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Abstrakt 

 

V této bakalářské práci se budeme zabývat formálním popisem softwarových procesů pomocí 

ontologií. Ontologie jako nástroj určený k reprezentaci znalostí, jsme si vybrali z důvodů, že 

prostřednictvím jejich popisu definujeme vlastnosti, které v neformálních či semi-formálních 

specifikacích nezachytíme. Ontologie mají přesně definovanou syntaxi a sémantiku, tudíž se více 

zaměříme na významy jednotlivých pojmů, vztahů a omezení daného softwarového procesu. Důraz 

této práce je kladen na to, že po nastudování teoretických poznatků o ontologiích, jazyku OWL, Meta-

modelu softwarového procesu, RUP a základních přístupů pro modelování softwarových procesů, 

budeme schopni realizovat mapování ontologií na softwarové procesy popsány neformálně či semi-

formálně. Výsledkem této práce bude optimalizace procesu pomocí vytvoření slovníku pro přepis 

neformálních či semi-formálních částí softwarového procesu RUP na ontologie. 
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Abstract 

This thesis will be focused on a formal description of software process. In fact we can describe 

attributes we are not able to capture in non-formal or semi-formal specification. For that purpose we 

chose Ontology as a knowledge representation tool. Ontology has exactly defined syntax and 

semantics, so we can focus on meaning of particular term. After studying theoretical part, in other 

words OWL language, Meta-model, software process, RUP and basic approaches for modelling 

software processes, we will be able to realize  Ontologies mapping on software processes described in 

semi-formal or non-formal way. The result of this thesis will be process optimization by creating 

ontology dictionary for transcription of non-formal or semi-formal parts of RUP software process. 
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1 Úvod 

Ontologie vytváříme za účelem formálního popisu konkrétní domény. Ontologie je tak 

prezentována tomu, kdo si chce v dané doméně rozšířit své obzory, pochopit souvislosti, ale 

především se s ní podrobně seznámit a dále ji zpracovávat. Ontologií můžeme popsat jakoukoliv 

konkrétní doménu, kterou chceme okolnímu světu představit. Pro reprezentaci ontologií využíváme 

celou řadu jazyků. K nejznámějším patří OWL (Ontology Web Language). Obecně ontologie slouží ke 

sdílení informací a znalostí buď mezi lidmi navzájem nebo mezi stroji navzájem nebo mezi lidmi a 

stroji např. přiblížení našeho světa softwarovým agentům, aby poté mohli plnit specifické úlohy. 

Postupné seznámení s významem ontologií a jejími nástroji, nám usnadní převod semi-

formálního či neformálního popisu na formální popis softwarového procesu. Na praktických 

příkladech posléze budeme demonstrovat optimální převod konkrétní podmnožiny RUP na ontologie 

ve vývojovém prostředí Protégé. 

Popisem formálních metod, znalostním a ontologickým inženýrstvím, problematikou ontologií, 

jejím výkladem, popisem domény ontologie a reprezentací ontologií pomocí jazyka OWL se budu 

podrobněji věnovat v druhé kapitole této bakalářské práce. 

Stěžejní třetí kapitola, nazvaná „Ontologie pro Softwarové procesy“, bude zaměřena na 

softwarové procesy, pravidla při vytváření ontologií pro softwarové procesy seznámení s editorem 

ontologií Protégé, popisem převodu Meta-modelu na ontologie, vytvořením slovníku pro přepis 

daných softwarových procesů a ukázku modelování ontologií u Change Request Managementu. 

Cíle práce 

Cíle této bakalářské práce jsou následující: 

 Nastudování si formálních popisů softwarových procesů.  

 Prostudování si vybraných softwarových procesů. 

 Vytvoření formální popis podmnožiny vybraného softwarového procesu RUP. 

 Popsání možnosti optimalizace takovéhoto popisu. 

 Vytvoření slovníku pro softwarové procesy. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Metody popisu softwarových procesů 

Definice 1 Softwarový proces je po částech uspořádaná množina kroků směřujících k vytvoření nebo 

úpravě softwarového díla. [VONDRAK-SP] 

 

Nyní si představíme tři typy základních metod popisu softwarového procesu 

2.1.1 Neformální metody  

 Jedná se o nejzákladnější způsob modelování procesů. Nemají přesně danou syntaxi a sémantiku, 

softwarové procesy popisujeme buď přirozeným jazykem-verbální komunikací, obrázky, tabulkami: 

např. scénáře v XP. 

2.1.2 Semi-formální metody  

 Mají přesnou syntaxi ale nejednoznačnou sémantiku. Hlavním představitelem v našem případě je 

grafický jazyk UML.  

2.1.3 Formální metody  

Mají jednoznačnou a přesnou syntaxi a sémantiku.  Tyto metody zahrnují formální specifikaci, 

specifikaci analýzy a verifikace procesů.  Z formálních metod si představíme Petriho sítě, Workflow 

sítě a ontologie. 

Více informací o těchto metodách najdete v [VONDRAK-MSS] 

Petriho sítě – Jsou definovány jako trojice konečné množiny míst, konečné množiny 

přechodů a konečné množiny hran. Označkování nám udává počet tokenů v síti. Petriho sítě využívají 

známých algoritmů a jsou vizualizovány.  

Workflow sítě – Doplňují Petriho sítě, značky jsou obarveny. Byly navrženy jako nástroje na 

modelování procesů.  

Více informací o Petriho a Workflow sítích najdete v [KOSINAR-DIPLOMA] 

Výběr ontologií – Podrobnější popisy předchozích dvou metod by vyžadovaly matematické 

definice a důkazy. Ontologie jsme si vybrali z důvodů, že na formální popis nahlíží z hlediska 

přesného významu pojmů, znalostí a logiky. 
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2.2 Úvod do znalostního inženýrství 

Znalostní báze je soubor dat, který reprezentuje zkušenosti, výsledky a s tím související problémy 

a jejich řešení. Veškeré pojmy, které jsme použili nebo zmínili v znalostní bázi, musíme také definovat 

v ontologiích, toto pravidlo musí platit i opačně, každý pojem z ontologie musí být přístupný i 

znalostní bázi. Znalostní bázi využíváme, kdy je potřeba explicitně specifikovat inferenční pravidla ve 

smyslu speciálních axiómů teorie zkoumané domény. [DUZI-CONCEPTS-ONT] 

Začátek znalostních (expertních) systémů je datován od 80. let 20. století, s tímto obdobím také 

souvisí vznik využívání reprezentačního schémat, které nám zachycují tvorbu znalostí. Tato schémata 

pak dělíme podle vlastností [HUSAKOVA]: 

 

Procedurální  - úzce souvisí s procedurou napsanou v programovacím jazyce, zabývá se způsobem 

(jak) a podmínkami, které jsou potřebné k vyřešení problému. 

 

Deklarativní - nám určuje konkrétně, co má být řešeno, mezi zástupce tohoto způsobu patří výroková 

logika, predikátová logika prvního a vyšších řádů. 

 

Rámcová - využívá prvky předchozích dvou schémat, je graficky znázorněna na Schématu 

reprezentace znalostí. 

 

 
Obr. 1 Schéma reprezentace znalostí 
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2.3 Ontologické inženýrství 

Z vědecké disciplíny Znalostní inženýrství se vyvinulo Ontologické inženýrství, které se zabývá 

vývojem ontologií pomocí různých nástrojů a jazyků. Ontologické inženýrství zahrnuje mimo jiné 

také obory, jako jsou například Znalostní/expertní systémy, Umělou inteligenci, Zpracování 

přirozeného jazyka, Sémantický web a Softwarové inženýrství.[HUSAKOVA] 

Reprezentaci ontologického inženýrství nejlépe vystihuje schéma popisu aktivit: 

 

 
Obr. 2 Schéma popisu aktivit 

 

2.4 Definice ontologie 

Ontologie je často zaměňována s výkladovým slovníkem nebo s konceptuální analýzou. 

Ontologie může být detailnější ale i výstižnější, každopádně její úloha není tak omezená jako 

výkladového slovníku. A ve vztahu s konceptuální analýzou se odlišuje tím, že je její realizací. 

Ontologie je uspořádaná množina definicí entitních pojmů, vztahů mezi nimi, integritních omezení a 

speciálních axiomů, je to především výstup modelování znalostí. Konceptuální analýzu chápeme 

v tomto smyslu jako znalostní celek. [DUZI-CONCEPTS-ONT]   

Pojem ontologie vznikl ve starověkém Řecku, kde u jejího vzniku stál slavný filozof Aristoteles. 

Definice z té doby nám říká:  

 

Definice 2:Ontologie je filosofická disciplina, která se zabývá jsoucnem, bytím jako takovým a 

základními pojmy. [HUSAKOVA] 

   

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jsoucno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byt%C3%AD
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Původ významu ontologie v oboru filozofie se zachoval, přibylo však nové pojetí v oboru 

umělé inteligence, kde neexistuje jednoznačná definice. Jedna z nich podle W. Borsta zní:  

 

Definice 3: Ontologie je formální, explicitní specifikace sdílené konceptualizace. 

[HUSAKOVA] 

 

Tato definice znamená, že ontologie mají být dostupné okolnímu světu, který ji může nejenom 

pasivně sdílet, ale také s ní dále pracovat například ji rozšiřovat. Ontologie proto musí využívat přesně 

definovanou syntaxi a sémantiku. Více informací o ontologiích najdete v [HUSAKOVA]. 

Pro obohacení pojmu ontologie uvedeme ještě pár zajímavých definic: 

 

Definice 4:  Ontologie je hierarchicky strukturovaná množina pojmů pro popis domény, která 

může být použita za základ znalostní báze. [HUSAKOVA]. 

 

Definice 5: Ontologie je běžný, sdílitelný a formální popis důležitých konceptů ve specifické 

doméně. [HUSAKOVA]. 

 

Definice 6: Ontologie je formálním popisem konceptů a vztahů, které existují v komunitě 

agentů. [HUSAKOVA]. 

 

Nyní se budeme detailněji zabývat definicí ontologie podle Johna Sowy, který tvrdí že, ontologie 

je základ pro konceptuální analýzu. John Sowa [SOWA] také poukazuje, že když mluvíme o 

konceptualizaci, tak mluvíme o organizaci, její struktuře, vztahu mezi sdílení znalostí v organizaci a 

jejich reprezentaci. Nalézáme tak spojení mezi inferencí a konceptuální strukturou a uvědomujeme si, 

že ontologie primárně obsahuje sémantický aspekt. John Sowa  uvádí, že ontologie doplňuje logiku, 

která nemá žádný slovníkový popis pro to, co existuje.  

 

 

2.5 Doména ontologie 

Ontologie zahrnuje doménu, kterou chceme popsat, s tím souvisí také, jaký rozsah by ontologie 

měla mít, pro koho bude tvořena, za jakým účelem a jaké prostředí a ontologické jazyky budeme 

využívat. Ontologie se z hlediska využití domény dělí na: 

1. Doménové - týkají se jen konkrétní domény (např. Enterprise Ontology) [HUSAKOVA]. 

2. Generické jsou obecnější a širší (např. enCYClopedia). [HUSAKOVA]. 

Širší komunita zainteresovaných uživatelů sdílí tuto doménu, aby podpořila správné modelování 

reality, sémantickou propojenost a automatické odvozování znalostních systémů.  

Charakter obsahu ontologie nezávisí jen na konkrétní doméně ale především na záměru autora. 

Tento záměr je dán účelem aplikace a problémy, které řeší v rámci dané domény. Uživatelské potřeby 

jednoznačně ovlivňují, které pojmy jsou pokládány za primitivní v dané doméně např. pojmy, co se 

dále nedefinují. [DUZI-ONT] 
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2.6 Reprezentace ontologií 

Ontologie může být reprezentována jak popisem v přirozeném jazyce, tak formálním zápisem, 

který je potřebný pro automatizované procesy. 

Ontologie využívá metody sémantického webu a tudíž jazyky jako OWL (Web Ontology Language – 

založený na deskripční logice) nebo RDFS.3 se čím dál tím častěji využívají pro vytváření formálního 

zápisu. 

  Jazyk OWL (Ontology Web Language) je značkovací jazyk, jehož účelem je vytváření 

ontologií. OWL slouží k tomu, aby informace zahrnuté v dokumentech mohly být zpracovány 

aplikacemi pro tvorbu sémantického webu.  

Sémantický web byl vytvořen konsorciem W3C a aktuální verze se vyvíjí podle jeho 

doporučení. Je založený na RDF,RDFS standartech a vyvinul se z jazyků, jako jsou DAML+OIL  

(DAML-DARPA Agent Markup Language, vznikl rozšířením XML a RDF,OIL-Ontology Inference 

Layer, Ontology Interface Language, slouží jako ontologická infrastruktura pro sémantický web) 

OWL jazyk se vyskytuje ve třech základních verzích. Každá verze má jinou vyjadřovací sílu-

expresivnost jazyka. 

 

2.6.1 OWL Lite  

Verze je vhodná pro ty uživatele, kterým vystačí klasifikace hierarchie a jednoduché omezení 

vlastností. Například když v OWL Lite existuje omezení kardinality, hodnoty jsou jen 0 nebo 1. 

Nepodporuje takové prvky OWL jazyka jako jsou sjednocení, disjunktnost a doplněk. 

 

2.6.2 OWL DL  

  Verze je doplněna o  deskripční logiku (description logics) a zaručuje maximální expresivitu 

bez ztráty výpočetní úplnosti (všechny požadavky se zaručeně provedou) a rozhodnutelnosti (všechny 

výpočty se ukonči v konečném čase)logických systémů. OWL DL zahrnuje všechny konstrukce jako u 

OWL Full,ale s omezením. Upřesňuje detailněji konzistenci hierarchie tříd než je tomu u OWL Lite. V 

této bakalářské práci budeme využívat jazyk OWL DL k tvorbě ontologií. 

 

2.6.3 OWL Full   

  Slouží uživatelům, kteří chtějí maximální expresivitu a také syntaktickou volnost RDF avšak 

bez výpočetní záruky. Například u OWL Full je třída považována jako kolekce individuí nebo jako 

individuum. Další podstatný rozdíl oproti OWL DL je ve značení např. owl:DatatypeProperty může 

být reprezentována jako owl:InverseFunctionalProperty. Na úkor vysoké expresivitě jazyka můžeme 

zde počítat s omezením na software - neexistuje žádný software, který by si uměl poradit úplně se 

všemi vlastnosti pokrývající OWL Full. 

 

Každý z těchto jazyků představuje rozšíření svého jednoduššího předchůdce. Pro následující vztahy 

platí. Opačná tvrzení vztahů ovšem nejsou platná. 

 Každá platná OWL Lite ontologie je platná OWL DL ontologie. 

 Každá platná OWL DL ontologie je platná OWL Full ontologie. 
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 Každý platný OWL Lite závěr je platný OWL DL závěr. 

 Každý platný OWL DL závěr je platný OWL Full závěr. 

 

Dalším důležitým požadavkem na tvorbu sdílených ontologií je pravidlo, že chování výsledné 

aplikace, by nemělo být závislé na jazyce, v kterém je ontologie napsána. Tudíž výměna jazyka by 

neměla způsobovat důležité programátorské změny.[DUZI-ONT] 

 

 

3 Praktická část - Ontologie pro softwarové procesy 

3.1 Softwarové procesy 

Nyní si popíšeme metodiky softwarových procesu a vybrané softwarové procesy, zdůvodníme si, 

proč jsme si zvolili právě RUP k formálnímu popisu. 

Obecně se metodiky softwarových procesů dělí na dva druhy: agilní a řízené plánem. 

3.1.1 Agilní metody  

Důraz je kladen zejména na lidské znalosti. Zodpovědnost za funkčnost a priority má zákazník. 

Vývoj je charakterizován krátkými iteracemi a hrubými požadavky, proto zde není definovaná 

architektura procesu. Je vhodný pro týmy s menším počtem lidí. 

Mezi nejznámější agilní metody patří Scrum a XP. 

 

Scrum  

Je založen na zkušenostech, monitorování a adaptaci. Za stěžejní zde pokládáme časové 

období pro řízení projektu „Sprint“, které trvá v praxi okolo 3 týdnů. Krátké schůzky „Scrum meeting“ 

jsou vždy ve stejném čase na stejném místě trvající cca 30 min, vede je Srum master, primárně zde 

zhodnocujeme stav a hledáme problémy procesu, ovšem ne jejich řešení. 

 

XP (eXtreme Programming)  

Mění se extrémně požadavkům vývoje a každému zúčastněnému jsou na tomto základě přiděleny 

úkoly. U tohoto typu softwarového procesu je běžné, že u jednoho počítače spolupracují dva 

programátoři „párové programování”. Dbáme na neustále testování a řídíme se podle toho co je 

nezbytné a osvědčené. Využíváme 4 základní přístupy charakteristické pro XP: komunikaci, 

jednoduchost, zpětnou vazbu a odvahu. 

 

Více informací o agilních metodách najdete v [KOSINAR-DIPLOMA]. 

 

3.1.2 Metody řízené plánováním  

Požadavky, procesy a artefakty jsou definovány, podrobně popisujeme proces. Provádíme 

prevenci proti změnám, které mohou nastat. Tyto metody se používají na velké projekty. Mezi hlavní 

představitelé této metody řízené plánováním patří RUP. 
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RUP (Rational Unified Process®) 

 

Definice 6 Proces RUP definuje disciplinovaný přístup k přiřazování úkolů a zodpovědností 

v rámci vývojové organizace. Jeho cílem je zajistit vytvoření produktu vysoké kvality požadované 

zákazníkem v rámci predikovatelného rozpočtu a časového rozvrhu. [VONDRAK-SP] 

 

Pro modelování RUP se užívá jazyk UML (Unified Modeling Language).  

 

Definice 7 UML je jazyk umožňující specifikaci, vizualizaci, konstrukci a dokumentaci 

artefaktu softwarového systému. [VONDRAK-SP] 

 

 UML popisuje řadu diagramů a patří mezi semi-formální metody popisu softwarového procesu. 

 

Výběr RUP 

Jelikož agilní metody se vždy přizpůsobují konkrétní situaci a okolnostem, tak je nelze všeobecně 

dokumentovat, což nevylučuje, že mohou být části těchto agilních metod popsány semi-formálními 

nebo formálními popisy. Za nejvhodnější typ softwarového procesu pro výběr formálního popisu je 

RUP, vzhledem k rozsáhlé dokumentaci a jeho přístupům pro byznys modelování. 
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3.2 Seznámení s vývojovým prostředím Protégé 

Prostředí Protégé jako editor ontologií, konkrétně pak verzi Protégé 4.1 Beta, jsem si vybrala 

hned z několika důvodů. Opomenu-li osobní doporučení od paní Ing. Martiny Husákové, primárním 

hlediskem pro mě byla nezávislost na platformě (Protégé je vyvinut v Javě, zaručuje funkčnost v 

systémech Win, MacOs, Linux, Unix) Další důležitou vlastností Protégé je, že obsahuje značné 

množství pluginů, kterými jsou nejenom ontologie v různých formátech importovány, exportovány, 

ale také vizualizovaný např.ze známých pluginů uvádím OWLViz plugin-který mi sloužil jako 

kontrola správně vytvořené taxonomie.[HUSAKOVA] 

Mezi další výhody Protégé patří, že je open source, instalování je bezproblémové, práce zde je 

přehledná a především znalostní báze je oddělena od tvorby znalostní aplikace, což nám umožňuje tuto 

bázi lépe spravovat viz. Schéma Protégé .  

 

Obr. 3 Schéma Protégé 
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3.3 Tvorba Ontologií pro softwarové procesy 

Ontologie má širokou škálu vlastností, avšak z hlediska formalizace domény softwarového procesu 

nás zajímají jen následující vlastnosti. 

 

1. IS-A vztahy mezi třídami (dědičnost) 

2. ObjectProperty –  Globální omezení vlastnosti 

3. Omezení-Lokální omezení vlastnosti 

 

 

3.3.1 Třídy a IS-A vztahy 

Třída v Ontologiích je definována jako soubor jedinců se stejnými vlastnostmi. Nejobecnější 

předem definovaná třída je owl.Thing, z které dědí všechny ostatní třídy v Ontologii. 

  IS-A vztah je vztah mezi podtřídou a nadtřídou. Třídy, které jsou v hierarchii blíže třídě 

owl.Thing jsou obecnější, ty, které jsou dále od této třídy, považujeme ze speciálnější. [HUSAKOVA] 

Pro názornou ukázku jsem vytvořila ISA-vztah třídy Role, kde její podtřídou je Admin. 

Znázornění IS-A vztahu v Protégé 

 

 

 

Vyjádření IS-A vztahu ontologiemi 

 

 

<owl:Class rdf:about="&Ontology1300697565070;Admin"> 

<rdfs:subClassOf rdf:resource="&Ontology1300697565070;Role"/> 

       

3.3.2 Disjunktní třídy 

Třídy, které v Ontologiích nemají žádné společné prvky, nazýváme disjunktní třídy. Například 

třída Activity a třída Role jsou disjunktní- nemají žádného společného jedince. 

  

´   
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Definovaní disjunktní třid Activity a Role v Protégé 

 

 

 

 

 

 

Vyjádření disjunktní třídy ontologiemi 

 

<owl:Class rdf:about="&Ontology1300697565070;Activity"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&Ontology1300697565070;ChangeRequestManagement"/> 

        <owl:disjointWith rdf:resource="&Ontology1300697565070;Role"/> 

    </owl:Class> 

 

3.3.3 Objekt property-Globální omezení Vlastnosti 

Vztah mezi dvěma třídami je daný definičním oborem a oborem hodnot. V následujícím případě 

vztahu hasResponsibility (má zodpovědnost) je definičním oborem Role (třída Role vztah 

ObjectProperty vytváří) a oborem hodnot třída Activity (třída Role je zodpovědná za tyto Activity) 

Ke každému vztahu musíme definovat jeho inverzní vztah. V následující ukázce to bude inverzní 

vztah isResponsibleFor (je za ni zodpovědná), kdy definičním oborem je zde Activity a oborem hodnot 

Role. 

 

Znázornění  objectProperty v Protégé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

     

1.  
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Vyjádření objectProperty ontologiemi 

 

<owl:ObjectProperty rdf:about="&Ontology1302770703826;hasResponsibility"> 

        <rdfs:label>OWLObjectProperty_00000003881784661534</rdfs:label> 

        <rdfs:range rdf:resource="&Ontology1302770703826;Activity"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&Ontology1302770703826;Role"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;topObjectProperty"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

  

Znázornění inverzní ObjectProperty v Protégé 

1.  

 

 

 

 

 

 

Vyjádření inverzní objectProperty ontologiemi 

 

<owl:ObjectProperty rdf:about="&Ontology1302770703826;isResponsibleFor"> 

        <rdfs:label>OWLObjectProperty_00000003897981487528</rdfs:label> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&Ontology1302770703826;Activity"/> 

        <rdfs:range rdf:resource="&Ontology1302770703826;Role"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;topObjectProperty"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

3.3.4 Lokální omezení Vlastnosti 

 

U tohoto typu omezení definujeme podmínku (mezi kterými třídami působí) a omezení. 

Omezení mohou být: 

1. Kvantitativní 

 Existenciální (some Existential)  

 Univerzální (Only universal) 

2. Kardinální 

 Minimum (min cardinality) 

 Maximum (max cardinality)  

 Rovnost (exact cardinality) 
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Existenciální omezení 

Tento typ omezení souvisí s existenčním kvantifikátorem someValuesFrom. Třída, u které je 

definován tento typ omezení, musí mít vztah alespoň s jednou třídou. [HUSAKOVA] V následujícím 

případě u třídy Objekt (Object) definujeme lokální vlastnost has (má) alespoň jednu až n tříd 

Vlastností (Atribute). Daná ukázka je část Meta-modelu (označení 1..* místo * v původním schématu 

je zde dodáno z důvodu ukázky tohoto typu omezení). 

Ukázka existenciálního omezení 

 

 

Znázornění Existencionálního omezení v Protégé 

 

 

 

 

 

Vyjádření Existencionálního omezení ontologiemi 

 

<owl:Class rdf:about="&Ontology1302467091969;Object"> 

        <rdfs:label>OWLClass_00000040840801738557</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&Ontology1302467091969;has"/> 

                <owl:someValuesFrom rdf:resource="&Ontology1302467091969;Atribute"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:subClassOf> 

    </owl:Class> 

 

Univerzální omezení 

Nám nezaručuje žádný vztah se třídou. Třída ProcessStep může, ale nemusí mít vztah 

CoordinatedWith (je koordinován s) s třídou ProcessStep-sama se sebou. 
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Ukázka univerzálního omezení 

 
 

 

Znázornění Univerzální omezení v Protégé 

 

 

 

 

Vyjádření Univerzální omezení ontologiemi 

 

<owl:Class rdf:about="&Ontology1302467091969;ProcessStep"> 

        <rdfs:label>OWLClass_00000040911412976134</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&Ontology1302467091969;isCoordinatedWith"/> 

                <owl:allValuesFrom rdf:resource="&Ontology1302467091969;ProcessStep"/> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:subClassOf> 

    </owl:Class> 

</rdf:RDF> 

Kardinální omezení 

Určuje minimum, maximum nebo přesně počet hodnot dané vlastnosti. Třída Vlastnost 

(Atribute) má omezení hasFor přesně na jednu třídu Object. 

Ukázka Kardinálního omezení 
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Znázornění Kardinálního omezení v Protégé 

 

 

 

 

 

Vyjádření Kardinálního omezení ontologiemi 

 

<owl:Class rdf:about="&Ontology1302467091969;Atribute"> 

        <rdfs:label>OWLClass_00000040750922882070</rdfs:label> 

        <rdfs:subClassOf> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&Ontology1302467091969;hasFor"/> 

                <owl:onClass rdf:resource="&Ontology1302467091969;Object"/> 

                <owl:qualifiedCardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:qualifiedCardinality> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:subClassOf> 

    </owl:Class> 

   

3.4 Shrnutí vlastností Ontologií 

Na konkrétních příkladech, jak převzatých z prostředí Protégé, tak rovnou z OWL Files, jsme si 

popsali vlastnosti, které využijeme pro tvorbu vlastních ontologií. Mezi důležité prvky v ontologiích 

patří také axiomy uzávěru vlastnosti a axiomy pokrytí tříd, jejich účelem je omezení na dané třídy a 

vlastnosti. Tyto axiomy jsme nedefinovali z důvodu další možné rozšiřitelnosti ontologie. Více 

informací o vlastnostech ontologie najdete v [DUZI-ONT]. 
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3.5 Meta-model 

Definice 8 Meta-model je model, který definuje jazyk určený pro vytvoření modelu. 

 [VONDRAK-MBM] 

 

Vytvoření Meta-modelu slouží v našem případě nejenom ke korektnímu vytvoření společného 

modelu pro převod kterékoliv části softwarového procesu na ontologie, ale především k mapování 

konkrétních pojmů, které budeme později v různých přístupech vycházejících z tohoto Meta-modelu 

využívat. 

 

 

 

 

 

  Obr. 4 Schéma Meta-modelu  
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3.5.1 Popis pojmů Meta-modelu 

 

K vytvoření co nejpřesnější ontologie pro softwarové procesy vycházíme z pojmů Meta-modelu, 

protože pokrývají veškeré vlastnosti softwarových procesů v RUP. Tyto pojmy Meta-modelu musíme 

důkladně popsat, abychom poté dokázali k nim správně přiřadit prvky z konkrétního softwarového 

procesu. 

V následující tabulce jsou popsány významy jednotlivých tříd ze schématu Meta-modelu. 

Tabulka pojmů Meta-modelu 

Pojem v Meta-modelu Popis Příklad 

Proces 

Soubor vzájemně souvisejících nebo 

vzájemně působících činnosti, který 

přeměňuje vstupy na výstupy. 

Change Request 

Management 

Cíl Cíl procesu. 
Sesbírat požadavky 

na změnu 

Procesní Krok 
Kroky jsou nejjednodušší prvky 

Aktivit. 
Spusť Protégé 

Aktivita 

Aktivita je popis činnosti, která 

reprezentuje jeden atomický (dále 

nedělitelný) 

krok ve vykonání procesu. 

Make Changes v 

procesu Change 

Request 

Management  

Role 
Definice chování a povinností 

individua. 

Tester v Change 

Request 

Management 

Kompetence 
Schopnosti, které jsou vyžadovány 

rolemi k provádění aktivit. 
Znalost RUP 

Zdroj 

Zdroj je prostředek nebo skupina 

prostředků nutných k vykonání 

aktivity. 

Zdroje mohou být lidské nebo strojově 

orientované. 

Protégé, PC,Tester 

Lidský zdroj 
Popisuje individua, která tvoří pracovní 

sílu softwarové společnosti 

Tester v Change 

Request 

Management 

Strojově orientované 

zdroje 

Popisuje stroje a software, které jsou 

zapotřebí k vykonání aktivit. 
Protégé, PC  

Objekt 

Objekt je entita s jasně definovanou 

hranicí a identitou zahrnující její 

chování a 

stavy. 

Abstraktní třída 

Vlastnost Vlastnost objektu 

Velikost 

zdrojového kódu na 

disku 

Entita/Artefakt 
Entita je pasivním elementem procesu. 

Artefakt jeden z mnoha druhů 

Artefakt Change 

Request v procesu  
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3.5.2 Formalizace Meta-modelu pomocí ontologií 

Správného převodu Meta-modelu na ontologie dosáhneme tak, že z pojmů které jsou popsány 

výše v tabulce, vytvoříme třídy, hierarchie mezi nimi pak zachytíme prostřednictvím ISA-vztahů, 

vztahu celek-část a vztahů mezi třídami, kde posléze využijeme i omezení. Našim cílem je vytvoření 

konzistentní výsledné ontologie.  

Mapování tříd Meta-modelu 

Metaclass v Meta-modelu Reprezentace pomocí Ontologií Reprezentace v Protégé 

Proces Třída Proces Class Process 

Cíl Třída Cíl Class Goal 

Procesní Krok Třída Procesní Krok Class ProcessStep 

Aktivita Třída Aktivita Class Aktivity 

Role Třída Role Class Role 

Kompetence Třída Kompetence Class Competence 

Zdroj Třída Zdroj Class Source 

Lidský zdroj Třída Lidský zdroj Class Human Source 

Strojově orientované zdroje Třída Strojově orientované zdroje 
 Class Machine Oriented 

Source 

Objekt Třída Objekt Class Object 

Vlastnost Třída Vlastnost Class Attribute 

Entita/Artefakt Třída Entita/Artefakt Class Entity/Artefact 

Informace Třída Informace Class Information 

 

  

hmatatelného vedlejšího produktu 

vytvořeného během vývoje softwaru.  

Change Request 

Management 

Informace 

Vše co nám nebo něčemu podává 

(popř. předává) zprávu o věcech nebo 

událostech, které se staly nebo které 

nastanou 

Kus zdrojového 

kódu v PC 

Materiál 

V našem případě softwarového procesu 

jej nevyužíváme-nevytváříme 

hmatatelnou entitu. Vystačíme si jen 

s pojmem Informace, Entita nebo 

Artefakt. 

V našem případě 

softwarového 

procesu neexistuje 

žádný vhodný 

příklad. 
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3.5.3 Mapování taxonomie Meta-modelu 

 

Ze schématu Meta-modelu můžeme snadno vyčíst následující zobecnění/generalizaci tříd, kterou 

definujeme pomocí IS-A vztahů v Ontologii. 

 

 
 

Obr. 5 Schéma taxonomie 

 

Taxonomie tříd Meta-modelu můžeme definovat: 

 u třídy Procesní krok, jejími podtřídami jsou Proces a Aktivita  

 u třídy Objekt, kde podtřídami jsou Entita a Zdroj 

 u třídy Entita, kde podtřídami jsou Informace a Materiál 

 u třídy Zdroj, kde podtřídami jsou Strojově orientovaný a Lidský zdroj 

3.5.4 Mapování relací a integritních omezení Meta-modelu 

Na obrázku Meta-modelu jsou mezi jednotlivými třídami znázorněny následující relace: 

Složení 

Definován zde je vztah objectProperty PartOf, kdy definičním oborem je Proces, oborem 

hodnot pak Procesní krok. U tohoto složení je definována také násobnost-jeden Proces obsahuje více 

Procesních kroků. Tuto násobnost upřesníme prostředníctvím omezení (restriction) na danou 

ObjectProperty, v případě 1 to bude kardinální omezení přesně 1, v případě 0 až n to bude univerzální 

omezení. 

Asociace 

V Meta-modelu se vyskytují asociace, které definujeme v Ontologiích pomocí objectProperty, 

násobnost pak pomocí integritního omezení U Meta-modelu je celkem dvanáct asociací (tudíž dvanáct 

ObjectProperty a ke každé navíc ještě inverzní Object Property, kterou budeme značit počátečním 

písmenem I). Pro přehlednost zachycení asociací Meta-modelu jsme vytvořili tabulku, kde kromě 

samotné ObjectProperty definuji definiční obor a obor hodnot  tříd - mezi kterými daný vztah působí 

(Globální omezení vlastnosti) a typ integritního omezení (Lokální omezení vlastnosti). 
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Tabulka asociací Meta-modelu 

 

3.6 Přístupy pro převod procesů na ontologie 

 

Nyní budeme vycházet z pojmů Meta-modelu k vytvoření přístupů pro návrh byznys modelování 

na abstraktní úrovni: Funkčního přístupu, Přístupu specifikace chování a Strukturálního přístupu. Tyto 

přístupy obecně definujeme: 

 

Definice 9 Funkční přístup je zaměřený především na funkce, jejich strukturování, vstupy a 

výstupy. [VONDRAK-MBM] 

 

Definice 10 Přístup specifikací chování je zaměřen na řídící aspekt vykonávání procesu cestou 

stanovení událostí a podmínek, za kterých mohou být jednotlivé aktivity prováděny.  

[VONDRAK-MBM] 

 

Název ObjectProperty Definiční obor Obor Hodnot Typ Integritního 

omezení 

JeKoordinovanS Procesní krok Procesní krok Only(universal) 

IJeKoordinovaS Procesní krok Procesní krok Exactly(1) 

JeRealizovan Cíl Proces Exactly(1) 

IJeRealizovan Proces Cíl Only(universal) 

SpolupracujeS Proces Proces Only(universal) 

ISpolupracujeS Proces Proces Exactly(1) 

Pouziva Proces Objekt Only(universal) 

IPouziva Objekt Proces Only(universal) 

JeProvadena Aktivita Role Only(universal) 

IJeProvadena Role Aktivita Only(universal) 

Ma Objekt Vlastnost Exactly(1) 

IMa Vlastnost Objekt Only(universal) 

VystupujeV Role Zdroj Only(universal)) 

IVystupujeV Zdroj Role Only(universal) 

JeZpracovana Entita Zdroj Only(universal) 

IJeZpracovana Zdroj Entita Only(universal) 

Poskytuje Zdroj Kompetence Only(universal) 

IPoskytuje Kompetence Zdroj Only(universal) 

Specifikuje Role Kompetence Only(universal) 

ISpecifikuje Kompetence Role Only(universal) 

JeOrganizovanS Lidský Zdroj Lidský Zdroj Only(universal) 

IJeOrganizovanS Lidský Zdroj Lidský Zdroj Exactly(1) 

JeZpracovanaVRamci Entita Aktivita Only(universal) 

IJeZpracovanaVRamci Aktivita Entita Only(universal) 
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Definice 11 Strukturální přístup je zaměřen na statický aspekt procesu. Cílem je postihnout entity a 

zdroje vystupující v procesu včetně jejich atributů, činností (služeb) a vzájemných vazeb.[VONDRAK-

MBM] 

 

V našem případě převodu softwarového procesu na ontologie nahlížíme na tyto přístupy a na 

jednotlivé pojmy následovně. 

3.6.1 Funkční přístup 

V jazyce UML k funkčnímu přístupu nahlížíme pomocí diagramu případu užití (Use Case 

Diagram), kterým definujeme vztahy mezi případy užití systému a aktéry stojící vně systému 

[VONDRAK-MSS]. Všechny pojmy pro vyskytující se v tomto diagramu mapujeme na pojmy (třídy a 

vztahy) Meta-modelu.  

 

 
Obr. 6 Diagram případu užití 
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Tabulka pojmů Diagramu případu užití 

 

Pojem v diagramu 

případu užití 
Popis 

Výskyt v Meta-

modelu 
Příklad 

Případ užití 

Případy užití 

specifikují vzory 

chování realizované 

softwarovým 

systémem. 

V RUP se Aktivita 

může skládat 

z množiny případů 

užití, tudíž případ 

užití je speciální 

třídou Aktivity. 

Zpracování objednávky 

Aktér 

Jako aktéry 

definujeme 

uživatele či jiné 

systémy, kteří jsou 

v iterakci 

s vyvíjeným 

softwarovým 

systémem. 

Aktér je speciální 

třídou Role. 

Prodejce 

Vložení (include) 

Vyjadřuje situaci, 

kdy určitý scénář 

popsaný jedním 

případem užití je 

součástí i jiného 

případu užití 

V Meta-modelu ho 

řádíme pod vztah   

„je koordinován 

s“ u třídy 

Procesního kroku 

Zpracování objednávky 

zahrnuje případ užití 

Kontrolu platby. 

Rozšíření (extends) 

Vyjadřuje situaci, 

kdy určitý případ 

užití rozšiřuje jiný či 

představuje 

variantní průchody 

tímto scénářem. 

 V Meta-modelu ji 

řádíme pod vztah  

„je koordinován 

s“ u třídy 

procesního kroku 

Objednávání z Katalogu 

rozšiřuje případ užití 

Zpracování objednávky. 

Zobecnění/Specializace 

Je taxonomický stav 

mezi obecnějším 

elementem a jeho 

více specifikovaným 

elementem 

Jedná se o 

taxonomický vztah. 

V Meta-modelu ho 

nedefinujeme. 

V případě diagramu užití 

může být definován mezi 

Případy užití nebo mezi 

Aktéry 
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Z předchozí tabulky využijeme konkrétní pojmy, které se v tomto typu diagramu vyskytují. 

Následně tyto pojmy převedeme na ontologie dle pravidel popsaných výše. 

 Tabulka ontologií pro diagram Případu užití 

 

Pojmy obsažené v diagramu případu užití Reprezentace pomocí Ontologií 

Případ užití Třída Případ užití (UseCase). Konkrétní případy 

užití jsou podtřídami. 

Aktér Třída Aktér (Actor). Konkrétní Aktéři jsou 

podtřídami. 

Relace vložení (include) ObjectProperty „Include“, kde definičním 

oborem je Případ užití, který může být popsaný i 

jiným případem užití a oborem hodnot je Případ 

užití, který je součástí. 

Relace rozšíření (extends) ObjectProperty „Extends“, kde definičním 

oborem je Případ užití, který rozšiřuje danou 

případ užití a oborem hodnot je Případ užití, 

který má být rozšířen. 

Relace zobecnění/specializace mezi případy užití Jedná se o taxonomický vztah rodič-potomek. 

Rodič je zde obecnější Případ užití, jeho podtřída 

–potomek  je speciálním Případem užití. 

 

Relace zobecnění/specializace mezi Aktéry Jedná se o taxonomický vztah rodič-potomek. 

Rodič je zde Aktér, který je charakterizován 

svými obecnými vlastnostmi. Potomek Aktér je 

podtřídou, které tyto vlastnosti rozšiřuje, je 

specializací. 
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3.6.2  Přístup specifikace chování 

Přístup specifikace chování v UML znázorňuje Stavový diagram a Aktivitní diagram. 

Stavový diagram reprezentuje životní cyklus objektů z hlediska posloupnosti stavů, událostí 

způsobujících přechody mezi těmito stavy. Diagram aktivit popisuje toky činnosti pomocí aktivit 

reprezentujících akční stavy a přechody mezi nimi. [VONDRAK-MSS] 

 

 
Obr. 7 Stavový diagram  
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Tabulka pojmů Stavového diagramu 

 

Pojem ve Stavovém 

diagramu 
Popis 

Výskyt v Meta-

modelu 
Příklad 

Počáteční/Koncový stav 

Počátek a konec 

stavového 

diagramu. 

Jsou speciálními 

třídami třídy 

Procesní krok. 

Počátek a konec stavového 

diagramu. 

Stav Objektu 

Stav Objektu, který 

způsobují jednotlivé 

události. 

V Meta-modelu je 

speciální třídou 

třídy Vlastnost. 

Ověření zákazníka 

Přechod 

Mezi dvěma po sobě 

jdoucími aktivitami 

v toku definujeme 

přechod tj. důvod, 

proč vystupujeme 

z jedné aktivity a 

vstupujeme do 

druhé. 

V Meta-modelu ho 

řadíme pod „ je 

koordinován s“  u 

třídy procesního 

kroku. 

Mezi aktivitou Přihlašovací 

dialog a Ověření zákazníka 

je přechod zadej (login, 

heslo) 

Podmínka Přechodu 

U přechodu 

definujeme 

podmínku, za které 

se přechod 

uskuteční. 

V Meta-modelu ho 

řadíme pod vztah 

je „ je koordinován 

s“ u třídy 

procesního kroku. 

Když je Ověření zákazníka 

neúspěšné, tak se vracíme na 

Přihlašovací dialog. 

 

Z tabulky využijeme konkrétní pojmy pro Stavový diagram a poté je namapujeme na ontologie. 

Tabulka Ontologií pro Stavový diagram 

 

Pojmy obsažené ve Stavovém diagramu Reprezentace pomocí Ontologií 

Počáteční/Koncový stav Třída Počáteční a Koncový stav 

Stav Objektu Třída Stav Objetu. Konkrétní stavy objektu jsou 

podtřídami. 

Přechod Třída Přechod. Konkrétní přechody jsou 

podtřídami. 

Podmínka Přechodu Třída Podmínky Přechodu. Konkrétní podmínky 

přechodu jsou podtřídami. 
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Obr. 8 Aktivitní diagram  
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Tabulka pojmů Aktivitního diagramu 

 

Pojem v Aktivitním 

diagramu 
Popis 

Výskyt v Meta-

modelu 
Příklad 

Počáteční/Koncový stav 

Počátek a konec 

Aktivitního 

diagramu. 

Jsou speciálními 

třídami třídy 

Procesního kroku. 

Počátek a konec 

Aktivitního diagramu. 

Objekt 

Objekt je entita s 

jasně definovanou 

hranicí a identitou 

zahrnující její 

chování a 

stavy. 

V Meta-modelu je to 

přímo třída Objekt. 

Objednávka 

Aktivita 

Aktivita je popis 

činnosti, která 

reprezentuje jeden 

atomický (dále 

nedělitelný) 

krok ve vykonání 

procesu. 

V Meta-modelu je to 

přímo třída Aktivita. 

Přijetí Objednávky 

Role (Objekt 

zodpovídající za činnosti) 

Definice chování a 

povinností 

individua. 

V Meta-modelu je to 

přímo třída Role. Zákazník 

Podmínka Přechodu 

U přechodu 

definujeme 

podmínku, za které 

se přechod 

uskuteční. 

V Meta-modelu ho 

řadíme pod vztah „je 

koordinován s“ u 

třídy procesního 

kroku. 

Když nelze splnit Přijetí 

objednávky následuje 

Uzavření. 

Rozdělení toku/Sloučení 

souběžných toků 

Rozděluje a 

ukončuje souběžná 

vlákna. 

Jsou speciální třídou 

Procesního kroku a 

jejich koordinace je 

dána vztahem „je 

koordinován s“. 

Odeslání faktury a 

Odeslání zboží probíhá 

součastně. 

Datový tok 

V případě 

Aktivitního 

diagramu je datový 

tok definován mezi 

a Aktivitami 

Objekty. 

Je dán vztahem u 

Meta-modelu Proces 

„používá“ Objekt. Po Objednávce následuje 

Přijetí Objednávky. 

Alternativa/Sloučení 

Alternativních toků 
Rozděluje a slučuje 

odlišné scénáře částí 

Aktivitního 

diagramu. 

Jsou speciální třídou 

Procesního kroku a 

jejich koordinace je 

dána vztahem „je 

koordinován s. 

Přijetí objednávky může 

být realizováno nebo nelze 

splnit. 
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Tabulka ontologií pro Aktivitní diagram 

 

Pojmy obsažené v Aktivitním diagramu Reprezentace pomocí Ontologií 

Počáteční/Koncový stav Třída Počáteční a Koncový stav. 

Objekt Třída Objekt. Konkrétní objekty jsou podtřídami. 

Podmínka Přechodu Třída Podmínky Přechodu. Konkrétní podmínky 

přechodu jsou podtřídami. 

Aktivita Třída Aktivita. Konkrétní Aktivity jsou 

podtřídami. 

Rozdělení toku/Sloučení souběžných toků Třída Rozdělení toku/Sloučení souběžných toků  

Datový tok Třída Datový tok  

Alternativa/Sloučení Alternativních toků Třída Alternativa/Sloučení Alternativních toků. 

 Role (Objekt zodpovídající za činnosti) Třída Role. Konkrétní Role jsou podtřídami. 

 

3.6.3 Přístup specifikace chování 

Strukturální přístup nám znázorňuje Diagram tříd, který popisuje obecně platné třídy a typy, 

jejich vnitřní strukturu a vzájemné relace nezávislé na čase, a diagram objektů-instance tříd. 

[VONDRAK-MSS] 

 

 
Obr. 9 Třídní diagram  
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Tabulka pojmů třídního diagramu 

 

Pojem v Třídním 

diagramu 
Popis 

Výskyt v Meta-

modelu 
Příklad 

Třída 

Popis množiny 

objektů majících 

společnou strukturu, 

chování, vztahy a 

sémantiku. Každá 

meta-class v Meta-

modelu. 

V Meta-modelu se 

nevyskytuje přímo 

třída. Třída je 

množina objektů 

stejných či podobných 

vlastností. 

Zaměstnanec 

Atributy 
Atributy daného 

objektu. 

V Meta-modelu je 

řadíme do třídy 

Vlastnost. 

Rodné číslo u třídy 

Zaměstnanec 

Operace 
Operace daného 

objektu. 

V Meta-modelu je 

řadíme do třídy 

Vlastnost. 

Kontroluj Platbu() u třídy 

Zaměstnanec. 

Asociace 

Skupina spojení 

mezi objekty, 

třídami mající 

společnou strukturu 

a sémantiku. Vztah 

mezi operacemi 

V Meta-modelu ho 

řádíme pod vztah „ je 

koordinován s“ u 

třídy Procesního 

kroku. 

Zaměstnanec zpracovává 

(asociace)Objednávku. 

Složení 

Popisuje vztah mezi 

celkem a jeho 

částmi, kde některé 

objekty definují 

komponenty, jejichž 

složením vzniká 

celek 

reprezentovaný 

jiným objektem. 

Objekt „má“ 

vlastnost. 
 

Závislost 

Dočasná forma 

vztahu. 

 

V meta-modelu ho 

řádíme pod vztah  „ je 

koordinován s“ u 

třídy Procesního 

kroku 

 

Zobecnění/generalizace 

Je taxonomický stav 

mezi obecnějším 

elementem a jeho 

více 

specifikovaným 

elementem. 

V našem případě 

mezi třídami. 

Jedná se o 

taxonomický vztah. 

V Meta-modelu ho 

nedefinujeme 
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Tabulka ontologií pro Třídní diagram 

 

Pojmy obsažené v Diagramu tříd/objektů Reprezentace pomocí Ontologií 

Třída Třída Class. Konkrétní třídy jsou podtřídami 

Atributy 
Třída Atributy. Konkrétní Atributy jsou pod 

podtřídami 

Operace 
Třída Operace jednotlivé Operace jsou 

podtřídami této třídy. 

Asociace 

ObjectProperty Asociace, kde definiční obory a 

obory hodnot jsou třídy nebo objekty, které spolu 

tvoří toto spojení. 

 

Složení 
Definuje Object property Složení, kde definičním 

oborem je celek a oborem hodnot je část. 

Závislost 

ObjectProperty Závislost, kde definiční obory a 

obory hodnot jsou třídy nebo objekty, které spolu 

tvoří tuto závislost. 

Zobecnění/generalizace Jedná se o taxonomický vztah rodič-potomek. 

 

U strukturálního přístupu se nejčastěji také setkáváme s modifikátory viditelnosti u Atributu a 

Operací, které ovšem z hlediska RUP a Ontologií nebudeme využívat. Násobnost u asociace, 

 definujeme prostřednictvím omezení (restriction) na danou ObjectProperty, v případě 1 to bude 

kardinální omezení přesně 1, v případě n-množství to bude existenciální omezení a v případě 0-n se 

bude jednat o univerzální omezení, které se od existenciálního liší tím, že daný vztah se třídou může 

mít, ale nemusí, jak už jsme se již v kapitole „Ontologie pro softwarové procesy“ zabývali. 

3.7 Optimalizace procesu 

Při plánování tvorby formální popisu části softwarového procesu začneme nastudováním 

samotného procesu jako celku (opomeneme-li základní znalosti o Ontologiích). 

Vytvoříme si Meta-model dle výše popsaného převodu a namapujeme konkrétní pojmy na pojmy 

z Meta-modelu, řídíme se dle pravidel a přístupů již popsaných (avšak ne každý semi-formální proces 

je přesně popsán dle daných pravidel a přístupů. Postupujeme pak tak, že jednotlivé pojmy v tabulkách 

vyhledáme a pomocí nich modelujeme ontologie) 

Při budování ontologie pro Meta-model a softwarový popis v rámci RUP popsaný semi-formálně 

či neformálně použijeme následující postup: 

Nejdříve namodeluje všechny třídy, které nejsou podtřídou žádné třídy. 

Poté pomocí vztahu rodič-potomek vytvoříme podtřídy daných tříd. Dále budeme přiřazovat daným 

třídám vztahy, jako bude vztah celek – část, a asociace, které budeme modelovat nejenom 

jednosměrným spojením, ale inverzní objectProperty nám zaručí, že toto spojení bude obousměrné. Na 

závěr, jestli to daný popis procesu bude vyžadovat, přidáme omezení (restriction). 
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3.8 Ontologie pro Change Request Management 

Již jsme si popsali příklad formalizace Meta-modelu pomocí Ontologií, protože z něho vychází 

všechny ostatní softwarové procesy. Nyní si popíšeme softwarový proces Change Request 

Management (CRM). Vybrali jsme si ho z toho důvodu, že je velmi podrobně popsán v RUP 

z hlediska workflow-přechody a podmínky přechodu. Z výše vytvořeného Meta-modelu využijeme 

přístup specifikace chování. 

 
Obr.10 Change Request Management 1 
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Obr. 11 Change Request Managment 2 

 

3.8.1 Třídy Change Request Managementu 

Třída Role - Zahrnuje všechny role v procesu, nehledě na zodpovědnost či kontrolu přístupu, tomu se 

později budeme věnovat ve vztazích. Konkrétní role jsou dále podtřídami. 

Třída Aktivit - Jednotlivé aktivity jsou pak podtřídami  

Třída Přechody - Zahrnuje přechody, které jsou definovány mezi jednotlivými aktivitami (nebo mezi 

aktivitou a koncovým stavem) je u nich také definována podmínka přechodu, konkrétní přechody jsou 

pak podtřídami. 

Třída Podmínek přechodů 

Třída Stavy - která má za podtřídy počáteční a koncový stav (InitialState,Finite State) 

3.8.2 Vztahy Change Request Managementu 

Počáteční stav (InitialState) má vztah ObjectProperty (beginWith) s  aktivitou. Definičním 

oborem je zde počáteční stav (InitialState), oborem hodnot aktivita(Activity). 

Role jsou zodpovědné za vykonávání aktivit. Role mají vztah vzhledem k aktivitám, tento vztah 

je definován podle ObjectProperty(hasResponsibility), jejímž definičním oborem jsou role (Role) a 

oborem hodnot jsou aktivity (Activity) , kterých mohou nabývat. 

Role má také vztah týkající se přístupu kontroly ObjectProperty(hasAccesControl), kde jsou oborem 

hodnot podmínky přechodu (ConditionofTransition). 

. 
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Každý přechod (Transition), pokládán ve vztahu za definiční obor musí splňovat následující tři 

typy kritérii: 

 musí mít vztah předchůdce ObjectProperty(hasAncestor), kde oborem hodnot je aktivita 

(Activity), z které přechod vychází. 

 musí mít vztah následovníka ObjectProperty(hasFollower), kde oborem hodnot je aktivita 

(Activity), do které přechod vstupuje. Může nastat i druhý případ, že přechod končí vztahem 

ObjectProperty (endWith) oborem hodnot je tady pak konečný stav procesu (FiniteState)  

 musí mít podmínku přechodu ObjectProperty(hasConditition)oborem hodnot jsou  podmínky 

přechodu(ConditionofTranstition) 

V případě, že se daný přechod(Transition) nachází v diagramu více než jedenkrát, jsou následující 

vztahy číslovány 2,3 atd. Například, když máme daný přechod v diagramu dvakrát, musí mít vztahy  

hasAncestor, hasAncestor2, hasFollower2, hasCondition, hasCondition2 . 

 

3.8.3 Omezení Change Request Managementu 

Zde využíváme pouze Existencionálních omezení.Vycházíme z výše popsaných ObjectProperty,  

jen ke konkrétním třídám z definičního oboru(podtřídy k třídám Role, 

Activity,Transition,ConditionOfTransition,State) přirazujeme konkrétní třídy z oboru hodnot. 

(podtřídy k třídám Role, Activity,Transition,ConditionOfTransition,State). Například, u třídy Role 

máme podtřídu Tester, která je odpovědná (hasResponsibility) za konkrétní aktivitu 

VerifyChangesInTestBuild, která je podtřídou třídy Activity. 

 

3.8.4 Optimalizace Change Request Managementu 

U konkrétního případu CRM existují dva diagramy. První nahlíží na CRM z pohledu aktivit a 

druhý z pohledu Přechodů. Prvním úkolem pro nás tudíž bylo dané diagramy sjednotit a optimalizovat 

do jedné ontologie. Za nejvhodnější způsob se ukázalo řešení překreslení prvního diagramu, který se 

zaměřoval na Aktivity a doplnit tento diagram o přechody. Pro kontrolu nám sloužily podmínky 

přechodu (ConditionofTranstition), protože jenom ty byly společné pro oba diagramy. Výsledek 

vypadal následovně: Struktura zůstala stejná jako u diagramu Aktivit, jen veškeré aktivity byly 

doplněny o přechody. Tímto postupem si více upřesníme strukturu výsledné ontologie. Například jsme 

zjistili, že Aktivitu Corfirm Reject and Duplicate, je vhodné rozdělit na dvě samostatné aktivity 

Confirm Reject a Confirm Duplicate. Dále už můžeme bez problému pokračovat dle pravidel 

popsaných výše v „Optimalizacích Procesů“. Jako výsledná kontrola v Protégé nám může sloužit 

OWL WIZ plugin,prostřednictvím kterého nejlépe vystihneme dědičnost. U jednotlivých tříd pak 

můžeme detailněji zkontrolovat omezení konkrétní třídy rozkliknutím  dané třídy v položce Classes. 
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4 Závěr 

V první teoretické části jsme si představili metody pro popis softwarových procesů, zaměřili jsme 

se detailněji na formální popisy pomocí ontologií. Seznámili jsme s pojmem ontologie a jejími 

vlastnostmi. Teoretických poznatků týkajících se ontologií je mnoho, vyzdvihli jsme především ty, 

které využijeme z hlediska formálního popisu softwarového procesu, který je popsán semi-formálně či 

neformálně. 

V druhé kapitole jsme se zabývali softwarovými procesy, detailněji jsme se zaměřili na popis 

RUP, pomocí ontologií. Vytvořili jsme ontologie pro Meta-model softwarového procesu a definovali 

jsme si náhled na softwarový proces prostřednictvím tří možných přístupů, funkční, specifikace 

chování a strukturální. Namodelovali jsme ontologie pro konkrétní podmnožinu RUP Change Request 

Managementu. 

Postupně přes teoretická východiska, která byla potřebná k vybudování kompletní ontologie této 

domény, jsme se dostali k hlavnímu aspektu - optimalizaci částí procesu pomocí ontologií.  

Optimalizace zde byla provedena právě vytvořením slovníku pro semi-formální a neformální 

popisy v rámci RUP. Definovali jsme si pojmy z  Meta-modelu pro softwarové procesy a následně 

jsme je využili u tří hlavních přístupů pro softwarové procesy. Poté byl každý pojem z těchto přístupů 

namapován na ontologie. Využili jsme zde vlastností ontologií, jako jsou třídy, vztahy a omezení. 

Dosáhli jsme vytvoření postupu pro přepis semi-formálních a neformálních popisů a v rámci RUP. 

Zajisté, že možných způsobů reprezentace této domény pomocí ontologií je více. Práce si však klade 

za cíl, abychom poté podle přesného definováni pojmů, mapování pojmů na ontologie, formálního 

popisu pomocí jazyka OWL, graficky znázorněných vztahů a tříd (OWL plugin v Protégé nám 

poslouží zkontrolovat celkovou taxonomii procesu) co nejpřesněji formálně rozšířili, doplnili a 

sjednotili pojmy u semi-formálních či neformálních softwarových procesů. Dle požadovaných cílů 

jsem splnila zadání. 
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