 
v třídách  v Java  kódu  je  analogií  k transformaci  datotypových  vlastností,  popsaných 
v odstavci 7.2.4. Klíčovou roli zde opět hraje příznak vlastnosti, označované jako funkční.
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Bude-li doménová ontologie definovat jedince A4_Portrait (viz obrázek 18) z třídy 
PaperFormat a zároveň datotypovou vlastnost tohoto jedince dimension_height typu float 
a s příznakem funkční, pak dojde k vygenerování následujících deklarací metod v rozhraní.

Příklad 21: Deklarace metod v rozhraní pro jedince s datotypovou vlastností označenou jako funkční

float getDimension_height();
RDFProperty getDimension_heightProperty();
boolean hasDimension_height();
void setDimension_height(float newDimension_height);

Jestliže uvedená vlastnost neponese příznak  funkční, pak budou mít vygenerované 
deklarace tuto podobu.

Příklad 22: Deklarace metod v rozhraní pro jedince s datotypovou vlastností neoznačenou jako funkční

Collection getDimension_height();
RDFProperty getDimension_heightProperty();
boolean hasDimension_height();
Iterator listDimension_height();
void addDimension_height(float newDimension_height);
void removeDimension_height(float oldDimension_height);
void setDimension_height(Collection newDimension_height);
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Konkrétní  hodnoty  datotypových  vlastností  jedinců  lze  vcelku  snadno  získat 
programově s využitím původních konstrukcí v Java kódu. Následující příklad demonstruje 
způsob,  kterým  lze  získat  hodnotu  datotypové  vlastnosti  dimension_height jedince 
A4_Portrait třídy PaperFormat.

Příklad 23: Příklad práce s hodnotou datotypové vlastnosti jedince třídy

File owl = new File("/home/dostal/Dokumenty/protege/Carto.owl");
OWLModel owlModel = ProtegeOWL.createJenaOWLModelFromURI(
                      owl.toURI().toString());
TcFactory tcFactory = new TcFactory(owlModel);

System.out.println(tcFactory.getPaperFormat("A4_Portrait")
                            .getDimension_height());

V uvedeném příkladu  23 má tedy programátor  možnost získat konkrétní hodnotu, 
představující výšku stránky normalizovaného formátu papíru A4 s orientací na výšku.

7.3 Expertní systémy

Definitivnímu  rozhodnutí  o použití  vybraného  expertního  systému  v rámci 
inteligentního  systému  předcházela  rešerše  volně  dostupných  expertních  systémů  nebo 
alespoň  takových,  které  jsou  k dispozici  pod  akademickou  licencí.  Těmto  podmínkám 
vyhovují  systémy  CLIPS37 (C  Language  Integrated  Production  System),  JESS38 (Java 
Expert System Shell) a Drools.

7.3.1 C Language Integrated Production System

CLIPS patří mezi expertními systémy k těm nejčastěji používaným. Do jisté míry to 
může být dáno jeho jednoduchostí, rychlostí  a také multiplatformností.  Lze jej  relativně 
snadno integrovat s jinými softwarovými komponentami nebo jej použít jako modul jiného 
systému. Znalosti mohou být zaznamenávány a zpracovávány buď pomocí pravidel nebo 
prostřednictvím procedurálního či  objektově orientovaného přístupu. Následující  příklad 
ukazuje syntaxi pravidel v CLIPSu.

Příklad 24: Pravidlo pro výběr kartodiagramu podle charakteru dat v expertním systému CLIPS

(defrule example-rule "Výběr typu mapy podle charakteru geoprvku"
  (charakter typ absolutni)
  =>
  (assert (mapa typ kartodiagram))

37 http://clipsrules.sourceforge.net/
38 http://www.jessrules.com/
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)

7.3.2 Java Expert System Shell

JESS je  prázdný pravidlový expertní  systém naprogramovaný v jazyce  Java.  Pro 
porovnávání  pravidel  a faktů  používá  algoritmus  Rete  a jeho  inferenční  mechanismus 
používá principy dopředného i zpětného řetězení.  Podle (Dvořák, 2004) je  Rete účinný 
porovnávací algoritmus, redukující dobu porovnávání na základě síťové struktury, ve které 
jsou uloženy informace o ztotožnění podmínek s fakty v bázi faktů. Fakt, který je přidáván 
do  báze  faktů,  je  reprezentován  příznakem.  Tento  příznak  je  zpočátku  umístěn  ve 
startovacím  uzlu,  odkud  se  pak  šíří  po  síti.  Příznak  může  projít  hranou,  jestliže  jeho 
argumenty splňují vztah spojený s hranou. Jestliže v uzlu, odpovídajícím pravidlu, všechny 
příznaky splňují podmínky pravidla, pak se pravidlo přidá do konfliktní množiny. Pokud je 
nějaký fakt z báze faktů odstraněn, pak se jeho příznak podobně šíří po síti, přičemž se 
mažou všechny jeho kopie vyskytující se v uzlech a z konfliktní množiny jsou pak také 
odstraněna odpovídající pravidla. Podrobně algoritmus Rete popisuje (Doorenbos, 1995).

JESS  podporuje  specifikaci  JSR94,  a tím  poskytuje  rozhraní  pro  přístup 
k pravidlovému aparátu z aplikací vytvořených v jazyce Java.

JSR94  je  specifikace  aplikačního  programového  rozhraní  Java  Rules  Engine. 
Definuje  jednoduché  aplikační  programové  rozhraní  pro  zpracování  pravidel  přímo 
z jazyka Java, a to z edicí Standard Edition i Enterprise Edition.

Syntaxe pravidel se velmi podobá syntaxi pravidel v CLIPSu, jak je ostatně zřejmé 
z následujícího příkladu.

Příklad 25: Pravidlo pro správný výběr charakteru geoprvku v expertním systému JESS

(defrule spravny-vyber-charakteru-geoprvku
  ?faze <- (faze charakter-geoprvku)
  ?volba <- (vyber-charakteru-geoprvku ?charakter&:(or (eq ?charakter a)
                                                       (eq ?charakter r)))
  =>
  (retract ?faze ?volba)
  (assert (vybrany-charakter-geoprvku ?charakter))

  (if (eq ?charakter a) then
    (assert (faze vyjadreni-vlastnosti-kartodiagramem))
  else
    (assert (faze vyjadreni-vlastnosti-kartogramem))
  )
)

7.3.3 Drools

Drools  je  platforma  pro  integraci  podnikové  logiky,  která  integruje  pravidla, 
workflow a procesy zpracování událostí. Jak je uvedeno v (Bali, 2009), označuje se jako 
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tzv. BLIP (Business Logic Integration Platform) nebo BRMS (Business Rules Management 
System). Je naprogramována v jazyce Java a jedná se o software s otevřeným zdrojovým 
kódem, licencovaným pod svobodnou licencí.  Drools  tvoří  součást  aplikačního serveru 
JBoss39 a jako takový jej tvoří několik modulů: Expert, Fusion, Guvnor40, Flow a Planner. 
Stěžejním modulem platformy je expertní systém Drools Expert, založený na pravidlech. 
Drools  Guvnor  (viz  odstavec  7.5.4)  je  modul  určený  pro  správu  a ověřování  pravidel 
prostřednictvím  webového  rozhraní.  Expertní  systém  Drools  Expert  (viz  obrázek  19) 
podporuje dopředné i zpětné řetězení a jeho inferenční mechanismus používá algoritmus 
Rete,  navíc  rozšířený  o objektově  orientované  prvky. Vývoj  aplikace,  která  má  Drools 
Expert využívat, probíhá nejčastěji v IDE (Integrated Development Environment) Eclipse, 
protože Drools je distribuován také v podobě zásuvného modulu právě pro toto vývojové 
prostředí. Není to ovšem nutnou podmínkou.

7.3.4 Výběrová kritéria expertních systémů

Při porovnávání uvedených expertních systémů bylo zapotřebí brát v úvahu kritéria
• licencí,
• dostupnosti dokumentace,
• druhu inferenčního mechanismu,
• možností integrace s externími systémy,
• možností rozšiřování,
• vyjadřovacích schopností prostředků pro reprezentace znalostí,
• náročnosti vytváření báze znalostí.

Porovnání kritérií u jednotlivých expertních systémů shrnuje následující tabulka.

39 http://www.jboss.org/
40 http://www.jboss.org/drools/drools-guvnor/
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Tabulka 2: Porovnání sledovaných kritérií expertních systémů

Kritérium/expertní systém CLIPS JESS Drools

licence public domain pro akademické org. 
a výzkum zdarma

public domain

dokumentace kvalitní online 
dokumentace vč. 
samostatných knih

kvalitní online 
dokumentace vč. 
samostatných knih

kvalitní online 
dokumentace vč. 
samostatných knih

inferenční mechanismus dopředné řetězení dopředné řetězení,
zpětné řetězení,
algoritmus Rete

dopředné řetězení,
zpětné řetězení,
algoritmus Rete

integrace dobrá (nástroje jazyka 
C)

velmi dobrá (nástroje 
jazyka Java)

velmi dobrá (nástroje 
jazyka Java)

rozšiřitelnost velmi dobrá (nástroje 
jazyka Java)

velmi dobrá (nástroje 
jazyka Java)

programovací jazyk C Java Java

vytvoření báze znalostí pravidla (syntaxe 
podobná LISPu), funkce 
a objekty

pravidla (syntaxe 
podobná CLIPSu nebo 
zápis v XML), objekty

pravidla (syntaxe DRL, 
XML, dialekty), objekty, 
rozhodovací tabulky, 
vlastní doménově 
specifický jazyk

Jako tzv. public domain bývají v oblasti angloamerické právní kultury nazývána díla, 
včetně  počítačových  programů,  která  vůbec,  kupříkladu  na  základě  rozhodnutí  nositele 
práv,  nepodléhají  ochraně  autorským  právem  (copyrightem)  (Samuels,  1993). 
U počítačového programu označovaného jako public domain se tak předpokládá, že může 
být všemi osobami volně užíván (i pro komerční účely), a to včetně provádění změn tohoto 
počítačového programu (ROOT.CZ).

Pro JBoss Drools existuje velmi kvalitní literatura, např. (Bali, 2009) nebo (Browne, 
2009) a další množství zdrojů a dokumentace dostupné online41,42.

Zhodnocením  inferenčních  mechanismů  porovnávaných  prázdných  expertních 
systémů lze dojít k závěru, že sice všechny podporují dopředné řetězení, ale pouze Jess 
a Drools navíc také algoritmus Rete,  který samotný proces  porovnávání  pravidel  velmi 
urychluje.

S přihlédnutím k možnostem integrace s externími systémy, viz odstavec 7.6, se jako 
nejvhodnější jeví expertní systém naprogramovaný v jazyce Java, tedy opět jde o dvojici 
expertních systémů Jess a Drools.

Co  se  týká  samotného  vytváření  báze  znalostí,  pak  lze  jednoznačně  tvrdit,  že 
expertní systém Drools nabízí nejširší paletu možností, jakými je možné bázi znalostí tvořit 

41 http://www.jboss.org/drools/
42 http://www.jboss.org/drools/drools-guvnor/

2013 68

http://www.jboss.org/drools/drools-guvnor/
http://www.jboss.org/drools/


Ing. Radek Dostál: Inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map

a dále  s ní  pracovat.  Drools  jako  jediný  ze  srovnávaných  expertních  systémů  dokáže 
zpracovávat rozhodovací tabulky a specifikovat vlastní doménový jazyk, prostřednictvím 
kterého pak lze definovat pravidla v jazyce podobajícím se přirozenému jazyku.

Porovnáním  uvedených  kritérií  a s přihlédnutím  k přehlednosti  zápisu  pravidel 
a uživatelské  přívětivosti  vývojových  prostředí  se pro  vývoj  inteligentního  systému 
jednoznačně nejlépe hodí expertní systém Drools Expert.

7.4 Zpracování ontologie, báze faktů a báze znalostí v jazyce Java

Pouhá  vygenerovaná  rozhraní  a třídy  v jazyce  Java  nejsou  pro  efektivní  vývoj 
inteligentního systému zcela dostačující. OWL sémantiku totiž z principu do jednoduchých 
POJO (Plain Old Java Object) převést nelze. Správnou cestou se zdá být možnost využití 
prostředku, který vytváří „proxy“ Java objekty směrem do modelu v OWL. Tento přístup 
pak  dovoluje  ze  zdrojového  kódu  v jazyce  Java  využívat  kompletní  OWL sémantiku. 
Tímto  způsobem  je  možné  celou  ontologii  používat  a také  s ní  v případě  potřeby 
manipulovat z prostředí aplikace v jazyce Java.

7.4.1 Doménová ontologie v jazyce Java

V rámci  praktického  výzkumu bylo  zjištěno,  že existuje  více  nástrojů,  které  jsou 
schopné  funkci  „proxy“  mezi  zdrojovým  kódem  v jazyce  Java  a OWL  ontologií 
zprostředkovat. Velice zdařilým nástrojem, navíc dostupným pod volnou licencí, je Jena43. 
Jena je aplikační framework naprogramovaný v jazyce Java. Využívá RDF parser (Powers, 
2003)  a tak  jeho  API  dovede  manipulovat  s informacemi  v jazyce  RDF,  a to  mj. 
i prostřednictvím  RDQL  (RDF  Data  Query  Language)  (Seaborne,  2004).  Dalším 
testovaným nástrojem byl Owl2Jena44,  který je  založen na uvedeném frameworku Jena. 
Nicméně  jako  nejschůdnější  se ke komunikaci  mezi zdrojovým  kódem  jazyka  Java 
a doménovou ontologií v OWL osvědčilo využití Protégé-OWL API45. Jedná se o knihovnu 
s otevřeným zdrojovým kódem, která je navíc přímou součástí editoru ontologií Protégé. Je 
určená  pro  práci  s OWL a RDF(S)  a její  API  poskytuje  třídy  a metody  pro  dotazování 
a manipulaci s modely v OWL. Knihovna stejně jako nástroj Owl2Jena, interně využívá 
framework Jena.

Z výše  uvedených  poznatků  vyplývá,  že pevným  základem  pro  budování 
inteligentního systému nejsou jen samotné Java třídy (model ontologie v Javě), ale zároveň 
i zdrojová  doménová  ontologie  v podobě  souboru  OWL,  spolu  s vhodným  aplikačním 
programovým rozhraním.

7.4.2 Báze faktů a báze znalostí z doménové ontologie v jazyce Java

S ohledem na skutečnost,  že expertní  systém Drools  existuje  v podobě zásuvného 
modulu pro IDE Eclipse, je výhodné provádět veškeré programátorské práce také v tomto 

43 http://jena.sourceforge.net/
44 http://www.incunabulum.de/projects/it/owl2java/usage/
45 http://protege.stanford.edu/plugins/owl/api/
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prostředí  (ale  není  to  bezpodmínečně  nutné).  Poté  lze  program  rovnou  spustit  a jeho 
samotný běh a výsledky sledovat v konzoli (viz obrázek 20), která je taktéž součástí IDE 
Eclipse.

Předpokladem pro vývoj jádra inteligentního systému, které má zajistit  propojení 
a testování  báze  faktů  a báze  znalostí,  je  vytvořený  projekt  typu  Java.  Po připojení 
nezbytných knihoven třetích stran (JRE46 (Java Runtime Environment), Drools, Protégé-
OWL) je možné přistoupit k zápisu zdrojového kódu.

Nejjednodušší příklad, na kterém lze demonstrovat inicializaci expertního systému 
Drools, resp. jeho báze znalostí a předání faktu do báze faktů, spočívá ve vytvoření třídy 
s jednou soukromou metodou a jednou hlavní metodou pro samotné spuštění programu. 
Inicializaci  báze  znalostí  v závislosti  na souboru  s kartografickými  pravidly  přibližuje 
metoda v následujícím příkladu.

Příklad 26: Inicializace báze znalostí

private static KnowledgeBase readKnowledgeBase() throws Exception
{
 KnowledgeBuilder kbuilder = KnowledgeBuilderFactory.newKnowledgeBuilder();
 kbuilder.add(ResourceFactory.newClassPathResource("Sample.drl"),

                                                    ResourceType.DRL);
 KnowledgeBuilderErrors errors = kbuilder.getErrors();

 if (errors.size() > 0) {
    for (KnowledgeBuilderError error : errors) {
     System.err.println(error);

    }

   throw new IllegalArgumentException("Nelze procházet bázi znalostí .");
  }

46 http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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 KnowledgeBase kbase = KnowledgeBaseFactory.newKnowledgeBase();
 kbase.addKnowledgePackages(kbuilder.getKnowledgePackages());

 return kbase;
}

Zdrojový kód metody inicializuje bázi znalostí sadou kartografických pravidel (viz 
odstavec 7.5.1) ze souboru Sample.drl.

Aby  bylo  možné  program  vůbec  spustit,  je  potřeba  ještě  implementovat  hlavní 
metodu main() tak, jak znázorňuje následující ukázka zdrojového kódu.

Příklad 27: Hlavní metoda pro předání faktů do báze faktů a spuštění programu

public static final void main(String[] args)
{
  final String ONTOLOGY_URL = "/home/dostal/workspace/Sample.owl";

  // Prvek mapy - měřítko
  Scale scale = null;

  // Deklarace vstupních dat – existence měřítka
  boolean isDefinedScale = false;

  try
  {
    // Inicializace báze znalostí
    KnowledgeBase kbase = readKnowledgeBase();
    StatefulKnowledgeSession ksession = kbase.newStatefulKnowledgeSession();
    KnowledgeRuntimeLogger logger =
                  KnowledgeRuntimeLoggerFactory.newFileLogger(ksession, "test");

    // Získání ontologie z OWL souboru
    File file = new File(ONTOLOGY_URL);
    OWLModel owlModel =
                  ProtegeOWL.createJenaOWLModelFromURI(file.toURI().toString());

    // Tovární třída
    TcFactory tcFactory = new TcFactory(owlModel);

    // Simulace vstupních dat (např. z GUI)
    isDefinedScale = false;

    RequiredMapElements reqMapElements = new RequiredMapElements();
    reqMapElements.set(MapElement.SCALE, isDefinedScale);

    // Vložení faktu do báze faktů a spuštění pravidel
    ksession.insert(reqMapElements);
    ksession.fireAllRules();

    logger.close();
  }
  catch (Throwable t)
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  {
    t.printStackTrace();
  }
}

Uvedený  program  simuluje  dotaz  položený  uživateli,  zda  jeho  mapový  výstup 
obsahuje měřítko, a jeho zápornou odpověď (false). Tento fakt vloží do báze faktů a spustí 
inferenční mechanismus. Na základě definovaných kartografických pravidel (viz odstavec 
7.5.1) se pak odpovídajícím způsobem zachová.

Kompletní zdrojový kód programu, simulujícího vstupní data od uživatele při práci 
s inteligentním systémem, vč. ukázkové sady kartografických pravidel, je uveden v příloze 
C. Schematicky lze inicializaci  báze znalostí  a související  procesy znázornit  tak,  jak je 
uvedeno na následujícím obrázku.

7.5 Kartografická pravidla

S pravidly  v nejrůznější  podobě  se dnes  setkáváme  prakticky  ve všech  odvětvích 
lidské činnosti, oblast kartografie a tvorbu kartografických děl nevyjímaje.

Procedurální  znalosti  lze  v praxi  modelovat  prostřednictvím abstraktních  modelů, 
kde se uplatňují pracovní postupy v podobě procedur či produkčních pravidel. Procedury 
zpravidla  bývají  přímou  součástí  zdrojového  kódu  aplikace.  Jednotlivé  procedury  pak 
představují určité logické celky, dílčí části programu, někdy označované jako podprogramy 
(Krček,  Kolomazník,  2007).  Jejich  spuštěním  dojde  ke splnění  požadovaného  cíle. 
V expertních  systémech  se používají  tzv.  produkční  pravidla,  s jejichž  využitím  lze 
realizovat  procedurální  znalosti.  Životní  cyklus  kartografických  pravidel  nemusí  vždy 
korespondovat  s životním cyklem  zdrojových  kódů  v jazyce  Java.  Pravidla  lze  do jisté 
míry udržovat nezávisle na dalších částech inteligentního systému.

Expertní  systém Drools  nabízí  více  možností,  jak  sadu  kartografických  pravidel 
formálně zaznamenat.
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1. Přímou editací souboru DRL (Drools Rule Language) (viz odstavec 7.5.1).
2. Pomocí nástroje Drools Guvnor (viz odstavec 7.5.4).
3. Využitím doménově specifického  jazyka DSL (Domain  Specific  Language)  (viz 

odstavec 7.5.2).
4. Prostřednictvím rozhodovacích tabulek (decision tables) (viz odstavec 7.5.3).

7.5.1 Pravidla v Drools Rule Language

Základním  a pravděpodobně  nejčastěji  používaným,  je  zápis  pravidel 
prostřednictvím DRL (Bali,  2009). K tomu lze využít libovolný textový editor pracující 
s neformátovaným textem. Nejlépe však Eclipse, který nejen že podporuje zvýrazňování 
syntaxe,  ale  díky  zásuvnému  modulu  Drools  jej  rozšiřuje  o další  užitečné  funkce 
usnadňující práci s pravidly zapsanými v DRL.

Podobně jako u ostatních pravidlových expertních systémů, také pravidla v Drools 
se skládají z jedinečného názvu (v příkladu 28 řádek 1), podmínkové části (řádky 2 až 8), 
důsledkové části (řádky 9 a 10) a případně dalších atributů, jako jsou např. priorita pravidla 
či použitý dialekt, které rozšiřují možnosti zápisu pravidel.

Příklad 28: Příklad pravidla v DRL

 1: rule "IntenzitaBarevProTiskarnuVetsiNez25"
 2:   when
 3:     rgb1: RGB_ColorParameter()
 4:     rgb2: RGB_ColorParameter(eval(rgb2 != rgb1))
 5:     Print()
 6:     eval(Math.abs(rgb1.getRed() - rgb2.getRed()) <= 25) or
 7:     eval(Math.abs(rgb1.getGreen() - rgb2.getGreen()) <= 25) or
 8:     eval(Math.abs(rgb1.getBlue() - rgb2.getBlue()) <= 25)
 9:   then
10:     System.out.println("Pro tiskarnu musi byt intenzita barev > nez 25");
11: end

Z uvedeného  příkladu  je  snadné  poznat,  že zápis  podmínkových  a důsledkových 
částí  pravidel připomíná zdrojový kód v jazyce Java, pouze je mírně upravená syntaxe. 
Pracuje se zde tedy s objekty, jejich vlastnostmi a metodami. Dopodrobna se formálnímu 
zápisu pravidel v DRL věnuje (Bali, 2009).

Je zcela v režii inferenčního mechanismu expertního systému, v jakém pořadí bude 
jednotlivá  pravidla  vyhodnocovat  a aplikovat.  V případě  potřeby  nebo  možné  kolize 
v pořadí  spouštění  pravidel,  lze  toto pořadí  alespoň korigovat  nastavením čísla  priority 
(salience) u jednotlivých pravidel.

Ukázkovou sadu kartografických pravidel, které lze v rámci inteligentního systému 
použít, obsahuje příloha D.

2013 73



Ing. Radek Dostál: Inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map

7.5.2 Doménově specifický jazyk

Na doménově specifický jazyk lze pohlížet jako na další vrstvu mezi DSL a pravidly 
formálně zapsanými v DRL. Tvoří tedy jakési jejich rozhraní, což schematicky znázorňuje 
obrázek 22.

Jak bylo uvedeno v odstavci 7.5, kartografická pravidla jsou do jisté míry nezávislá 
na ostatních částech zdrojového kódu znalostní aplikace. Předpokládá se, a v praxi tomu 
tak často bývá, že kartograf, jakožto doménový expert, není zároveň programátor. Syntaxi 
pravidel v DRL (zmíněnou v odstavci  7.5.1) tak nemusí zcela rozumět, případně nemusí 
vědět, jak ji použít např. při potřebě změny vnitřní implementace pravidel. Právě tento typ 
problému se snaží odstranit doménově specifický jazyk.

Pravidla  zapsaná  s využitím  doménově  specifického  jazyka  bývají  v odborné 
literatuře  (Bali,  2009)  označována  také  jako  „lidmi  čitelná  pravidla“  (human-readable 
rules). Obsah souboru s pravidly zapsanými v DSLR (Domain Specific Language Rules) je 
velmi  podobný  obsahu  souboru  s pravidly  v DRL.  Liší  se víceméně  pouze  v syntaxi 
podmínkových a důsledkových částí pravidel. Jak může takové pravidlo vypadat formálně 
zapsáno, ve srovnání s pravidlem v příkladu 28, ukazuje následující příklad.

Příklad 29: Příklad pravidla v DSLR

rule "The map has no map scale"
  when
    The map has no MapScale
  then
    Display error for missing MapScale
end
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Z příkladu je evidentní, že pro doménového experta, ale i pro laika, bude pravidlo 
mnohem lépe čitelné, jelikož používá dialekt přirozený lidské řeči. Již na první pohled je 
význam pravidla, zapsaného v této podobě, pochopitelný.

Aby bylo možné pravidla výše uvedeným způsobem pomocí DSLR zapisovat, musí 
programátor  pomocí  DSL  vytvořit  jakýsi  pseudojazyk,  jehož  jednotlivá  slova  nebo 
dokonce celé věty, představují aliasy k příkazům v jazyce DRL. Programátor tak připraví 
dostatečnou množinu vyjadřovacích prostředků, které následně může využívat kartograf 
(obecně doménový expert) pro zaznamenání pravidel pomocí DSLR. Příklad zápisu v DSL 
může vypadat např takto:

Příklad 30: Příklad pravidel v DSL

[condition][]The map has no {object}=not {object}()
[consequence][]Display error for missing {object}=
        System.out.println(kcontext.getRule().getName());
[condition][]The map title has Map word=DefaultMapTitle(mapWord == true)
[consequence][]Display error for Map word=
        System.out.println(kcontext.getRule().getName());
[condition][]The map title has no number=DefaultMapTitle(hasNumber == false)
[consequence][]Display error for missing date=
        System.out.println("There is not a date information in the map title");
[condition][]The map title has no geoname=DefaultMapTitle(hasGeoName == false)
[consequence][]Display error for missing geoname=
        System.out.println("There is not a place information in the map title");

Vývojové prostředí Eclipse se zásuvným modulem Drools dokáže rozpoznat soubor 
DSL a zobrazit jej v podobě tabulky (viz obrázek 23), která je podstatně přehlednější než 
strohý neformátovaný text (jako v příkladu 30) a lépe se s ní pracuje.
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Na obrázku  24 je schematicky znázorněn proces sestavení báze znalostí v případě 
použití pravidel zaznamenaných prostřednictvím doménově specifického jazyka.

7.5.3 Rozhodovací tabulky

Další podobou „lidmi čitelných pravidel“ jsou tzv. rozhodovací tabulky (decision 
tables).  Ty  jsou  užitečné  zejména  v případě,  kdy  existuje  větší  množství  podobných 
pravidel,  lišících  se různými  hodnotami  nebo  kombinacemi  hodnot  určitých  vlastností, 
parametrů.  Rozhodovací  tabulky  jsou  běžné  tabulky  zpracované  pomocí  tabulkového 
kalkulátoru ve formátech XLS (eXceL Sheet) nebo CSV (Comma Separated Values). Pro 
jejich  editaci  lze  použít  běžný  kancelářský  software  (Microsoft  Excel,  OpenOffice.org 
Calc, LibreOffice Calc apod.). Jelikož se jedná o základní programové vybavení, jistě bude 
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Obrázek 23: Uživatelsky přívětivé zobrazení zápisu DSL

Obrázek 24: Schema sestavení báze znalostí z DSL (Bali, 2009)
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pro kartografa (doménového experta) známým pracovním prostředím, a tak není zatěžován 
nutností učit se práci s novými softwarovými nástroji.

Tabulka 3: Rozhodovací tabulka
RuleSet cz.radekdostal.carto

Import tc_ontology.*
tc_ontology_impl.*

Variables

Notes

Rule Table Map elements validation

NAME CONDITION CONDITION CONDITION ACTION

$defaultMapTitle : DefaultMapTitle

$param == true $param == false not $param() System.out.println($param)

Name The map name has The map name has no The map has no Display error

The map title has Map word mapWord kcontext.getRule().getName()

The map title has no number hasNumber kcontext.getRule().getName()

The map title has no geoname hasGeoName kcontext.getRule().getName()

The map has no legend Legend kcontext.getRule().getName()

The map has no imprint Imprint kcontext.getRule().getName()

The map has no map title MapTitle kcontext.getRule().getName()

The map has no map sheet MapSheet kcontext.getRule().getName()

The map has no map scale MapScale kcontext.getRule().getName()

Podmínkou  je  dodržení  určité  struktury  a syntaxe  při  zápisu  hodnot  do tabulky. 
Tabulka je tvořena několika logickými celky, které mohou, ale nemusí, být pro přehlednost 
barevně odlišeny. Zároveň je pro použití v rozhodovacích tabulkách definovaná množina 
klíčových  slov  (RuleSet,  Sequential,  Import,  RuleTable,  CONDITION,  ACTION, 
PRIORITY,  DURATION,  NAME,  Worksheet,  Functions,  Variables).  S jejich  pomocí  lze 
definovat jednotlivé části rozhodovací tabulky.

V tabulce 3 jsou uvedené sloupce NAME, CONDITION a ACTION. Sloupec NAME 
představuje  název  pravidla.  Sloupce  CONDITION pak  jednotlivé  podmínky.  Těchto 
sloupců může být tolik, kolik je různých typů podmínek. Řetězec  $param se po spuštění 
pravidel nahradí odpovídajícím řetězcem uvedeným ve sloupci CONDITION (v posledních 
osmi  řádcích),  čímž  vznikne  podmínka,  složená  již  v jazyce  DRL.  Důsledková  část 
pravidla  se sestaví  na základě  hodnoty  v buňce  ve sloupci  ACTION (v posledních  osmi 
řádcích).  Každé  pravidlo  je  umístěno  na samostatném  řádku.  Tímto  způsobem  lze 
uživatelsky přívětivě definovat kartografická pravidla pro inteligentní systém. Pro použití 
rozhodovacích tabulek stačí provést pouze minimální změny ve zdrojovém kódu znalostní 
aplikace tak, aby tato dokázala zpracovat XLS soubor namísto surového DRL souboru.
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7.5.4 Správa pravidel v Drools Guvnor

Doposud  všechny  uvedené  možnosti  byly  založeny  na přímé  editaci  souboru 
s pravidly. Tento přístup má i přes své nesporné výhody jednu značnou nevýhodu a tou je 
víceuživatelský přístup. Jak je všeobecně známo, bude-li jeden kartograf editovat soubor 
s pravidly,  jiný  k němu  získá  přístup  pouze  k prohlížení,  bez  možnosti  editace,  aby 
nemohlo dojít k nekonzistentnímu stavu souboru. Toto je standardní chování operačního 
systému, jakým přistupuje k souborům uloženým na disku.

Pravidla  inteligentního  systému  lze  ovšem  spravovat  ještě  jiným  alternativním 
způsobem, a sice prostřednictvím webového rozhraní.  Nástroj,  který  k tomu lze  použít, 
tvoří součást platformy JBoss Drools a jmenuje se Drools Guvnor.

Drools Guvnor je BRMS – webová aplikace (viz obrázek 25) pro správu pravidel, 
centralizovaný  repozitář  bází  znalostí.  Umožňuje  vytvářet,  měnit,  sestavovat  a testovat 
pravidla  (Bali,  2009).  Velkým  pozitivem  je  automatické  verzování  souborů  pravidel 
a jejich  nasazení  do produkčního inteligentního systému velmi  jednoduchým způsobem, 
bez potřeby znalosti architektury celého inteligentního systému.
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Obrázek 25: Hlavní nabídka Drools Guvnor
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Při podrobnějším prozkoumání lze zjistit, že Drools Guvnor nabízí zejména funkce 
pro

• vytváření  balíčků,  odpovídajícím  balíčkům  POJO  modelů,  naprogramovaných 
v jazyce Java,

• importování POJO modelů, naprogramovaných v jazyce Java,

• vytváření deklarativních modelů,

• vytváření  a  správu  pravidel  –  zde  je  zapotřebí  zmínit,  že  lze  vytvářet  pravidla 
ve formátech

◦ Business Rule (pomocí vestavěného editoru pravidel v podobě průvodce),

◦ DSL Business Rule (pravidla zapsaná pomocí vestavěného textového editoru 
prostřednictvím  doménově  specifického  jazyka,  který  musí  být  rovněž 
definován v prostředí Drools Guvnor),

◦ DRL Rule (pravidla zapsaná pomocí vestavěného textového editoru v surové 
podobě),

◦ Decision Table – Spreadsheet (pravidla zapsaná v podobě rozhodovací tabulky; 
je zapotřebí vytvořit rozhodovací tabulku ve formátu XLS a tuto poté nahrát),

◦ Decision Table – Web (pravidla zapsaná v podobě rozhodovací tabulky pomocí 
vestavěného editoru),

• definici vlastních funkcí,

• definici doménově specifického jazyka,

• importování tzv. Rule Flows, dříve vytvořených prostřednictvím pluginu v editoru 
Eclipse,

• definici výčtových typů,

• vytváření testovacích scénářů a jejich jednotlivé či hromadné spouštění.

Proces  správy  pravidel  v Drools  Guvnor  může  probíhat  od samého  počátku 
životního  cyklu  báze  znalostí,  tedy  lze  jej  použít  už  pro  založení  báze  znalostí  nebo 
do báze  znalostí  importovat  již  existující  kartografická  pravidla  ze souboru  DRL  či 
dokonce celé rozhodovací tabulky. Pravidla lze sestavovat snadným způsobem s využitím 
přehledného GUI, rozbalovacích nabídek a dalších standardních grafických prvků. Není 
tedy potřeba příliš mnoho manuálně psaného textu nebo zdrojového kódu. Na kartografa 
(doménového experta) je tak kladeno ještě méně nároků, než v předchozích prostředích pro 
správu pravidel.

Jako demonstrace práce s prostředím Drools Guvnor může velmi dobře posloužit 
následující  scénář,  kde je  cílem vytvoření  pravidel  pro test  existence  základních  prvků 
mapy.

Ideálním výchozím stavem jsou připravené POJO třídy v jazyce Java. Pro základní 
jednoduchá  pravidla  je  zcela  postačující,  pokud budou tyto  třídy  definovat  nějaké  své 
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vlastnosti společně s metodami pro nastavení a získání jejich hodnot, běžně nazývaných 
settery a gettery.  Mějme  tedy  třídu  RequiredMapElements,  která  bude  sledovat  výskyt 
povinných prvků mapy, konkrétně jen mapové oblasti (rámce, hlavní mapy) a názvu mapy.

Příklad 31: Jednoduchá POJO třída RequiredMapElements

package cz.radekdostal.cartotest2;

public class RequiredMapElements
{
  private boolean mappedAreaStatus;
  private boolean mapNameStatus;

  private boolean mappedAreaExists;
  private boolean mapNameExists;

  private String mappedAreaMessage;
  private String mapNameMessage;

  public RequiredMapElements()
  {
    this.mappedAreaStatus = false;
    this.mapNameStatus = false;

    this.mappedAreaExists = true;
    this.mapNameExists = false;

    this.mappedAreaMessage = "Mapove pole existuje";
    this.mapNameMessage = "Nazev mapy existuje";
  }

  public boolean isMappedAreaStatus()
  {
    return mappedAreaStatus;
  }

  public void setMappedAreaStatus(boolean mappedAreaStatus)
  {
    this.mappedAreaStatus = mappedAreaStatus;
  }

  public boolean isMapNameStatus()
  {
    return mapNameStatus;
  }

  public void setMapNameStatus(boolean mapNameStatus)
  {
    this.mapNameStatus = mapNameStatus;
  }

  public boolean isMappedAreaExists()
  {
    return mappedAreaExists;
  }
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  public void setMappedAreaExists(boolean mappedAreaExists)
  {
    this.mappedAreaExists = mappedAreaExists;
  }

  public boolean isMapNameExists()
  {
    return mapNameExists;
  }

  public void setMapNameExists(boolean mapNameExists)
  {
    this.mapNameExists = mapNameExists;
  }

  public String getMappedAreaMessage()
  {
    return mappedAreaMessage;
  }

  public void setMappedAreaMessage(String mappedAreaMessage)
  {
    this.mappedAreaMessage = mappedAreaMessage;
  }

  public String getMapNameMessage()
  {
    return mapNameMessage;
  }

  public void setMapNameMessage(String mapNameMessage)
  {
    this.mapNameMessage = mapNameMessage;
  }
}

Tento model je potřeba importovat do prostředí Drools Guvnor v podobě balíčku 
JAR (Java Archive).  Je nezbytné,  aby název balíčku v Drools Guvnor odpovídal názvu 
balíčku importované třídy, tak jak je znázorněno na obrázku 27.

2013 81



Ing. Radek Dostál: Inteligentní systém pro interaktivní návrh tematických map

Tímto je balíček připraven a je možné přistoupit k nahrání modelu. Nový model se 
vytváří do právě založeného balíčku.

Následně  stačí  nalézt  potřebný  JAR  balíček  na disku  a nahrát  jej  do nově 
vytvořeného balíčku. Kompletní souhrnné informace o balíčku pak mohou vypadat tak, jak 
je znázorňuje obrázek 28.

Kromě  seznamu  importovaných  tříd  v balíčku  lze  volitelně  doplnit  jeho  popis, 
v případě potřeby pak vytvořit kategorie pro jednotlivá pravidla. Za povšimnutí také stojí 
metadata balíčku, která vypovídají o datu a času jeho vytvoření a poslední změny. Rovněž 
lze identifikovat uživatele, který balíček jako poslední změnil.

Jak lze z obrázku níže vyčíst, jsou prostřednictvím URL dostupné další informace 
s balíčkem bezprostředně související.  Jedná se v prvé řadě o soubor s pravidly, který se 
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Obrázek 27: Vytvoření nového modelu v Drools Guvnor
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automaticky generuje z pravidel uložených v balíčku. Tato mohou být zapsána několika 
způsoby, nicméně zde  budou mít  podobu uceleného DRL souboru,  včetně  importování 
potřebných  tříd.  Dále  lze  stejný  soubor  získat  v binární  podobě.  Poslední  URL slouží 
ke spouštění uložených testovacích scénářů – získaný soubor obsahuje informace o jejich 
výsledcích,  např.  „SUCCESS  Map  name  not  exists  Test“.  Testovací  scénáře  jsou 
podrobněji popsány dále.

Jelikož je nástroj Drools Guvnor schopen pojmout k jednotlivým znalostním bázím 
mnoho  balíčků,  modelů,  pravidel  a dalších  objektů,  bylo  by  časem obtížné  se  v jejich 
množství vyznat. Proto nabízí možnost vytvoření kategorií, do kterých lze uvedené objekty 
logicky seskupovat.
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Nové pravidlo se pak zařadí do vybrané kategorie.

Pravidlo s názvem  MappedAreaNotExists, které zjišťuje, zda v mapové kompozici 
existuje mapové pole, je ve formátu DRL Rule (Technical rule – text editor), což znamená, 
že  jeho  podmínkovou  a důsledkovou  část  je  potřeba  definovat  právě  zápisem pravidla 
v surové  podobě  prostřednictvím  vestavěného  textového  editoru,  jak  názorně  ukazuje 
následující obrázek.

Příklad 32: Zápis pravidla (DRL Rule) v Drools Guvnor

when
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Obrázek 29: Vytvoření nové kategorie v Drools Guvnor

Obrázek 30: Vytvoření nového pravidla (DRL Rule) v Drools Guvnor
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  e : RequiredMapElements(mappedAreaStatus == false, mappedAreaExists == false)
then
  e.setMappedAreaStatus(true);
  e.setMappedAreaMessage("Mapove pole neexistuje");
  update(e);

Jednou z funkcí  Drools  Guvnor  je  validace  pravidla  zapsaného tímto  způsobem. 
V případě  chyby  je  zobrazeno  chybové  hlášení  s popisem toho,  co  je  v zápisu  špatně. 
Rovněž lze nechat zobrazit kompletní zdrojový kód pravidla v podobě, v jaké by ho bylo 
potřeba zapsat mimo prostředí Drools Guvnor, tedy v samostatném textovém souboru DRL 
s jednotlivými pravidly.

Druhé pravidlo se jmenuje  MapNameNotExists a jeho úlohou je ověření existence 
názvu  mapy  v mapové  kompozici.  Toto  pravidlo  má  na rozdíl  od předchozího  pravidla 
formát  Business  Rule  (Guided  editor).  To znamená,  že  má  být  vytvářeno  interaktivně 
pomocí vestavěného editoru pravidel v podobě průvodce. V konečné podobě se nejedná 
o nic jiného, než opět o pravidlo zapsané prostřednictvím DRL, pouze s tím rozdílem, že se 
vytváří a dále edituje odlišným způsobem.
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Jak podmínková část (WHEN), tak důsledková část (THEN) pravidla se postupně 
tvoří  výběrem  jednotlivých  objektů  z dostupných  nabídek,  přičemž  hodnoty,  kterých 
mohou nabývat, odpovídají definovaným typům vlastností dané třídy v jazyce Java. Např. 
vlastnost typu  boolean, která může nabývat pouze logických hodnot  true nebo  false, se 
prezentuje  v podobě  rozbalovací  nabídky  právě  s těmito  hodnotami,  čímž  je  zajištěna 
konzistence  dat.  Jako  hodnotu  vlastnosti  datového  typu  String lze  jednoduše  napsat 
libovolný řetězec. Pro doménové experty (kartografy) je tento způsob vytváření a editace 
pravidel jistě jednodušší a mnohem intuitivnější než zápis pravidel v DRL, neboť částečně 
připomíná přirozený jazyk.
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Opět  zde  existuje  jak  možnost  validace  pravidla,  tak  i získání  zdrojového  kódu 
v podobě čistého DRL, jak demonstruje obrázek 34.

Poslední  částí  jsou  tzv.  testovací  scénáře.  Vytvořením  a spuštěním  testovacího 
scénáře  lze  testovat  definovaná  pravidla  s různými  hodnotami  vstupních  dat.  Samotné 
scénáře lze spouštět buď jednotlivě nebo všechny najednou.
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Obrázek 33: Zápis pravidla (Business Rule) v Drools Guvnor

Obrázek 34: Kompletní zdrojový kód pravidla (Business Rule) v Drools Guvnor
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Testovací scénář je opět potřeba zařadit do správného balíčku.

Principem testovacího scénáře je předání vstupních dat, na jejichž základě může být 
spuštěno některé  pravidlo  a vyhodnocení  chování  spuštěného pravidla.  Každý testovací 
scénář se skládá ze dvou základních částí. Jedná se o vstupy, fakta (GIVEN) a výstupy, 
očekávání  (EXPECT),  přičemž  každá  z těchto  částí  se  může  v testovacím  scénáři 
vyskytovat vícekrát, nejméně však jednou. Obě zmíněné části se v prostředí Drools Guvnor 
skládají interaktivně pomocí editoru testovacích scénářů. Jak může takový testovací scénář 
vypadat ukazuje následující obrázek.
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Obrázek 35: Vytvoření nového testovacího scénáře v Drools Guvnor

Obrázek 36: Definice testovacího scénáře v Drools Guvnor
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Jak je patrné, testovací scénář lze spustit tlačítkem Run scenario. O jeho výsledku 
informuje Drools Guvnor přehledným výstupem.

Jak  bylo  uvedeno  dříve,  lze  spouštět  testovací  scénáře  hromadně.  V seznamu 
testovacích scénářů je k tomuto účelu určeno tlačítko Run all scenarios.

Výsledky spuštění testovacích scénářů informují nejen o souhrnném počtu scénářů, 
které úspěšně proběhly, ale také o procentuálním pokrytí pravidel spuštěnými testovacími 
scénáři.  Rovněž  lze  dohledat,  které  konkrétní  testovací  scénáře  skončily  úspěchem  či 
naopak testem neprošly.
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Obrázek 37: Výsledek spuštění testovacího scénáře v Drools Guvnor

Obrázek 38: Testovací scénáře v Drools Guvnor
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7.6 Integrace Drools s externími systémy

Některé z částí inteligentního systému by bylo příliš složité, v některých případech 
i nemožné, implementovat nebo se zabývat vývojem již realizovaných algoritmů v jiných 
programovacích jazycích nebo funkcemi softwarových nástrojů třetích stran. Určité druhy 
matematických operací mohou být výpočetně velmi náročné a je efektivnější je provádět 
v kompilovaných a výpočetně vysoce efektivních jazycích (např. C, Fortran aj.) než v čistě 
interpretovaných jazycích nebo v jazycích přeložených pouze do mezikódu, což je právě 
případ použitého jazyka Java.

V uvedených případech je na místě zamyslet se nad možnostmi integrace systémů 
třetích  stran  do architektury  inteligentního  systému  pro  interaktivní  návrh  tematických 
map.  Způsobů  integrace  externích  systémů  existuje  celá  řada,  podrobně  jsou  popsány 
v (Hohpe, Woolf, 2003). Obecně lze využít systémy, které poskytují webové služby, tedy 
podporují  protokoly  SOAP  či  XML-RPC,  pracující  na principu  protokolu  HTTP 
(Hypertext  Transfer  Protocol).  Takové  systémy  nemusí  být  lokálně  dostupné 
inteligentnímu  systému,  stačí  mít  k dispozici  potřebná  rozhraní.  Nespornou  výhodou 
technologie  webových  služeb  je  skutečnost,  že pro  jejich  uživatele  se nic  nemění  ani 
v případě, kdy dojde ke změně jejich vnitřní implementace. Dohodnuté rozhraní zůstává 
stále stejné. Druhou možností je využití softwarových nástrojů dostupných na platformě, 
kde běží samotný inteligentní systém, pokud jsou schopné komunikovat prostřednictvím 
příkazů  na úrovni  operačního  systému.  Preferovány  jsou  externí  systémy  nebo 
komponenty, které jejich autoři dali k dispozici pod svobodnými licencemi. Mezi takové 
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Obrázek 39: Výsledky spuštění testovacích scénářů v Drools Guvnor
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patří  např.  GNU  GPL47 (GNU  General  Public  License),  GNU  LGPL48 (GNU  Lesser 
General Public License), BSD49 (Berkeley Software Distribution) nebo Apache License.50

7.6.1 Statistický software R

R51 je multiplatformní, rozšiřitelný software a zároveň jazyk určený pro statistické 
výpočty a grafickou vizualizaci, dostupný pod svobodnou licencí.

Díky  integraci  softwaru  R  do inteligentního  systému  pro  interaktivní  návrh 
tematických  map  lze  určit  typ  rozdělení  statistického  souboru  dat.  Předpokládá  se, 
že běžný  tvůrce  mapy  nerozumí  statistickým  metodám  typů  rozdělení  dat.  Proto  by 
případný dotaz inteligentního systému na upřesnění typu rozdělení dat směrem k uživateli 
nejspíš  nepřinesl  očekávaný výsledek.  Pro optimální  vyjádření  kartografického  výstupu 
metodami  kartogramu nebo kartodiagramu je  vhodné,  aby inteligentní  systém byl  sám 
schopen na základě získaných potřebných dat určit  typ jejich rozdělení. Jelikož existuje 
kvalitní  softwarový  nástroj  R,  je  výhodné  jej  integrovat  do architektury  inteligentního 
systému.  Statistický  software  R  pochopitelně  nabízí  mnohem  širší  využití,  v rámci 
navrhovaného systému se ale počítá pouze s využitím jeho velmi malé části. Nic ovšem 
nebrání jeho širšímu použití v případném rozšiřování báze znalostí.

Klientská část inteligentního systému může komunikovat nepřímo se softwarem R, 
a to prostřednictvím knihovny rJava52, která tak funguje jako prostředník mezi klientskou 
aplikací a softwarem R. Obecnější a univerzálnější model (viz obrázek  40) ovšem počítá 
s využitím webových služeb,  protože software R nemusí  být vždy a za všech okolností 
inteligentnímu systému lokálně k dispozici.

V inteligentním  systému  se o komunikaci  klientské  aplikace  s webovou  službou, 
potažmo softwarem R, prostřednictvím knihovny rJava, stará Java třída, která disponuje 
metodami pro testy typů rozdělení dat. Funkce (metody) v následujících příkladech 33 a 34 

47 http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
48 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html
49 http://www.linfo.org/bsdlicense.html
50 http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
51 http://www.r-project.org/
52 http://www.rforge.net/rJava/

2013 91

Obrázek 40: Pozice softwaru R v architektuře inteligentního systému
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implementují  algoritmy  pro  testy  normálního  rozdělení  dat  (Shapirův-Wilkův  test) 
a uniformního rozdělení dat (Kolmogorovův-Smirnovův test).

Příklad 33: Metoda pro test normálního rozdělení dat

private static boolean normalityTest(Rengine re)
{
  long e = re.rniParse("shapiro.test(p)", 1);
  long r = re.rniEval(e, 0);

  REXP x = new REXP(re, r);
  RVector rv = x.asVector();

  x = rv.at(0);
  double w = x.asDouble();
  x = rv.at(1);
  double pvalue = x.asDouble();

  if (w > 0.95 && pvalue > 0.05)
    return true;
  else
    return false;
}

Shapirův-Wilkův  test  ověřuje  normalitu  dat  tím,  že  zjišťuje,  zda  body v kvantil-
kvantilovém grafu jsou významně odlišné od regresní přímky proložené těmito body. Je-li 
hodnota výsledku testovacího kritéria v proměnné  w větší než 0,95 a hodnota vypočtené 
hladiny  významnosti  v proměnné  pvalue větší  než  0,05,  pak  se rozdělení  dat  považuje 
za normální. Tento test se používá pro testování malých (do 30 až 50 hodnot) souborů dat.

Příklad 34: Metoda pro test uniformního rozdělení dat

private static boolean uniformityTest(Rengine re)
{
  REXP x = re.eval("y=c(min(p):max(p))");
  long e = re.rniParse("ks.test(y, p)", 1);
  long r = re.rniEval(e, 0);
  x = new REXP(re, r);

  RVector rv = x.asVector();
  x = rv.at(0);
  double d = x.asDouble();
  x = rv.at(1);
  double pvalue = x.asDouble();

  if (d < 0.1 && pvalue > 0.05)
    return true;
  else
    return false;
}
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Podle  (Briš,  Litschmannová,  2012)  se  Kolmogorovův-Smirnovův  test  používá 
k ověření hypotézy, že pořízený výběr pochází z rozdělení se spojitou distribuční funkcí 
F(x), přičemž F(x) musí být úplně specifikovaná. Test uniformního rozdělení dat využívá 
minimum  a maximum  testovaných  dat.  Je-li  hodnota  výsledku  testovacího  kritéria 
v proměnné d menší než 0,1 a hodnota vypočtené hladiny významnosti v proměnné pvalue 
větší než 0,05, pak se rozdělení dat považuje za uniformní. Pro tento test lze použít malé 
i velké soubory dat.

Příslušná pravidla potom mohou vypadat takto:

Příklad 35: Pravidla pro testy normálního a uniformního rozdělení dat

rule "NormalDistribution"
  when
    StatisticalValues(distribution == "Normal")
  then
    System.out.println("Metoda Equal Interval");
end

rule "UniformDistribution"
  when
    StatisticalValues(distribution == "Uniform")
  then
    System.out.println("Metoda Quantile");
end

rule "OtherDistribution"
  when
    StatisticalValues(distribution == "Other") or
    StatisticalValues(distribution == "Unknown")
  then
    System.out.println("Metoda Natural");
end

7.6.2 Webová klasifikační služba

Jednou z funkcí inteligentního systému pro interaktivní návrh tematických map je 
klasifikace dat pro účely vytvoření kartogramu nebo kartodiagramu. Otázku volby vhodné 
klasifikační  metody  lze  úspěšně  vyřešit  integrací  statistického  softwaru  R,  jak  bylo 
popsáno  v odstavci  7.6.1.  Přesto  zůstává  problém,  jak  vypočítat  hranice  intervalů 
jednotlivých  tříd,  do kterých  se klasifikace  provádí.  V podstatě  existují  dva  možné 
přístupy, jak situaci úspěšně vyřešit.

1. Implementovat algoritmy klasifikace přímo v jazyce inteligentního systému, tedy 
v jazyce Java, a to na základě existujících popisů dostupných v odborné literatuře.
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2. Použít již existující knihovnu, která potřebnou funkcionalitou disponuje, a dokonce 
může být  naprogramována i v jiném programovacím jazyce,  než je  právě jazyk, 
použitý pro inteligentní systém.

První  z uvedených  možností  byla  vyhodnocena  jako  nevhodná,  jednak  z důvodu 
vývoje něčeho co již bylo vyvinuto a také zde existuje velká pravděpodobnost, že existující 
implementace  již  prošly  dlouhým  procesem  vývoje  a vylepšení  a že tedy  existující 
algoritmy budou praxí prověřené a v maximální možné míře výkonově optimalizované.

Komponentou,  splňující  požadované  licenční  podmínky,  je  GeoTools  Lite53. 
GeoTools je sada nástrojů a knihoven, schopná pokrýt řadu geoinformačních úloh. Jedná 
se o knihovny  naprogramované  v jazyce  Java,  které  využívá  spousta  geoinformačních 
aplikací ať už svobodných či proprietárních. Podporuje práci s prostorovými referenčními 
systémy, rastrovými i vektorovými daty a implementuje některé specifikace OGC54 (Open 
Geospatial  Consortium).  Redukovanou verzí knihovny GeoTools je  knihovna GeoTools 
Lite ve verzi 1.5. Nedisponuje sice tolika nástroji, ale plně postačuje pro účely klasifikace 
dat.  Je  schopna předložená  data  klasifikovat  třemi  metodami  – stejné  intervaly  (Equal  
Interval), Jenksova optimalizace (Jenks) a kvantily (Quantiles).

Pro  způsob  integrace  knihovny  s inteligentním  systémem  se uplatňují  stejné 
argumenty jako pro integraci statistického softwaru R, jak bylo popsáno v odstavci  7.6.1. 
Jde tedy o technologii webových služeb, které se v současné době běžně používají a mají 
celou řadu výhod.

Webová klasifikační  služba, pracovně označená jako  Carto Support Service,  byla 
naprogramována v jazyce  Java.  Společně s ní  bylo připraveno rozhraní,  prostřednictvím 
kterého ji lze volat webovou službou pomocí protokolu SOAP. Webová služba nabízí čtyři 
veřejně přístupné metody pro klasifikaci dat:

• getEqualIntervalBreaks,
• getNaturalBreaks,
• getQuantileBreaks,
• getCapabilities.

První tři uvedené metody jsou určeny pro klasifikaci dat. Poslední metoda poskytuje 
popis služby dle OGC WMS (Web Map Service)  GetCapabilities. Služby jsou založeny 
na využití knihovny Axis55, implementující SOAP.

Zdrojový  kód  služby  (viz  příloha  E)  (Růžička,  2009)  není  nijak  sofistikovaný, 
zapouzdřuje  víceméně  pouze  metody  pro  klasifikaci  z knihovny GeoTools  Lite.  Každá 
z metod pro klasifikaci přijímá množinu celých nebo reálných čísel oddělených středníky 
jako jeden řetězec a dále počet tříd, do kterých má data klasifikovat. Všechny metody pak 
vrací  jako  výsledek  řetězec  s vypočtenými  hranicemi  intervalů  jednotlivých  tříd,  kde 
hranice  pro  třídy  jsou  odděleny  středníkem.  Tato  podoba  očekávaných  i vrácených 
parametrů se jeví jako jednodušší pro následné zpracování ve zdrojovém kódu aplikace, 

53 http://lite.geotools.org/
54 http://www.opengeospatial.org/
55 http://axis.apache.org/axis/
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která služby volá. Je snazší získat hodnoty z řetězce rozděleného středníky než parsovat 
např. XML kód.

7.6.3 Databáze GeoNames

Dalším  externím  systémem,  jehož  funkcionalita  by  se jen  velmi  těžko 
implementovala  přímo  v inteligentním  systému,  je  celosvětová  databáze  geografických 
názvů GeoNames56. Databáze obsahuje již přes 8 miliónů geografických míst.

Databáze je veřejně k dispozici na webových stránkách projektu GeoNames. Lze ji 
získat  v podobě  jednoho  textového  souboru  nebo  postupně  podle  abecedního  pořadí 
počátečních písmen názvů geografických míst. Takto je možné si databázi názvů připravit 
pro použití v některém z relačních databázových systémů a provozovat lokálně.

Zároveň  je  ale  k dispozici  i webová  služba,  která  přináší  možnost  dotazování 
se do databáze  z různých  systémů.  Navíc  jsou  poskytovány  také  tzv.  wrappery pro 
nejrůznější programovací jazyky (např. Java, PHP, Python, Perl, Ruby, .NET a další). Tyto 
wrappery volání webové služby ještě usnadňují, neboť dovolují pracovat programátorům 
takovým  způsobem,  kdy  nemusí  přemýšlet  nad  tím,  že ve skutečnosti  volají  webovou 
službu.  Příkladem  toho  může  být  následující  ukázka  zdrojového  kódu  v Javě,  který 
se dotazuje databáze GeoNames.

Příklad 36: Zdrojový kód dotazu na databázi GeoNames v jazyce Java

ToponymSearchCriteria searchCriteria = new ToponymSearchCriteria();

searchCriteria.setQ("zurich");

ToponymSearchResult searchResult = WebService.search(searchCriteria);

for (Toponym toponym : searchResult.getToponyms())
{
  System.out.println(toponym.getName() + " " + toponym.getCountryName());
}

Bohužel pro kontrolu titulu mapy v češtině existují  místa s názvy jako jsou „ke“, 
„obec“,  „město“,  „města“,  „dni“,  nebo „datu“.  Pokud jsou tato  slova obsažena v titulu 
mapy, pak jsou považována za místa. Nicméně i zde existuje prostor pro další zlepšování.

7.7 Pilotní aplikace inteligentního systému CartoExpertGUI

Jako  praktickou  ukázku  implementace  získaných  poznatků  do praxe  autor 
naprogramoval  softwarový  nástroj,  pracovně  nazvaný  CartoExpertGUI.  Jedná  se 
o interaktivní  aplikaci,  využívající  několik  tříd  a pravidel,  dříve  zmíněných  v textu 
disertační práce, na kterých demonstruje použití inferenčního mechanismu Drools.

56 http://www.geonames.org/
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Aplikace  byla  naprogramována  v jazyce  Java  s využitím  vývojového  prostředí 
NetBeans,  především  z důvodu  podpory  vývoje  aplikací  s grafickým  uživatelským 
rozhraním vytvořeným  pomocí  knihovny  Swing57.  Jde  tedy  o multiplatformní  aplikaci, 
spustitelnou  na libovolném operačním systému,  kde lze  zprovoznit  platformu Java,  což 
jsou  v současné  době  všechny  nejpoužívanější  operační  systémy  (Microsoft  Windows, 
GNU Linux, Mac OS).

Aplikace  pro získání  vstupních  dat  od uživatele  využívá  standardních  ovládacích 
prvků GUI, jako jsou textová editační pole, zaškrtávací pole (checkbox), přepínací pole 
(radiobutton), pole pro vkládání číselných hodnot z omezeného intervalu hodnot (spinner) 
apod.

Komunikace expertního systému směrem k uživateli je realizována prostřednictvím 
textového pole, kde jsou vypisovány výsledky po spuštění jednotlivých pravidel.

Inteligentní systém ve své nejjednodušší podobě řeší dotazy na povinné prvky mapy, 
analyzuje název mapy a porovnává intenzitu dvou barev.

57 http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/javax/swing/package-summary.html
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Uživatel  (autor  vytvářeného mapového  výstupu)  může  zvolit,  které  z nabízených 
prvků  mapy  již  jeho  stávající  mapový  výstup  obsahuje.  Na  základě  těchto  informací 
provede expertní systém naplnění báze faktů a následujícím spuštěním vyhodnocovacího 
mechanismu  nad  dostupnými  pravidly  dospěje  k určitým závěrům,  které  jsou  uživateli 
sděleny prostřednictvím odpovědi v textovém poli ve spodní části dialogu.
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Navržený inteligentní  systém dále dovede analyzovat  název mapy tím,  že v něm 
hledá výskyt slova „mapa“ ve všech jeho podobách, a to nezávisle na velikosti  písmen. 
Pokud je takové slovo v názvu mapy nalezeno, je o této skutečnosti uživatel odpovídajícím 
způsobem vyrozuměn.

Dále  se  provádí  prohledávání  názvu  mapy  a porovnání  s tím,  zda  byla  nalezena 
nějaká číslice. Pokud ne, je téměř jisté, že název mapy neobsahuje datumové ani časové 
určení. Inteligentní systém se opět vhodným způsobem zachová a uživateli tuto skutečnost 
sdělí, jak je uvedeno na následujícím obrázku.
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Poslední oblastí, kterou je tento nástroj schopen řešit, je porovnání intenzity dvou 
barev  v závislosti  na vybraném  výstupním  zobrazovacím  zařízení.  Tím  může  být  buď 
obrazovka (monitor), projektor nebo tiskárna.

V tomto případě se uplatní pravidlo, které spočítá rozdíly v jednotlivých barevných 
složkách obou barev. Je-li rozdíl alespoň v jedné složce menší nebo rovný hodnotě 15, pak 
je rozdíl intenzity barev pro výstup na obrazovce příliš malý.

Podobným  způsobem  se  počítají  rozdíly  intenzit  barev  pro  další  výstupní 
zobrazovací zařízení, kterými jsou projektor a tiskárna, pouze se liší hodnota, vůči které se 
provádí porovnávání – v tomto případě jde o hodnotu 25.
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8 Závěr
Řešení disertační práce přineslo praktické zkušenosti spojené s ověřením možností 

implementace prvků umělé inteligence do softwarových nástrojů pro podporu uživatelů, 
kteří  interaktivně,  za pomoci  výpočetní  techniky  vytvářejí  mapovou  kompozici. 
Implementaci  znalostí  z domény  tematické  kartografie  předcházela  analýza  domény 
tematické kartografie,  jejímž cílem bylo mj.  vyhledání  dostupných ontologií  a následně 
vytvoření  vlastní  doménové  ontologie  z oblasti  tematické  kartografie.  Vhodný  způsob 
formalizace znalostí je pro následné využití v inteligentním systému klíčový. V současné 
době již  existují  dostatečné  kvalitní  a v mnohých případech volně  dostupné softwarové 
nástroje pro podporu formálního zápisu znalostí a jejich seskupení do podoby doménové 
ontologie.  Rovněž  softwarových  nástrojů  pro  transformaci  znalostí  zaznamenaných 
v podobě  doménové  ontologie  do jiné  formy,  v tomto  případě  rozhraní  a tříd 
programovacího jazyka Java, existuje větší počet.

Zapojení nástrojů umělé inteligence, konkrétně prázdného expertního systému, dává 
vytvořeným  aplikacím  další  rozměr.  Je  chvályhodné,  že i špičkové  nástroje  umělé 
inteligence,  konkrétně expertní  systém Drools,  je  i přes  své  značné kvality  poskytován 
zcela zdarma a tedy nic nebrání jeho použití jako hlavní jednotky inteligentního systému 
pro interaktivní návrh tematických map.

Přínosem předložené disertační  práce je  seznámení  se s problematikou expertních 
systémů,  znalostního  inženýrství,  doménových  ontologií  a hlubší  pohled  na vnitřní 
strukturu  inteligentních  systémů  pro  podporu  interaktivního  návrhu  tematických  map. 
Disertační práce přinesla nové poznatky spojené s tvorbou ontologií pro oblast kartografie 
se zaměřením  na kartografii  tematickou.  Klíčovou  činností  bylo  vytvoření  znalostní 
ontologie pokrývající oblast tematické kartografie. Ta je svým způsobem unikátní, neboť 
v dostupných  zdrojích  nebyla  nalezena  žádná  dostatečně  kvalitní  podobná  ontologie, 
kterou by bylo možné jednoduše převzít a použít v navrženém inteligentním systému.

Na základě získaných teoretických podkladů z oblasti umělé inteligence a expertních 
systémů proběhlo  hledání  vhodného prázdného  expertního  systému.  Jako další  logický 
krok  následovalo  ověřování  několika  expertních  systémů  pro  možné  použití  v rámci 
navrženého inteligentního systému. Rešerše standardů pro popis dat se stala východiskem 
k nalezení  vhodné  podoby pro  zaznamenání  doménové  ontologie  tematické  kartografie 
a její  následnou  transformaci  do  podoby  vhodné  k integraci  do  výsledné  počítačové 
aplikace.  Uvedené  činnosti  se  staly  základem pro  návrh  báze  kartografických  znalostí 
(pravidel),  která  představuje  jeden  z nejdůležitějších  pilířů  celé  znalostně  orientované 
aplikace.  Praktické zpracování  znalostí  a inteligentního systému přiblížilo  způsob práce 
s jeho  dílčími  součástmi  a poukázalo  na  možná  problémová  místa.  Bezesporu  přineslo 
cenné zkušenosti v této oblasti a zároveň nastínilo možné směry dalšího vývoje znalostně 
orientovaných aplikací. Navržený inteligentní systém ocení především laici, pro které není 
vytváření mapových výstupů každodenní činností. Výsledky této disertační práce mohou 
posloužit  zájemcům  o problematiku  inteligentních  systémů  nejen  v oblasti  tematické 
kartografie jako kvalitní základ pro další výzkum a vývoj.
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Existuje  ještě  řada  dalších  možností,  kterými  lze  navržený  inteligentní  systém 
vylepšovat.  Nabízí  se např.  rozšíření  nebo  zkvalitnění  báze  kartografických  znalostí, 
od které se následně odvíjí kvalita služeb poskytovaných inteligentním systémem. Je zde 
velký  prostor  pro  vylepšení  grafického  uživatelského  rozhraní  pro  komunikaci 
inteligentního systému a jeho uživatele. Nabízí se doplnění dalších funkcí nebo integrace 
s jinými systémy či knihovnami třetích stran. Jednou z možností, kterou by se inteligentní 
systém mohl v tomto směru do budoucna ubírat je např. parsování mapy ve formátu SVG. 
Uživatel  by mohl  mapu v tomto vektorovém formátu  předložit  inteligentnímu systému, 
který by ji následně mohl analyzovat. Inteligentní systém by tímto způsobem mohl získat 
poměrně obsáhlou množinu faktů, na které by se nebylo potřeba dotazovat uživatele. Tento 
přístup skýtá velký potenciál, který rozhodně stojí za další prozkoumání.
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Přílohy

Příloha A: Hierarchická struktura tříd ontologie tematické 
kartografie

Třída Význam

DomainConcept Kořenová třída

  Chart Diagram

    BarChart Sloupcový diagram

      HorizontalBarChart Horizontální sloupcový diagram

      VerticalBarChart Vertikální sloupcový diagram

    PieChart Strukturní diagram

  ColorModel Barevný model

    CMY_ColorModel Barevný model CMY

    HSV_ColorModel Barevný model HSV

    RGB_ColorModel Barevný model RGB

  ColorParameter Parametr barvy

    CMY_ColorParameter Parametr barvy v modelu CMY

      Cyan Azurová barva

      Magenta Purpurová barva

      Yellow Žlutá barva

    HSV_ColorParameter Parametr barvy v modelu HSV

      Hue Tón

      Saturation Sytost

      Value Jas

    RGB_ColorParameter Parametr barvy v modelu RGB

      Red Červená barva

      Green Zelená barva

      Blue Modrá barva

  DataClassification Klasifikace statistických dat

    MultivariateDataClassification Klasifikace vícerozměrných dat

    UnivariateDataClassification Klasifikace jednorozměrných dat

      ClassificationScheme Klasifikační schemata

        DefinedIntervalScheme Uživatelem definované intervaly

        EqualIntervalScheme Stejné intervaly
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        JenksScheme Jenksova optimalizace

        QuantileScheme Kvantily (medián, tercily, kvartily, kvintily)

        StandardDeviationScheme Směrodatná odchylka

        UniqueValuesScheme Jedinečné hodnoty

      NumberOfClasses Počet tříd

  DataDescription Popis geodat

    GeometricDescription Geometrický popis geodat

    ThematicDescription Tematický popis geodat

      Qualitative Kvalitativní tematický popis geoprvku

        NominalData Nominální data

      Quantitative Kvantitativní tematický popis geoprvku

        Interval Intervalová data

        Ordinary Pořadová data

        Ratio Poměrová data

  DataModel Datový model

    RasterDataModel Rastrový datový model

    VectorDataModel Vektorový datový model

  DataType Datový typ

    Binary Binární datový typ

    Character Znakový datový typ

    Date Datumový datový typ

    Number Číselný datový typ

  GeneralReferenceMap_ClassesOfGeographicalObjects Třídy geografických prvků topografického nebo 
obecně zeměpisného podkladu

    AgricultureArea Zemědělské plochy

    Boundary Hranice administrativně správních územních 
jednotek (států, krajů, okresů, obcí)

    BuiltupArea Zastavěné území

    ForestCover Lesní pokryv

    RailRoad Železnice

    ReliefOfTerrain Reliéf terénu

      ContourLine Vrstevnice

      HypsometricTint Barevná hypsometrie

      ReliefShading Stínovaný reliéf

    Road Silniční komunikace

    Stream Vodní toky
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    Trail Stezky

    WaterBody Vodní plochy

  Map Mapa

    GeneralReferenceMap Topografická mapa, obecně zeměpisná mapa, 
ortofotosnímek

    ThematicMap Tematická mapa

      QualitativeThematicMap Kvalitativní tematická mapa

      QuantitativeThematicMap Kvantitativní tematická mapa

        ChoroplethMap Kartogram

        ProportionalSymbolMap Kartodiagram

  MapElements Kompoziční prvky mapy

    BasicMapElements Základní kompoziční prvky mapy

    DataSource Tiráž

    FrameLine Hranice dostupného prostoru mapy

    Inset Přehledová mapa

    Legend Legenda

    MappedArea Mapová oblast (rámec, hlavní mapa)

    NeatLine Vymezení hranice a definování rozsahu 
geografických dat v rámci mapy

    Orientation Orientace

    Scale Měřítko

      GraphicFormOfScale Grafické měřítko

      NumericFormOfScale Měřítkové číslo

      VerbalFormOfScale Slovně vyjádřené měřítko

    TitleAndSubtitle Titul a podtitul

  MapLegend Legenda

    GeneralReferenceMapLegend Legenda mapového podkladu

      IntermediateScaleGeneralReferenceMapLegend Legenda topografické mapy

      LargeScaleGeneralReferenceMapLegend Legenda mapového podkladu mapy velkého 
měřítka (legenda topografické mapy)

      SmallScaleGeneralReferenceMapLegend Legenda mapového podkladu mapy malého 
měřítka (legenda obecně zeměpisné mapy)

    ThematicMapLegend Legenda tematického obsahu

      ChoroplethLegend Hodnotová grafická stupnice

      DasymetricLegend Dasymetrická legenda

      IsaritmicLegend Legenda isočar

      ProportionalSymbolLegend Velikostní grafická stupnice
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  MapNameParts Části názvu mapy

    GeographicArea Prostorové vymezení

    ThematicArea Věcné vymezení

    TimeDelimitation Časové vymezení

  MapPage Mapový list

    GeneralReferenceMapPage Stránka (list) mapového podkladu (topografická 
nebo obecně zeměpisná mapa)

    ThematicMapPage Stránka (list) tematické mapy

  MapSymbol Kartografický znak

    QualitativeMapSymbol Kvalitativní kartografický znak

    QuantitativeMapSymbol Kvantitativní kartografický znak

    QuantitativeMapPointSymbol Kvantitativní kartografický bodový  znak

    QuantitativeMapLineSymbol Kvantitativní kartografický liniový znak

    QuantitativeMapPolygonSymbol Kvantitativní kartografický polygonový znak

  MapSymbolGeometry Kartografický znak podle geometrického 
charakteru

    MapPointSymbolGeometry Bodový znak

    MapLineSymbolGeometry Liniový znak

    MapPolygonSymbolGeometry Polygonový znak

  MapSymbolVariable Forma znaku

    MapSymbolSoundVariable Zvukové vlastnosti kartografického znaku

    MapSymbolVisualVariable Optické vlastnosti kartografického znaku

      SymbolArrangement Umístění symbolu

      SymbolColor Barva symbolu

      SymbolOrientation Orientace (natočení) symbolu

      SymbolPerspectiveHeight Perspektivní výška polygonu v (pseudo)3D 
kartogramu

      SymbolShape Tvar symbolu

      SymbolSize Tloušťka šraf nebo velikost bodů rastru plošné 
výplně na pozadí

      SymbolSpacing Vzájemná vzdálenost šraf nebo bodů rastru 
plošné výplně na pozadí

  Media Médium k zobrazení mapy

    Print Tisk

    Projector Dataprojektor

    Screen Obrazovka monitoru

    ThreeDPrint 3D tisk
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  MethodToTakeDataRelative Metoda transformace absolutních dat na relativní

    Area Vztaženo k ploše

    Population Vztaženo k počtu obyvatel

  PaperFormat Normalizované formáty papíru

    B3_Landscape Formát B3 naležato

    B3_Portrait Formát B3 nastojato

  StatisticalCharacteristics Statistické charakteristiky

    MultivariateStatisticalCharacteristics Statistické charakteristiky vícerozměrného 
souboru

    UnivariateStatisticalCharacteristics Statistické charakteristiky jednorozměrného 
souboru

      Average Aritmetický průměr

      CoefficientOfVariation Variační koeficient

      Count Počet hodnot

      Maximum Maximální hodnota

      Median Medián

      Minimum Minimální hodnota

      Mode Modus

      StandardDeviation Směrodatná odchylka

  StatisticalValues Hodnoty statistického souboru po klasifikaci

  ThematicMapMethod Metody tematické kartografie

    QualitativeThematicMapMethod Kvalitativní metody tematické kartografie

      PointFeaturesMapMethod Metoda bodových znaků

      LineFeaturesMapMethod Metoda liniových znaků

      PolygonFeaturesMapMethod Metoda polygonových znaků

    QuantitativeThematicMapMethod Kvantitativní metody tematické kartografie

      ChoroplethMapMethod Metoda kartogramu

      DasymetricMapMethod Dasymetrická metoda

      DotMapMethod Metoda teček

      FlowMapMethod Metoda liniových kartodiagramů

      IsaritmicMapMethod Metoda izolinií

      ProportionalSymbolMapMethod Metoda proporcionálních symbolů

  VectorDataFeature Vektorový geoprvek

    PointFeature Bodový geoprvek

    LineFeature Liniový geoprvek

    PolygonFeature Polygonový geoprvek
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Příloha B: Zdrojový kód Java třídy pro práci s kardinalitou z OWL

Třída  Cardinality (Dostál)  získává  informace  o kardinalitě  (cardinality, 
minCardinality, maxCardinality) z předaného OWL souboru s doménovou ontologií. Třída 
usnadňuje  získání  těchto  hodnot  pro  další  použití  ve zdrojovém  kódu  v jazyce  Java 
v inteligentním systému.

package cz.radekdostal.carto;

import java.util.Collection;
import java.util.Iterator;

import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.OWLModel;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.RDFProperty;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.impl.DefaultOWLCardinality;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.impl.DefaultOWLMaxCardinality;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.impl.DefaultOWLMinCardinality;

public class Cardinality
{
  OWLModel owlModel;
  RDFProperty property;
  private int cardinality;
  private int minCardinality;
  private int maxCardinality;

  public Cardinality(OWLModel owlModel, RDFProperty property)
  {
    this.owlModel = owlModel;
    this.property = property;
    this.cardinality = -1;
    this.minCardinality = -1;
    this.maxCardinality = -1;

    this.setCardinalityProperties();
  }

  public int getCardinality()
  {
    return this.cardinality;
  }

  public int getMinCardinality()
  {
    return this.minCardinality;
  }

  public int getMaxCardinality()
  {
    return this.maxCardinality;
  }

  private void setCardinalityProperties()
  {
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    Collection co = this.owlModel.getOWLRestrictionsOnProperty(this.property);
    Iterator it = co.iterator();
    Object cardinality;

    while (it.hasNext())
    {
      cardinality = it.next();

      if (cardinality instanceof DefaultOWLCardinality)
      {
        this.cardinality = ((DefaultOWLCardinality)
                             cardinality).getCardinality();
      }
      else if (cardinality instanceof DefaultOWLMinCardinality)
      {
        this.minCardinality = ((DefaultOWLMinCardinality)
                                cardinality).getCardinality();
      }
      else if (cardinality instanceof DefaultOWLMaxCardinality)
      {
        this.maxCardinality = ((DefaultOWLMaxCardinality)
                                cardinality).getCardinality();
      }
    }
  }
}

Bude-li v OWL ontologii v nějaké třídě vlastnost (property) s názvem test, která má 
definovanou kardinalitu

• minCardinality = 2,
• maxCardinality = 5,

pak za použití kódu

...
final String ONTOLOGY_URL = "/home/dostal/workspace/Carto.owl";
File file = new File(ONTOLOGY_URL);
OWLModel owlModel = ProtegeOWL.createJenaOWLModelFromURI(
                      file.toURI().toString());

TcFactory tcFactory = new TcFactory(owlModel);
Legend legend1 = tcFactory.createLegend("Legend1");
...
RDFProperty legend1TestProperty = legend1.getTestProperty();
Cardinality legend1TestCardinality = new Cardinality(owlModel,
                                                     legend1TestProperty);

System.out.println("cardinality = " + legend1TestCardinality.getCardinality());
System.out.println("minCardinality = " +
                    legend1TestCardinality.getMinCardinality());
System.out.println("maxCardinality = " +
                    legend1TestCardinality.getMaxCardinality());
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...

bude na výstupu
• cardinality = -1,
• minCardinality = 2,
• maxCardinality = 5.

Jestliže kardinalita nebude definovaná, pak je výsledkem hodnota -1.
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Příloha C: Zdrojový kód simulující práci uživatele s Drools

Soubor MapElement.java s definicí výčtového typu MapElement (Dostál).

package cz.radekdostal.carto;

public enum MapElement {
  MAPPED_AREA, MAP_NAME, LEGEND, IMPRINT, SCALE
}

Soubor RequiredMapElements.java s třídou RequiredMapElements (Dostál).

package cz.radekdostal.carto;

public class RequiredMapElements
{
  private boolean mappedArea;
  private boolean mapName;
  private boolean legend;
  private boolean imprint;
  private boolean scale;

  public RequiredMapElements()
  {
    this.mappedArea = false;
    this.mapName = false;
    this.legend = false;
    this.imprint = false;
    this.scale = false;
  }

  public void set(MapElement element, boolean exists)
  {
    switch (element)
    {
      case MAPPED_AREA:
        this.mappedArea = exists;
        break;

      case MAP_NAME:
        this.mapName = exists;
        break;

      case LEGEND:
        this.legend = exists;
        break;

      case IMPRINT:
        this.imprint = exists;
        break;
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      case SCALE:
        this.scale = exists;
        break;

      default:
        break;
    }
  }

  public boolean exists(MapElement element)
  {
    switch (element)
    {
      case MAPPED_AREA:
        return this.mappedArea;

      case MAP_NAME:
        return this.mapName;

      case LEGEND:
        return this.legend;

      case IMPRINT:
        return this.imprint;

      case SCALE:
        return this.scale;

      default:
        return false;
    }
  }
}

Soubor DroolsTest.java s třídou DroolsTest (Dostál).

package cz.radekdostal.carto;

import java.io.File;

import org.drools.KnowledgeBase;
import org.drools.KnowledgeBaseFactory;
import org.drools.builder.KnowledgeBuilder;
import org.drools.builder.KnowledgeBuilderError;
import org.drools.builder.KnowledgeBuilderErrors;
import org.drools.builder.KnowledgeBuilderFactory;
import org.drools.builder.ResourceType;
import org.drools.io.ResourceFactory;
import org.drools.logger.KnowledgeRuntimeLogger;
import org.drools.logger.KnowledgeRuntimeLoggerFactory;
import org.drools.runtime.StatefulKnowledgeSession;

import cz.radekdostal.ontology.Imprint;
import cz.radekdostal.ontology.Legend;
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import cz.radekdostal.ontology.MapName;
import cz.radekdostal.ontology.MappedArea;
import cz.radekdostal.ontology.Scale;
import cz.radekdostal.ontology.TcFactory;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.ProtegeOWL;
import edu.stanford.smi.protegex.owl.model.OWLModel;

// Třída pro spuštění pravidel
public class DroolsTest
{
  public static final void main(String[] args)
  {
    final String ONTOLOGY_URL =
                 "/home/dostal/workspace/TcOntologyRequiredMapElementsTest.owl";

    // Prvky mapy
    MappedArea mappedArea = null;
    MapName mapName = null;
    Legend legend = null;
    Imprint imprint = null;
    Scale scale = null;

    // Deklarace vstupních dat
    boolean isDefinedMappedArea = false;
    boolean isDefinedMapName = false;
    boolean isDefinedLegend = false;
    boolean isDefinedImprint = false;
    boolean isDefinedScale = false;

    try
    {
      // Inicializace báze znalostí
      KnowledgeBase kbase = readKnowledgeBase();
      StatefulKnowledgeSession ksession = kbase.newStatefulKnowledgeSession();
      KnowledgeRuntimeLogger logger =
                  KnowledgeRuntimeLoggerFactory.newFileLogger(ksession, "test");

      // Získání ontologie z OWL souboru
      File file = new File(ONTOLOGY_URL);
      OWLModel owlModel =
                  ProtegeOWL.createJenaOWLModelFromURI(file.toURI().toString());

      // Tovární třída
      TcFactory tcFactory = new TcFactory(owlModel);

      // Simulace vstupních dat (např. z GUI)
      isDefinedMappedArea = true;
      isDefinedLegend = true;

      RequiredMapElements reqMapElements = new RequiredMapElements();

      reqMapElements.set(MapElement.MAPPED_AREA, isDefinedMappedArea);
      reqMapElements.set(MapElement.MAP_NAME, isDefinedMapName);
      reqMapElements.set(MapElement.LEGEND, isDefinedLegend);
      reqMapElements.set(MapElement.IMPRINT, isDefinedImprint);
      reqMapElements.set(MapElement.SCALE, isDefinedScale);

      ksession.insert(reqMapElements);
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      ksession.fireAllRules();

      logger.close();
    }
    catch (Throwable t)
    {
      t.printStackTrace();
    }
  }

  private static KnowledgeBase readKnowledgeBase() throws Exception
  {
    KnowledgeBuilder kbuilder = KnowledgeBuilderFactory.newKnowledgeBuilder();
    kbuilder.add(ResourceFactory.newClassPathResource("Sample.drl"),
                                                      ResourceType.DRL);
    KnowledgeBuilderErrors errors = kbuilder.getErrors();

    if (errors.size() > 0)
    {
      for (KnowledgeBuilderError error : errors)
      {
        System.err.println(error);
      }

      throw new IllegalArgumentException("Nelze procházet bázi znalostí.");
    }

    KnowledgeBase kbase = KnowledgeBaseFactory.newKnowledgeBase();
    kbase.addKnowledgePackages(kbuilder.getKnowledgePackages());

    return kbase;
  }
}

Soubor Sample.drl s pravidly (Dostál).

package cz.radekdostal.sample

import cz.radekdostal.sample.MapElement;
import cz.radekdostal.sample.RequiredMapElements;

rule "MappedAreaNotExists"
dialect "mvel"
  when
    $e : RequiredMapElements(eval($e.exists(MapElement.MAPPED_AREA) == false))
  then
    System.out.println("Neexistuje mapove pole.");
end

rule "MapNameExists"
dialect "mvel"
  when
    $e : RequiredMapElements(eval($e.exists(MapElement.MAP_NAME) == false))
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  then
    System.out.println("Neexistuje nazev mapy.");
end

rule "LegendNotExists"
dialect "mvel"
  when
    $e : RequiredMapElements(eval($e.exists(MapElement.LEGEND) == false))
  then
    System.out.println("Neexistuje legenda.");
end

rule "ImprintNotExists"
dialect "mvel"
  when
    $e : RequiredMapElements(eval($e.exists(MapElement.IMPRINT) == false))
  then
    System.out.println("Neexistuje tiraz.");
end

rule "ScaleNotExists"
dialect "mvel"
  when
    $e : RequiredMapElements(eval($e.exists(MapElement.SCALE) == false))
  then
    System.out.println("Neexistuje meritko.");
end
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Příloha D: Sada kartografických pravidel inteligentního systému

Kartografická pravidla (Dostál, Růžička).

rule "MapNameHasMapWord"
  when
    MapNameGeo(mapWord == true)
  then
    System.out.println("V titulu mapy se nesmí objevit slovo mapa.");
end

rule "MapNameDoesNotHaveNumber"
  when
    MapNameGeo(hasNumber == false)
  then
    System.out.println("V titulu mapy musí být uveden čas.");
end

rule "MapNameDoesNotHaveGeoName"
  when
    MapNameGeo(hasGeoname == false)
  then
    System.out.println("V titulu mapy musí být určeno místo.");
end

rule "MapDoesNotHaveLegend"
  when
    not Legend()
  then
    System.out.println("Mapa musí mít legendu.");
end

rule "MapDoesNotHaveImprint"
  when
    not Imprint()
  then
    System.out.println("Mapa musí mít tiráž.");
end

rule "MapDoesNotHaveName"
  when
    not MapName()
  then
    System.out.println("Mapa musí mít titul.");
end

rule "MapDoesNotHaveMappedArea"
  when
    not MainMap()
  then
    System.out.println("Mapa musí mít mapové pole.");
end

rule "MapDoesNotHaveScale"
  when
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    not MapScale()
  then
    System.out.println("Mapa musí mít měřítko.");
end

rule "NumberOfClassesOfChoropleth"
  when
    ChoroplethMapMethod()
    noc: NumberOfClasses()
    $mapTest : MapTest(
      (eval($mapTest.numberOfClasses < noc.getMinNumberOfClasses())) ||
      (eval($mapTest.numberOfClasses > noc.getMaxNumberOfClasses()))
    )
  then
    System.out.println("Jde-li o kartogram, měl by být počet tříd od " +
                       noc.getMinNumberOfClasses() + " do " +
                       noc.getMaxNumberOfClasses() + ".");
end

rule "NormalDistributionClassificationScheme"
  when
    not EqualIntervalScheme() and StatisticalValues(distribution == "Normal")
  then
    System.out.println("Je-li rozdělení statistického souboru normální, použije
                        se klasifikační metoda Equal Interval.");
end

rule "LinearDistributionClassificationScheme"
  when
    not QuantileScheme() and StatisticalValues(distribution == "Linear")
  then
    System.out.println("Je-li rozdělení statistického souboru lineární, použije
                        se klasifikační metoda Quantile.");
end

rule "OtherDistributionClassificationScheme"
  when
    not JenksScheme() and StatisticalValues(distribution == "Other")
  then
    System.out.println("Není-li rozdělení statistického souboru normální ani
                        lineární, použije se klasifikační metoda Jenks.");
end

rule "MapDoesNotHaveNorthArrowOrGrid"
  when
    not NorthArrow() and not CoordinatesGrid()
      and MapName(hasWellknownplace == false)
  then
    System.out.println("Není-li v mapě směrovka, musí jít o známé území (ČR,
                        Evropa apod.) nebo musí mapa obsahovat souřadnicovou
                        síť.");
end

rule "FontSizeOfGraphicalAndVerbalScalesAreEqual"
  when
    vfsg: VerbalFormOfScale()
    gfsg: GraphicFormOfScale()
    eval(gfsg.getGraphicFormOfScaleFontSize() !=
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         vfsg.getVerbalFormOfScaleFontSize())
  then
    System.out.println("Velikosti písma grafického a textového měřítka musí
                        být stejné.");
end

rule "FontSizeOfNumericScaleIsDoubleToGraphical"
  when
    nfsg: NumericFormOfScale()
    gfsg: GraphicFormOfScale()
    eval(gfsg.getGraphicFormOfScaleFontSize() !=
         nfsg.getNumericFormOfScaleFontSize() / 2)
  then
    System.out.println("Velikost písma číselného měřítka musí být 2x větší než
                        velikost písma grafického měřítka.");
end

rule "NumericFormOfScaleOnlyForPrint"
  when
    NumericFormOfScale() and (Projector() or Screen() or ThreeDPrint())
  then
    System.out.println("Je-li výstupním zařízením pro vizualizaci mapy obrazovka
                        monitoru nebo projektor nebo 3D tiskárna, mapa nemusí
                        obsahovat číselné měřítko.");
end

rule "VerbalFormOfScaleOnlyForPrint"
  when
    VerbalFormOfScale() and (Projector() or Screen())
  then
    System.out.println("Je-li výstupním zařízením pro vizualizaci mapy obrazovka
                        monitoru nebo projektor, mapa nemusí obsahovat textové
                        měřítko.");
end

rule "MapHasFrameLine"
  when
    not FrameLine()
  then
    System.out.println("Mapový rámec je doporučeno vykreslit.");
end

rule "MethodToMakeDataRelative"
  when Population()
then
  System.out.println("Je-li to možné, je lepší normalizovat data plochou než
                      populací.");
end

rule "IntenzitaBarevProObrazovkuVetsiNez15"
  when
    rgb1: RGB_ColorParameter()
    rgb2: RGB_ColorParameter(eval(rgb2 != rgb1))
    Screen()
    eval(Math.abs(rgb1.getRed() - rgb2.getRed()) <= 15) or
      eval(Math.abs(rgb1.getGreen() - rgb2.getGreen()) <= 15) or
      eval(Math.abs(rgb1.getBlue() - rgb2.getBlue()) <= 15)
  then
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    System.out.println("Je-li výstupním zařízením obrazovka monitoru, musí být
                        rozdíl mezi intenzitou barev větší než 15.");
end

rule "IntenzitaBarevProProjektorVetsiNez25"
  when
    rgb1: RGB_ColorParameter()
    rgb2: RGB_ColorParameter(eval(rgb2 != rgb1))
    Projector()
    eval(Math.abs(rgb1.getRed() - rgb2.getRed()) <= 25) or
      eval(Math.abs(rgb1.getGreen() - rgb2.getGreen()) <= 25) or
      eval(Math.abs(rgb1.getBlue() - rgb2.getBlue()) <= 25)
  then
    System.out.println("Je-li výstupním zařízením projektor, musí být rozdíl
                        mezi intenzitou barev větší než 25.");
end

rule "IntenzitaBarevProTiskarnuVetsiNez25"
  when
    rgb1: RGB_ColorParameter()
    rgb2: RGB_ColorParameter(eval(rgb2 != rgb1))
    Print()
    eval(Math.abs(rgb1.getRed() - rgb2.getRed()) <= 25) or
      eval(Math.abs(rgb1.getGreen() - rgb2.getGreen()) <= 25) or
      eval(Math.abs(rgb1.getBlue() - rgb2.getBlue()) <= 25)
  then
    System.out.println("Je-li výstupním zařízením tiskárna, musí být rozdíl
                        mezi intenzitou barev větší než 25.");
end

rule "ImprintFontHasSize"
  when
    Imprint(imprintFontSize > 16)
  then
  System.out.println("Velikost písma pro tiráž je příliš velká.");
end
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Příloha E: Zdrojový kód webové služby Carto Support Service

Třída CartoSupport (Růžička, 2009).

import uk.ac.leeds.ccg.geotools.classification.EqualInterval;
import uk.ac.leeds.ccg.geotools.classification.NaturalBreaks;
import uk.ac.leeds.ccg.geotools.classification.Quantile;
import uk.ac.leeds.ccg.geotools.classification.SimpleClassifier;
import uk.ac.leeds.ccg.geotools.SimpleGeoData;
import java.util.Hashtable;
import java.util.StringTokenizer;
import java.io.*;

public class CartoSupport
{
  public String getEqualIntervalBreaks(String data, int breakscount)
  {
    EqualInterval ei = new EqualInterval(new SimpleGeoData(getHashtable(data)),
                                         breakscount);
    return getBreaks(ei);
  }

  public String getNaturalBreaks(String data, int breakscount)
  {
    NaturalBreaks nb = new NaturalBreaks(new SimpleGeoData(getHashtable(data)),
                                         breakscount);
    return getBreaks(nb);
  }

  public String getQuantileBreaks(String data, int breakscount)
  {
    Quantile q = new Quantile(new SimpleGeoData(getHashtable(data)),
                              breakscount);
    return getBreaks(q);
  }

  public String getCapabilities()
  {
    try
    {
      FileInputStream fis = new FileInputStream("CartoSupportCapabilities.xml");
      int x = fis.available();
      byte b[] = new byte[x];

      fis.read(b);

      String content = new String(b);

      return content;
    }
    catch (IOException e)
    {
      return "Can not read XML for Capabilities from file
              CartoSupportCapabilities.xml";
    }
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  }

  private Hashtable getHashtable(String data)
  {
    StringTokenizer st = new StringTokenizer(data, ";");
    Hashtable numbers = new Hashtable();
    int i = 0;

    while (st.hasMoreTokens())
    {
      numbers.put(new Integer(i), new Double(st.nextToken()));
      i++;
    }

    return numbers;
  }

  private String getBreaks(SimpleClassifier sc)
  {
    String breaks = "";
    int ct = sc.getBinCount();

    for (int i = 0; i < ct; i++)
    {
      double br = sc.getBin(i).getUpperExclusion();
      breaks = breaks + br + ";";
    }

    return breaks;
  }
}
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Příloha F: Zdrojový kód Java třídy pro analýzu titulu mapy

Třída GeoName (Růžička, 2009) analyzuje text v titulu mapy a snaží se v něm nalézt 
slova,  která  korespondují  s názvy  míst  v celosvětové  databázi  GeoNames.  Jestliže  titul 
obsahuje  alespoň  jedno  slovo  z této  databáze,  pak  statická  metoda  checkString() vrací 
logickou hodnotu true, v opačném případě false.

package cz.radekdostal.carto;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;
import java.util.StringTokenizer;

public class GeoName
{
  public static boolean checkString(String content)
  {
    return existsInDatabase(content);
  }

  private static boolean existsInDatabase(String content)
  {
    try
    {
      Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
      String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/geonames";
      Connection connection = DriverManager.getConnection(url, "geonames",
                                                          "geonames");
      Statement statement = connection.createStatement();
      String sql = "SELECT name FROM geonames WHERE ";
      StringTokenizer tokenizer = new StringTokenizer(content, " ");

      while (tokenizer.hasMoreTokens())
      {
        String token = tokenizer.nextToken();

        if (token.toLowerCase().equals("map") ||
            token.toLowerCase().equals("of"))
        {
          // Místa s názvy Map a Of existují, proto byla vynechána
        }
        else
          sql = sql + "name = '" + token + "' OR ";
      }

      sql = sql.substring(0, sql.length() - 4);
      ResultSet rs = statement.executeQuery(sql);

      connection.close();

      if (rs.next())
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        return true;
      else
        return false;
    }
    catch (SQLException e)
    {
      return false;
    }
    catch (ClassNotFoundException e)
    {
      return false;
    }
  }
}
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