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Abstrakt 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na problematiku Ontologií, a na jejich využití jako 

nástroj pro reprezentaci znalostí v aplikacích zaměřujících se na umělou inteligenci, expertní 

systémy či pro formální modelování softwarových procesů. Tento text popisuje široké popisné 

vlastnosti ontologií a jejich přínos. 

Tato práce je dále zaměřena na tvorbu grafického editoru nejen softwarových procesů založený 

na technologii Ontologií. Editor je založen na frameworku GMF, a je vyvíjen jako plugin do 

integrovaného vývojového prostředí Eclipse. 
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Abstract 

In this thesis, I have focused on the issue of ontologies, and their use as a tool for knowledge 

representation in applications focusing on artificial intelligence, expert systems or for formal 

modelling software processes. This text describes the general descriptive characteristics of 

ontologies and their benefits. 

This work is also focused on creating graphical editor not only software processes based on 

ontology technology. Editor framework is based on GMF, and is being developed as a plugin to 

Eclipse integrated development environment. 
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1 Úvod 

Tato diplomová práce obsahuje tři hlavní témata rozdělená do těchto kapitol: Ontologie, 

Reprezentace znalostí a Grafický editor ontologií, a klade si za cíl poskytnout co nejucelenější 

informace v těchto oblastech. 

V kapitole 2 Ontologie a podkapitole 2.1 Historie je shrnut historický vývoj a transformace 

filozofického směru popisující ontologie od Aristotela až po současnost kdy ontologie 

představují ucelený směr Ontologického inženýrství, které se zabývá reprezentací znalostí, 

expertními systémy, reprezentací znalostí v umělé inteligenci, a logikou a vyvozováním 

skrytých souvislostí. V části 2.2 Základní členění jsou představeny specializované formy 

ontologií a následně jsem se zaměřil v části 2.3 Ontologie v informatice na vývoj v této oblasti. 

Na předchozí část přímo navazuje část 2.4 Struktura ontologie, která se zabývá strukturou 

ontologií používaných v informatice doplněnou o příklady v jazyce OWL. 

V kapitole 3 Reprezentace znalostí jsem shrnul pojem znalost a jeho členění. Dále jsem se 

věnoval v části 3.1 Principy reprezentace znalostí možnostmi, jak lze pohlížet na znalosti a 

jejich reprezentací. Jakým způsobem reprezentovat znalosti abychom je mohli použít co 

nejefektivněji způsobem. V 3.2. Úrovně reprezentace se věnuji možnostem reprezentace 

v závislosti na úrovni znalostí, úrovni oprávnění a úrovni návrhu. 

Čtvrtá kapitola je věnována jak grafickému frameworku GMF a popisu jednotlivých částí 

projektu tak analýze a implementaci grafického editoru ontologií, který má být využitelný 

k formálnímu modelování softwarových procesů. V rámci této části se zabývám i popisem 

vývoje ve frameworku GMF a prostředím Eclipse. 

Pátá kapitola obsahuje princip práce s editorem a jeho částmi. Popíšeme si vytváření souboru 

obsahující jednoduchou ontologii. 

Závěr obsahuje stručné shrnutí výsledků mé práce a poznatků, které jsem v průběhu její tvorby 

zachytil. 
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2 Ontologie 

Slovo ontologie je odvozeno z řečtiny, on/ontos – jsoucí a logos – výklad. Jako pojem se 

objevuje v 17. století a jako samostatnou disciplínu zabývající se jsoucnem a bytím definuje 

v 18. století Christian Wolff, který rozdělil disciplínu metafyziky na část obecnou (metaphysica 

generalis – ontologie) a speciální (metaphysica specialis – přirozená teologie, kosmologie, 

psychologie).  

Ontologie jako filozofická disciplín se zabývá jsoucnem z jiného hlediska než ostatní vědy, 

hledá odpověď na otázku: „Co dělá jsoucno jsoucnem?“, jedná se o učení bytí z obecného 

hlediska. 

2.1 Historie 

Ontologie, tedy její myšlenka se objevuje v Aristotelově Metafyzice. Část Aristotelovy první 

filozofie (proté filosofia) se zabývá naukou o jsoucnu a všemu, co k němu náleží. Aristoteles 

(384 – 322 př. n. l.) a Tomáš Akvitánský (1224/25 – 1274) stanovili základními tématy této 

nauky jsoucna rysy jsoucna: akt a potence, dialektické vztahy příčiny a účinku, jednota a 

mnohost, metafyzické vztahy částí a celku, esence a existence, prostředku a cíle. Nauka 

obsahovala rovněž základní zákony myšlení: věta o rozporu, o dostatečném důvodu, o 

vyloučeném třetím. 

Ve středověku se ontologie pokládala za nauku o božském bytí a formách bytí vyplývajících 

z božského počátku, na jejímž základu vznikly „ontologické důkazy boží existence“ – Anselm 

z Canterbury (v pravém smyslu slova ontologie podává důkaz boží existence René Descartes). 

Až v období renesance přichází Mikuláš Kusánský (1401 – 1464) s koncepcí 

funkcionalistického typu ontologie kde uvádí, že celek univerza je původní jednota.  

Dále se ontologie vyvíjí v několika filozofických směrech (Tomismus, Empirismus). 

V novověké filozofii se objevuje v Racionalismu ve formě ontologický racionalizmus, který 

ztotožňuje bytí a myšlení. G. W. Leibnic (1646 – 1716) v souladu se scholastickou tradicí 

definuje ontologii jako deskriptivní a metafyziku za deduktivní metody, čímž vývoj ustává. 

Ve 20. století pod vlivem nových vědeckých objevů (evoluce, teorie relativity, kvantová fyzika) 

a otřesu tradičních představ o skutečnosti a mezích přírodních věd, se objevuje formální 

ontologie zkoumající vztah části a celku. N. Kartmann (1882 – 1950) přichází s empirickou 

(realistickou) ontologii. A vznikají další v závislosti potřeb vědních oborů. Příkladem může být 

definice ontologie publikovanou M. Číhalovou ve své disertační práci [2](str. 10).  
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…„Ontologii lze obecně definovat jako strukturovanou sadu definic, a to pojmů 

entit a jejich vzájemných vztahů, integritních omezení a speciálních axiómů. 

Zachycuje popisovanou oblast tak, aby ji bylo možno sdílet širší komunitou 

zainteresovaných uživatelů, aby podporovala korektní modelování reality, 

sémantickou interoperabilitu a automatické odvozování ve znalostních 

systémech.“ 

2.2 Základní členění 

Ontologie se používají k různým účelům a podle užití a definic se člení do různých oblastí, které 

těží z jejich konkretizace na danou oblast zájmů. Vypíšeme si tedy základní členění [3].  

Členění podle míry formalizace: 

Neformální (semi-formální) – pro vyjádření se užívá přirozený jazyk, typickým 

představitelem je glosář. 

Formální – dle užitého jazyka disponují formálně-logickými vlastnostmi, tyto 

vlastnosti (úplnost, rozhodnutelnost) vycházejí z logického kalkulu, na kterém je 

daný jazyk založen (deskripční logika, TIL).  

Členění podle odborných oblastí: 

Terminologické (lexikální/slovníkové) – jedná se o pokročilé tezaury, ústředním 

rysem těchto ontologií jsou termíny a relace mezi nimi mají převážně 

taxonomický charakter (generalizace a konkretizace termínů), obsahují rovněž 

vztahy jako synonymie, antonymie a další relace. 

Informační ontologie – představují rozšíření databázových konceptuálních 

schémat. Poskytují vyšší úroveň abstrakce pro pojmové dotazování a úroveň 

kontroly integrity. 

Znalostní ontologie – se používají v oblasti umělé inteligence ve formě logických 

teorií. 

Členění podle předmětu formalizace: 

Doménové ontologie – se zabývají specifickou oblastí zájmů (doménou).  

Generické ontologie – zachycují obecné zákonitosti reality, popisují skladbu 

objektů, jejich částí a pozice objektů 

Úlohové ontologie – se zaměřují na procesy odvozování, metody řešení a 

znalostní modely. 
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Aplikační ontologie – jedná se o ontologie konkrétních aplikací, skládá se 

z doménové a úlohové části ontologie. 

2.3 Ontologie v informatice 

 V informatice se nejčastěji požívá definice od Thomase R. Grubera z roku 1993, který 

ontologie považuje za explicitní specifikaci konceptualizace (An ontology is an explicit 

specification of a conceptualization.). Můžeme se ovšem setkat i s její výstižnější verzí 

definovanou W. Borstem v roce 1997, který udává, že ontologie je formální specifikace sdílené 

konceptualizace (An ontology is an formal specification of shared conceptualization.). Obě 

definice doužívají pojem konceptualizace, který je definován jako systém pojmů a konstruktů, 

ty pak modelují konkrétní část světa (tvoří jeho specifikaci). Dále pak vyjadřují, že tato 

specifikace musí být explicitní (vyjádřená), formální (zpracovatelná výpočetní technikou) a 

umožňuje sdílení. Sdílení ontologií mezi více subjekty je stěžejní vlastnost. Ontologie popisuje 

svět, který musejí komunikující subjekty uznávat, aby si rozuměli a porozuměli.   

Pro popis ontologií se používají jazyky sémantického webu vyvíjené od 90. let, tyto jazyky se 

dají rozdělit do tří skupin podle vyjadřovacích schopností: 

RDF a RDFS jazyk, který byl vyvíjen konsorciem W3C 

OIL, DAMT-ONT a DAMT+OIL, OWL 

KIF, SKIF a Common Logic, vyvíjené skupinou DARPA 

Z našeho hlediska je nejzajímavější skupina reprezentovaná OWL, tento jazyk je založen na 

deskripční logice a rovněž byl specifikován konsorciem W3C ve spolupráci s agenturou 

DARPA. Třetí skupina, reprezentuje deklarativní specifikační jazyky. 

2.4 Struktura ontologie 

Níže popsaná struktura ontologie je ve vztahu k OWL, popisují základní stavební prvky a 

vztahy mezi nimi. Všechny tyto prvky mohou obsahovat primitivní datové typy: řetězec, 

integer, double, datum, výčtové typy a další. 
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2.4.1 Třída 

Zastupuje množinu objektů se stejnými vlastnostmi. Je základní prvek ontologie a jazyk OWL 

umožňuje pracovat jak s pojmenovanou tak s anonymní třídou. Anonymní třída odpovídá 

logickému výrazu nad jinými anonymními nebo pojmenovanými třídami. Pojmenovaná třída je 

jednoznačně identifikovaná svým názvem. Třídy konkrétních objektů jsou specifikovány 

podmínkami nutnosti či postačitelnosti existence individua, označují se za definované, ostatní za 

primitivní. Třída může obsahovat atributy a jiné třídy. Vztah dvou tříd lze definovat pomocí 

axiomů, je zde podporována i vícenásobná dědičnost.  

Reprezentace tříd v jazyce OWL. Nadefinujeme třídu Člověk a podtřídu Muž a Žena, které 

budou vůči sobě v neslučitelném vztahu: 

<owl:Class rdf:ID="Člověk"> 

  <rdfs:label>Člověk</rdfs:label> 

  <owl:Class rdf:ID="Muž"> 

    <rdfs:label>Muž</rdfs:label> 

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

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Žena"> 

    <rdfs:label>Žena</rdfs:label> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="Člověk"/> 

    <owl:disjointWith rdf:resource="Muž"/> 

  </owl:Class> 

</owl:Class> 

Pro definici anonymní třídy za pomoci omezení si nadefinujeme třídu představující Občana ČR, 

který je potomkem třídy Člověk: 

<owl:Class rdf:ID="Člověk"> 

  <rdfs:subClassOf>  

    <owl:Restriction>  

      <owl:onProperty rdf:resource="#ObčanČR"/>  

    </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

</owl:Class> 

2.4.2 Individuum 

Reprezentuje objekt reálného světa. Z hlediska ontologie může být individuum přiřazeno 

k jedné ale i k více třídám najednou. Rovněž může stát samostatně bez dalších vazeb na jiné 

třídy. Vazba mezi třídou a individuem musí být jasně definovaná v daném kontextu, v jiném 

nemusí platit. Individuum lze také chápat jako třídu, vše závisí na úhlu pohledu. K určování 

vztahů mezi individui s různými názvy se používají axiomy, které určují jejich podobnost či 

odlišnost. Předvedeme si základní výčet axiomů: subsumpce, ekvivalence, disjunkce. 
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Definice individua i proměnných věk a výška s definovanou hodnotou a datovým typem: 

<Osoba rdf:ID="Honza"> 

  <rdfs:label>Honza</rdfs:label> 

  <věk><xsd:integer rdf:value="25"/></věk> 

  <výška><xsd:decimal rdf:value="173"/></výška> 

</Osoba> 

Definice anonymního individua Zákon ze Sbírky zákonů věnující se Autorskému právu: 

<Zákon>  

  <observedDomain rdf:resource="#SbirkaZákonů"/> 

  <observedSubject rdf:resource="#AutorskePrávo"/> 

</Zákon> 

Nutnost existence anonymního individua ve specifikaci je podmíněna potřebou vyjádřit 

specifický objekt zájmu, na kterém nám ve skutečnosti nezáleží, a pouze potřebujeme jeho 

existenci nikoli jeho přesný obsah. 

2.4.3 Vlastnost 

Základní typ individuových vlastnosti je definován jako binární relace nad množinou individuí, 

tato množina může být zaměněna za množinu tříd či datových typů pak dostaneme definice pro 

definování třídních či datových vlastností. Vlastnost je zde chápána jako objekt z reálného světa 

a shodně jako třídy lze vlastnosti hierarchicky skládat a využívat dědičností, a podobně jako 

individua nemusí být vlastnost navázána na další objekty. Vlastnostem lze přiřadit axiomy, ty 

mohou charakterizovat definiční obor a obor hodnot, či jiné vlastnosti relací symetrie, 

tranzitivity a jiné vztahy ekvivalence, subsumpce a další. 

V jazyce OWL si nadefinujeme vlastnost být rodič třídám Člověk a dále pak vlastnost Být otcem 

může být jen Muž: 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="býtRodič"> 

  <rdfs:domain rdf:resource="#Člověk"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Člověk"/> 

</owl:ObjectProperty> 

<owl:ObjectProperty rdf:ID="býtOtcem"> 

  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#býtRodič"/> 

  <rdfs:range rdf:resource="#Muž"/>   

</owl:ObjectProperty> 

2.4.4 Axiom 

Mají v ontologii speciální postavení, mohou stát samy osobě a vztahovat se k celé ontologii 

nebo být součástí tříd, individuí a vlastností a upravovat či rozšiřovat jejich vlastnosti pomoci 

logických či výrokových formulí.  
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Příklad definice axiomu že třída Žena není slučitelná s třídou Muž: 

<owl:Class rdf:ID="Žena"> 

  <rdfs:label>Žena</rdfs:label> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="Člověk"/> 

  <owl:disjointWith rdf:resource="Muž"/> 

</owl:Class> 

V příloze A je možné si prohlédnout celou strukturu ontologie reprezentovanou v jazyce OWL. 
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3 Reprezentace znalostí 

Veškerou svou činností člověk vytváří, šíří a mění své znalosti o okolním světě, a tyto znalosti 

v čím dál větší míře zaznamenává a využívá k výpočetnímu zpracování a analýze. Znalosti lze 

reprezentovat v mnoha podobách, které jsou uzpůsobeny pro lidské myšlení a člověk s nimi 

může lehce pracovat, upravovat a přidávat nové záznamy, nebo pro strojové zpracování 

v expertních systémech či v aplikacích s umělou inteligencí. 

Definice znalosti: 

Pojem znalost lze chápat z různých pohledů dle definice: 

1. "Znalost lze definovat jako porozumění získané zkušeností nebo studiem."[4]  

2. "Znalost je informace, která je organizována a analyzována, aby se stala srozumitelnou 

a použitelnou k řešení problému nebo k rozhodování."[5]  

3. "Znalosti jsou možnosti účinného jednání."[6] 

Existuje samozřejmě další definice a modifikace lišící se dle užití a oblasti, ve které se pojem 

používá.  

Znalosti lze kategorizovat dle jejich vyjádřitelnosti na kategorie:  

Explicitní – jednoznačně vyjádřitelné, formalizované, samo popisné 

Implicitní – obsažené v obsahu, nejsou vyjádřeny přímo 

Tacitní – jsou skryté v obsahu, nevědomé 

Znalosti podle struktury reprezentace lze členit na kategorie:  

Deklarativní – výčet jasných pravd  

Procedurální – popisující postup jak se dopracovat k výsledku  

Rámcové – spojení deklarativní a procedurální reprezentace v datových 

strukturách 

3.1 Principy reprezentace znalostí 

Principy reprezentace znalostí se liší dle užití a hlavních oblastí našeho zájmu. Nároky na 

reprezentaci znalostí jsou odlišné v aplikacích umělé inteligence tak v expertních systémech. 
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A zatím co v prvním případě je nutná rychlost zpracování vložených informací tak v expertních 

systémech je kladen důraz na hodnotu a komplexnost uložených znalostí. To jak reprezentovat 

znalosti si popíšeme. 

Jak J. F. Sowa uvedl v knize [1] v kapitole Knowledge Reprezentation (s. 134), v roce 1993 se 

sešli tři experti Randall Davis, Howard Schrobe, a Peter Szolovits, a sestavili ze svých poznatků 

a zkušeností pět základních principů reprezentace znalostí a jejich rolí: 

3.1.1 Reprezentace znalostí náhradníkem 

Fyzické objekty, události a vztahy, které nemohou být uloženy přímo v počítači, jsou 

reprezentovány symboly, které slouží jako náhražka pro reálné věci. Symboly a vazby tvoří 

model reálného systému. Manipulací částmi modelu systému může počítačový program 

předstírat reálný systém nebo jeho smysl. 

Mějme výpočetní model, který zastupuje reálný nebo hypotetický systém. Každý významný 

subjekt systému je přiřazen proměnné modelu, která slouží jako zástupce pro interní či externí 

subjekt systému. Pak hodnoty těchto proměnných mohou být změněny, buď to procedurálně, 

nebo deklarativně, pro simulaci chování systému. Procesní přístup používá programy nebo 

pravidla, které operují na proměnných modelu. Deklarativní přístup je založen na omezeních 

nebo axiomech, které definují předběžné podmínky, výsledné podmínky a transformace pro 

každý případ, který může nastat v modelu. Místo spouštění programu pro simulaci událostí, je 

použit dokazovací teorém pro získávání výsledků. Pro všechny simulace, které můžou být 

vypočítány procedurálně, může deklarativní přístup odvodit stejný výsledek odečtením. 

3.1.2 Reprezentace znalostí je soubor ontologických vztahů 

Ontologie studuje existenci. Pro databáze nebo znalostní báze, ontologie určují kategorie věcí, 

které existují nebo mohou existovat v aplikační doméně. Tyto kategorie reprezentují ontologické 

vztahy od projektanta nebo znalostního inženýra. 

Ontologické vztahy určují typ proměnných v reprezentaci znalostí. Vztahy mohou být 

reprezentovány proměnnými v predikátovém kalkulu, koncepty v grafu nebo sloty v datových 

strukturách. Struktury jako jsou rámce, schémata či šablony. V logice sloty odpovídají 

binárnímu predikátu nebo vztahu. Šablona a její slot reprezentují ontologické vztahy. V našem 

případě jsme si již představili reprezentaci v jazyce OWL.  
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3.1.3 Reprezentace znalostí je fragmentární teorií inteligentního 

uvažování 

Pro podporu rozhodování o věcech v doméně, musí reprezentace znalostí také popsat jejich 

chování a interakce. Popis stanoví teorii z domény aplikace. Tato teorie může být uvedena 

v explicitních axiomech nebo může být zkompilována do spustitelného programu. K této 

problematice bylo a je přistupováno z mnoha pohledů a jedními z nich jsou Temporální logiky 

či TIL.  

3.1.4 Reprezentace znalostí je prostředkem pro efektivní výpočet 

Nad rámec reprezentace znalostí musí systém umělé inteligence (AI) kódovat znalosti v podobě, 

která může být zpracována rychle a efektivně na dostupné výpočetní technice. Jak Leibniz 

dokázal, některé z nejzajímavějších problémů můžeme snadno vyjádřit, ale jejich řešení může 

vyžadovat obrovské množství času a výpočetního výkonu. Díky vývoji v oblastech 

počítačového hardwaru a teorie programování byla ovlivněna konstrukce i užití jazyků 

reprezentace znalostí. 

3.1.5 Reprezentace znalostí je prostředek lidského vyjadřování 

Dobrý jazyk reprezentace znalostí by měl usnadnit komunikaci mezi znalostními inženýry, kteří 

chápou umělou inteligenci, a doménovými experty, kteří rozumí aplikaci. Ačkoli znalostní 

inženýři mohou napsat definice a pravidla, doménoví odborníci by měli být schopni přečíst a 

ověřit, zda přestavují realistickou teorii domény. 

Základním jazykem pro dorozumívání mezi lidmi je přirozený jazyk. Pro větší efektivitu a 

zlepšení čitelnosti jsme začali používat strukturovanou formu v podobě hesel a jednoduchých 

vět. Strukturovaná forma ale byla v některých případech příliš nepřehledná a jisté vztahy byly 

pro rychlé porozumění lepší znázornit v grafu. Tyto poznatky byly shromážděny a 

standardizovány a výsledkem byl v případě informatiky standart UML ale i dalších. 

3.2 Úrovně reprezentace 

Užitečné počítačové programy reprezentují informace o objektech reálného světa. Tyto 

zpracovávané informace procházejí skrze mnoho úrovní reprezentovaných reprezentací 

reprezentace. Jasněji si to popíšeme na příkladu uvedeném na další straně i s grafickým 

vyjádřením.  
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Příklad úrovní reprezentace: 

Mějme osobu, jejíž jméno Honza reprezentuje záznam v našem adresáři, 

jednotlivé znaky jsou v ASCI kódována, v programovacím jazyce jsou 

reprezentovány hexadecimální hodnotou. Hexadecimální hodnota je 

reprezentována binárním záznamem, se kterým počítač pracuje (Obr. 1.). 

 

Obr. 1. Reprezentace objektu 

Podle toho jaký pohled na informace zaujmeme, můžeme použít různé druhy úrovní 

reprezentace podle úrovní znalostí, úrovní oprávnění, úrovní návrhů ale i jiné jako reprezentace 

myšlenkovými pochody (myšlenkové mapy). Podrobně si popíšeme reprezentaci na úrovni 

znalostí, na úrovni oprávnění a na úrovních návrhů. 

3.2.1 Reprezentace na úrovni znalostí 

Na základě analýzy posunů mezi úrovněmi reprezentace popsaných v příkladu výše stanovili 

John McCarthy a Patrick Hayes (1969) rozdíl mezi deklarativní a logickou reprezentací, kterou 

nazvali epistemologickou úrovní (úroveň poznatků), a procedurálním kódováním, který nazvali 

heuristickou úrovní. Ron Brachman (1979) pak heuristickou úroveň přejmenoval na 

implementační úroveň a epistemologickou rozdělil na čtyři další stupně, všechny úrovně si 

popíšeme: 

1. Implementační – úroveň datových struktur jako jsou atomy, pointery, listy a jiné 

programátorské zápisy. 

2. Logický – Symbolická logika s její propozicí, predikáty, proměnnými, kvantifikátory a 

booleovskými operacemi. 

3. Epistemologický – stupeň definující konceptuální typy a jejich podtypy, závislosti a 

strukturovanými vztahy. 

4. Konceptuální – úroveň obsahující sémantické vztahy, jazykové role, objekty a účinky. 
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5. Jazyková – úroveň reprezentující libovolný koncept slov a výrazů přirozeného jazyka. 

3.2.2 Reprezentace na úrovní oprávnění 

Tato reprezentace se používá u robotů s umělou inteligencí běžící v reálném čase, roboti se 

snaží na základě signálů z prostředí a akcí v prostředí dosáhnout stanovených výsledků (viz 

subsumtion architecture). Rodney Brooks a jeho kolegové (1986) stanovili osm úrovní 

kompetencí, které vedou k dosažení vyšším cílů a poznatků: 

1. Vyhnutí – vyhni se kontaktu s dalšími objekty pomocí pohybu nebo zachovaní pozice. 

2. Putování – putuj kolem bezcílně bez srážek s okolím 

3. Zkoumej – putuj po místech, která se ti zdají dosažitelná a zajímavá. 

4. Mapování – sestavuj mapu prostředí a zaznamenávej cestu z jednoho místa k druhému. 

5. Všímání – rozpoznej změny v prostředí, které si vyžadují záznam v myšlenkových 

mapách 

6. Rozhodování – identifikuj objekty, rozhodni o nich a proveď na nich akci. 

7. Plánování – formuluj a proveď plán, který vyvolá změnu prostředí požadovaným 

směrem. 

8. Předvídání – uvažuj nad chování objektů, předvídej jejich akce a upravuj na jejich 

základě plány. 

Nižší úrovně kompetencí mají vyšší vliv na okamžitý stav. Zatímco vyšší úrovně se projevují až 

v průběhu času a mají za následek větší komplexitu. 

3.2.3 Reprezentace na úrovních návrhů 

Příkladem této reprezentace je ISA framework, který publikoval John Zachman v roce 1987. 

Zachman definoval tabulku o pěti řádcích a šesti sloupcích reprezentující třicet odlišných 

pohledů na reprezentaci znalostí. Každý z pěti řádků popisuje jednu úroveň podrobnosti 

systému a každý z šesti sloupců odpovídá otázkám co, jak, kde, kdo, kdy a proč. Společně pak 

tvoří ucelený přehledný systém, ve kterém každý člověk zná své místo, práci, termín, i důvod 

proč co a jak dělá. 

Pět úrovní podrobností: 

1. Rozsah – zaměření systému, cena, jak a proč vytvářet systém. 

2. Podnikový model – popis podniku, pracovníků, zdrojů, produktů, rutin a úkolů podniku. 
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3. Systémový model – návrh informačního systému, datové elementy, popis funkcí 

business procesů a entit.  

4. Technologický model – jaká technologie bude použita a implementována. 

5. Komponenty – specifikace kódu jednotlivých modelů. 

Šest odpovědí na otázky: 

1. Co – entity/vztahy – seznam všech entit a vztahů mezi nimi v rámci každé úrovně, 

definice dat a struktur proměnných. 

2. Jak – funkce/argumenty – seznam funkcí a argumentů používaných v systému. 

3. Kde – lokace/odkazy – popis kde se bude daná úroveň odehrávat. Kanceláře, budovy, 

spojení na související místa, sítě spojení.  

4. Kdo – zmocněnec/činnost – seznam rolí, přiřazení zmocněnců (zákazníci, zaměstnanci) 

k činnostem, aktivitám a úkolům, organizace. 

5. Kdy – čas/cykly – harmonogram kdy, v jakém cyklu, s jakou periodou se opakuje. 

6. Proč – ukončení/důvody – seznam kdy je daná úroveň hotová, proč se dělala za jakým 

účelem, objasnění strategie. 

Reprezentace na úrovni návrhu v podobě jakém představuje ISA, se využívala u projektů 

informačních systémů. 

  



14 

 

4 Grafický editor ontologii 

Grafický editor ontologií je vyvíjen jako plugin do vývojového prostředí Eclipse. Jako vývojový 

nástroj byl použit Eclipse ve verzi Juno Service Release 1 ve verzi speciálně sestaveného 

balíčku Eclipse Modeling Tools, který je primárně určen k vývoji nástrojů a balíčků pro 

prostředí Eclipse. Eclipse Modeling Tools obsahuje nástroj Eclipse Modeling Components 

Discovery pro rychlou instalaci pluginů a frameworků. 

4.1 GMF Framework 

Správně celým názvem: Graphical Modeling Framework Tooling SDK se skládá z frameworků 

GEF a EMF, tyto frameworky kombinuje a doplňuje tak, aby byl vývoj co nejvíce zjednodušen 

a tvůrce se mohl zaměřit na to co chceme grafickým editorem vytvářet a editovat, místo toho jak 

vytvořit nástroje, které budou s grafickými prvky manipulovat. Základní myšlenkou je tedy 

zaměřit se na to, jak mohou být jednotlivé grafické komponenty navzájem propojeny a jak mají 

být reprezentované jak po grafické tak významové stránce.  

Nástroje, které mají s grafickými objekty pracovat, jako jsou insert, delete, move, zoom a další, 

mají tu vlastnost, že jsou principiálně stejné v jakémkoli editoru a lze je tudíž popsat návrhovým 

vzorem a standardizovat jejich funkčnost, jsou to generické komponenty. GMF poskytuje kromě 

generických komponent i běhové prostředí, které poskytuje podporu projektům vyvíjených za 

pomoci GMF. Z toho plyne, že pro spuštění pluginů vytvořených za pomoci GMF v prostředí 

Eclipse musí být GMF v Eclipse přítomen a protože je GMF rozšířením EMF je rovněž i EMF 

nutnou částí vývojového prostředí. 

Práce s GMF je striktně procedurální a je nutné dodržet postupy vytváření dílčích částí projektu 

zachycené v GMF-Tooling workflow (Obr. 2.). Při vytváření projektu v prostředí Eclipse je 

k dispozici nástroj GMF Dashboard (Obr. 3.), který podobně jako GMF-Tooling workflow 

popisuje postup vytvoření výsledného pluginu, ale i zjednodušuje práci s částmi projektu, jejich 

vytvoření a editace. GMF Dashboard poskytuje volby pro práci se soubory projektu. 
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Obr. 2. GMF-Tooling workflow 

 

 

Obr. 3. GMF Dashboard 

4.2 Soubory projektu 

Jak je vidět z GMF Dashboard výsledný projekt se skládá z šesti souborů, které je však nutné 

vygenerovat a následně upravit v požadovaném pořadí. Dodatečné úpravy základních souborů si 
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většinou vyžadují smazání neaktuálních závislých souborů projektu a jejich opětovné 

generování a úpravy. Veškerý obsah souborů je ve formátu XML verze 1.0 rozšířená o metadata 

ve formátu XMI verze 2.0, informace jsou zobrazovány v prostředí Eclipse ve stromové 

struktuře a každý element umožňuje editovat. 

Popis typů souborů v projektu: 

ecore – Domain model – jedná se o základní soubor popisující vztahy mezi 

jednotlivými editovatelnými prvky, obsahuje informace o každém prvku a jeho 

atributech 

ecore_diagram – představuje grafickou reprezentaci souboru ecore. Všechny 

vztahy jsou popsány za pomoci standartu UML v třídním diagramu, veškeré 

změny v něm provedené se po uložení aplikují na soubor ecore. Editor je součástí 

GMF 

genmodel – Domain Generation Model – obsahuje dodatečné informace pro 

generování kódu a řídící informace jak se má generovat kód z ecore souboru 

gmfgraph – Graphical Definition Model – zde lze upravit vzhled jednotlivých 

prvků definovaných v ecore 

gmftool – Tooling Definition Model – specifikuje nabídky editoru, nástroje, které 

bude poskytovat a jejich umístění v nabídkách 

gmfmap – Mapping Model – je vytvořen kombinací souborů gmfgraph, gmftool 

a ecore, tvoří provázání mezi těmito soubory 

gmfgen – Diagram Editor Generation model – je vytvořen transformací souboru 

gmfmap, podle souboru genmodel se generuje ze souboru gmfgen výsledný 

grafický editor 

Protože GMF vyžaduje přítomnost EMF v Eclipse, je možné použít pro editaci ecore souboru i 

nástroje přítomné v EMF a vytvořit soubor typu ecorediag (kliknutím pravým tlačítkem myši na 

soubor ecore v Package Explorer a výběr z nabídky volbu Initialize Ecore Diagram File nebo 

Initialize ecore_diagram diagram file), který je rovněž provázaný se souborem ecore. Ecorediag 

lze editovat podobným grafickým nástrojem jako ecore_diagram. Soubor ecore lze importovat i 

z již existujících projektů. K vytváření specifikace za pomoci grafického editoru doporučuji 

preferovat řešení užité v GMF za pomoci souboru ecore_diagram. 
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Obr. 4. Závislosti souborů v projektu 

Na diagramu na Obr. 4. lze vidět závislosti souborů a provázanost mezi nimi. Je nutné si dát 

pozor při opravách chyb v projektu. Při změně ecore souboru je nutné znovu odvodit všechny 

závislé soubory a bohužel je nutné v mnoha případech již jednou vytvořené soubory smazat a 

znovu vygenerovat a upravit (nedošlo by k delegování změn v již vytvořené části souboru, toto 

se neprojevovalo při přidávání nových prvků pouze při opravách již vytvořených částí).  

GMF Dashboard nám umožňuje při transformaci souboru gmfmap do gmfgen zvolit volbu RCP. 

Jedná se o volbu, kdy říkáme, že naše aplikace bude pro svůj běh potřebovat pouze základní 

sadu pluginů org.eclipse.ui a org.eclipse.core.runtime a jejich prerekvizit. Ale protože naše 

aplikace potřebuje běhové prostředí GMF tuto volbu nesmíme zvolit.  

Vygenerování samotného funkčního kódu se provádí volbou Generate diagram editor v GMF 

Dashboard v sekci Diagram Editor Gen Model. Vygenerovaný kód je uložen ve složkách jak 

v původním projektu, tak jsou vytvořeny další adresáře souvisejících projektů. Popis je 

proveden na složkách mého projektu. Zvýrazněná část názvů složek je doplněna automaticky. 

Veškerý funkční kód je pak uložen ve složkách src jednotlivých souvisejících projektů. Dále 

jsou vygenerovány konfigurační soubory pluginu, grafické reprezentace grafických prvků 

v našem editoru. 
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Popis obsahu jednotlivých částí vygenerovaného editoru: 

vsb.fei.gonto – obsahuje balíčky obsahující třídy definující objekty popsané 

v modelu ecore, třídy definující funkce pracující nad třídami a třídy definující 

adaptery nad objekty tříd. 

vsb.fei.gonto.diagram – obsahuje balíčky pro práci s diagramem a objekty ze 

kterých je sestaven. 

vsb.fei.gonto.edit – obsahuje balíček s třídami pomocných funkcí, které umožňují 

provázat grafickou reprezentaci s datovou reprezentací objektů.  

vsb.fei.gonto.editor – obsahuje balíčky popisující části editoru jako editor wizard, 

nástroje a funkce editoru. 

vsb.fei.gonto.tests – obsahuje balíček s testovacími třídami jednotlivých objektů 

definovanými v ecore souboru. 

Vygenerovaný kód je dále možné editovat a jeho součástí jsou vygenerované komentáře 

vztahující se k třídám, funkcím a komentují provázanost a závislost jednotlivých částí kódu, 

takže je relativně lehké se v kódu zorientovat  

4.3 Specifikace grafického editoru 

Proč editor ontologií: 

Tato grafická aplikace je vytvořena za účelem využití teorie ontologií jako základ 

pro grafický nástroj k modelování primárně softwarových procesů a znalostních 

bází, ale může být použit k vytváření popisu jakýchkoli znalostí týkajících se 

lidského poznání, což je faktický účel ontologií. Projekt jsem nazval 

vsb.fei.gonto. 

Minimální softwarové požadavky: 

Vývojové prostředí Eclipse Juno Service Release 1, balíček Eclipse Modeling 

Tools (verze: 1.5.1.20121004-1506) 

Plugin: Graphical Modeling Framework (GMF) Tooling SDK 

(verze:  3.0.2.201301191623) 

Výsledný soubor s ontologií vytvořený editorem bude v XML standartu verze 

1.0. 
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4.4 Analýza 

Podle specifikace OWL 2 [7] jsem navrhl zjednodušený třídní diagram. Diagram reprezentující 

závislosti mezi jednotlivými prvky ontologie. Z praktického hlediska by bylo jednodušší převést 

celou specifikaci OWL do doménového modelu. Kvůli rozsáhlosti specifikace a časové 

náročnosti to však nebylo možné. Snažil jsem se ale dodržet definované struktury pro možnost 

snadného převedení do souboru podle specifikace OWL. 

 

Obr. 5. Třídní diagram doménového modelu 

Prvky třídního diagramu: 

Ontology – představuje pracovní plochu editoru, bude obsahovat vytvořené 

objekty. 

Class – třída prvek ontologie, může mít potomky, představuje množinu prvků se 

stejnými vlastnostmi. 

Axiom – axiom prvek ontologie, představuje nezávislé platné tvrzení. 
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NamedIndividual – individuum je konkrétní instance dané třídy, může 

reprezentovat i třídu o velikosti jednoho prvku. 

AnonymousIndividual – anonymní individuum, představuje prvek ontologie. 

ObjectProperty – vlastnost, vztahuje se k prvkům ontologie, které mohu 

anotovat, kromě anotace. 

Anotation – Prvek ontologie, popis k prvkům ontologie i samotné ontologie. 

Individual – interface, který specifikuje příslušnost k pojmenovanému či 

nepojmenovanému individuu. 

Entity – představuje interface entity s vlastním entityIRI, jedná se o entity Class, 

NamedIndividual, ObjectProperty. 

Anotate – interface implementují všechny objekty, které mohou být anotovány. 

Vazby mezi prvky ontologie jsem částečně popsal v popisu prvků pro podrobnější popis vztahů 

a struktury ontologie jsem uvedl v kapitole 2.4 Struktura ontologie. 

4.5 Tvorba doménového modelu 

Při vytvoření čistého projektu grafického editoru za pomoci předdefinované šablony v GMF 

jsem si nechal zobrazit GMF Dashboard, který nám umožní v sekci Domain model vytvořit či 

vybrat již existující soubor ecore. Soubor ecore (Obr. 6.) je možné editovat přímo za pomoci 

voleb kontextového menu po stisknutí pravého tlačítka myši nebo za pomoci provázaného 

souboru grafické reprezentace prvků souboru ecorediag či ecore_diagram a úprava se provádí 

příslušným grafickým editorem (viz 4.2 Soubory projektu). Každému elementu souboru ecore 

lze nastavit vlastnosti. 

Elementy doménového modelu jsou shodné s elementy třídního diagramu dle specifikace UML, 

proto je popíši jen stručně. 

Výčet elementů doménového modelu: 

EPackage – balíček je kořenový element, v mém návrhu představuje soubor 

obsahující ontologii. Může se vyskytovat více balíčků. 

EClass – představuje třídu, může obsahovat atributy, operace, anotace, prvky 

z výčtového datového typu. 

EDataType – uživatelsky definovaný datový typ. 
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EEnum – výčtový datový typ. 

EAnnotation – poznámka. 

Výčet vazeb doménového modelu: 

Asociation – přiřazuje referenci na instance třídy. 

Agregation – popisuje vztah mezi částmi celku. 

Generalization - popisuje dědičnost, vztah zobecnění mezi třídami. 

 

Obr. 6. Soubor ecore a struktura elementů 

Aby náš vygenerovaný editor mohl vytvářet soubory se specifickou příponou, je nutné mu 

v Properties (vlastnostech objektu) nastavit specifickou příponu, v mém případě gonto (Obr. 7.). 

 

Obr. 7. Properties objektu EPackage jménem gonto 

Popíši jednu třídu. Jak je vidět na Obr. 6. je vidět rozvinutý element ObjectProperty, který je 

rozšířením třídy (Interface) Entity, obsahuje dva parametry a dvě asociace na třídu Annotate a 

jednu asociaci na třídu ObjectProperty, všechny reference mohou být na neomezený počet tříd 

daného typu. 
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4.6 Tvorba definic grafického modelu 

Volbou Derive (na šipce k Graphical Def Model)v GMF Dashboard dojde k vyvolání průvodce 

a tvorbě grafických definic prvků modelu z doménového modelu. 

 

Obr. 8. Nastavení grafické reprezentace elementů doménového modelu 

V průvodci vybereme umístění souboru gmfgraph a zvolíme volbu Next, dostaneme se k volbě 

souboru doménového modelu, který načteme stisknutím tlačítka Load. Nesmíme zapomenout 

vybrat ze seznamu Diagram Element: element Ontology a zvolíme volbu Next. Tím že jsme 
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zvolili element Ontology GMF přednastaví volby reprezentace prvků v souvislosti k vybranému 

prvku. Protože element Ontology má návaznost na všechny elementy doménového modelu 

nemusíme již nic volit, pouze zkontrolujeme správnost přednastavených voleb (Obr. 8.). Jak je 

možné vidět GMF nám dává možnost nastavit tři druhy grafické reprezentace elementu na 

plátně editoru, tyto volby  představují grafické prvky uzel (Node), propojení 

(Connection element) a štítek (Label). Potvrdíme naši volbu stiskem tlačítka Finish. Dojde 

k vytvoření souboru obsahující definice podle zvolených nastavení. 

Vygenerovaný soubor grafických definic obsahuje specifikace plátna editoru Canvas gonto, 

která obsahuje tři základní typy záznamu Node, Connection a Diagram Label. Ty představují 

definice prvků, které plátno bude obsahovat, a záznamy strukturované ve Figure Gallery 

Default. Všechny záznamy je možné upravovat. 

Typy záznamu: 

Node – definuje elementy, které jsme označili jako uzel. 

Connection – definuje elementy, které jsme označili jako propojení. 

Diagram Label – definuje elementy, které jsme označili jako popisek. 

Figure Gallery Default – obsahuje grafickou definici obrazců (Figure) a propojek 

(Polyline). V případě propojek lze nastavit typ čáry, tloušťku atd. V případě 

obrazců lze nastavit tvar, barvy, specifické obrazce, sestavit kompozici z více 

částí a přiřazovat specifické omezení na vzhled (Obr. 9.). Prvek Child Access 

představuje specifikaci pro zobrazení hodnot proměnných. 

 

Obr. 9. Specifikace grafického objektu Class 
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4.7 Tvorba definic nástrojového modelu 

Stejně jak v předchozím případě k vygenerování definic nástrojového modelu použijeme volbu 

Derive v GMF Dashboard (tentokrát na šipce směřující k Tooling Def Model).  

 

Obr. 10. Specifikace palety nástrojů 

Zvolíme umístění souboru gmftool a přejdeme tlačítkem Next k další volbě, zde shodně 

vyčteme doménový model a vybereme z výpisu Diagram Element: element Ontology a 

přejdeme dalším stisknutím tlačítka Next k poslední části průvodce, díky správně zvolenému 
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elementu došlo opět k přednastavení potřebných voleb (Obr. 10.), zkontrolujeme správnost, zda 

budou vytvořeny nástroje pro práci s uzly (Node) a spojeními (Connection element) u 

odpovídajících objektů. Potvrdíme volbu tlačítkem Finish.  

Vygenerovaný soubor obsahuje seznam reprezentující paletu nástrojů. Pořadí, ve kterém jsou 

prvky reprezentující nástroje seřazeny, udává seřazení nástrojů v editoru. Přetažením prvku lze 

měnit jeho polohu ve skupině prvků. Je možné vytvářet nové prvky s nástroji a přiřazovat k nim 

požadované funkce. Nástroje přístupné přes kontextové menu po stisknutí pravého tlačítka myši 

nám umožňuje vytvořit jakoukoli strukturu palety nástrojů s libovolnými nástroji (Obr. 11.). 

 

Obr. 11. Nástrojový model s vlastnostmi (Property) nástroje Select 

Pro ilustraci si popíšeme přidání skupiny nástrojů, a do této skupiny přidáme nástroj výběru 

(Select). Pravým tlačítkem klikneme na položku Palette gontoPallette. Z kontextového menu si 

necháme zobrazit položky pod nabídkou New Child, z nabídky New Child vybereme element 

Tool Group. Tímto jsme vytvořili novou skupinu nástrojů. Pro přiřazení jména přejdeme do 
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spodního okna v editoru Eclipse a přepneme se na záložku Properties, vyplníme parametr Title 

a pojmenujeme si tak skupinu nástrojů. Pro vytvoření nástroje v námi vytvořené skupině opět, 

vybereme z kontextového menu tentokrát vyvolaného nad položkou Tool Group z pod nabídky 

New Child, element Standart Tool. Přejdeme opět do záložky Properties a v parametru Tool 

Kind vybereme z dostupných možností volbu SELECT. V parametru Title, nastavíme jméno 

prvku, pod kterým se zobrazí ve skupině nástrojů, celý výsledek nastavení můžete vidět na 

obrázku představující nástrojový model (Obr. 11.). Volby select a zoom jsou již ale součástí 

standartního panelu nástrojů a proto tyto volby nebudeme využívat. 

4.8 Tvorba modelu generátoru domén 

 

Obr. 12. Soubor modelu generátoru domén 

Pro vygenerování modelu generátoru domén opět klikneme na položku Derive v GMF 

Dashboard (šipka směřující k Domain Gen Model). Nám již známý průvodce nás vyzve 

k specifikaci místa uložení souboru genmodel a jeho pojmenování. Tlačítkem Next přejdeme 

k výběru Model Importer, zde si zvolíme typ Ecore model a přejdeme volbou Next k další části 

průvodce Ecore Import. V Ecore Import musíme načíst soubor, v mém případě Gonto.ecore, 



27 

 

stisknutím tlačítka Load a po skončení importu pokračovat tlačítkem Next do další již poslední 

části průvodce. Na konci průvodce bychom měli mít již před vybraný balíček z doménového 

modelu Gonto.ecore, v mém případě to je balíček jménem gonto, potvrdíme stiskem tlačítka 

Finish. Dojde k vytvoření souboru s obsahem (Obr. 12.), který známe z doménového modelu. 

Nyní nastavíme ve vlastnostech prvku balíček (s názvem Gonto) atribut Base Package (Obr. 

13.) na hodnotu vsb.fei.gonto(v mém případě). Toto nastavení se promítne do souboru 

MANIFEST.MF (uložený v vsb.fei.gonto/META-INF), proto si musíme dávat pozor aby tato 

volba byla vždy nastavena stejně po každém opětovném vytvoření souboru (z důvodu úprav). 

 

Obr. 13. Vlastnost Base Package souboru genmodel prvku Gonto 

4.9 Tvorba mapovacího modelu 

Tvorba mapovacího modelu je specifická, lze ji vytvářet postupnou kombinací částí souborů 

doménového modelu, modelu definic nástrojů a modelu grafických definic. Tvoří se nástroj po 

nástroji a objektu po objektu, nebo najednou definovat všechny nástroje a objekty. To jakou 

formu si zvolíme, je důležité protože pokud budeme mapovací model kombinovat po částech a 

my si uvědomíme chybu, v modelech a částech modelů ze kterých jsme už vytvořili část 

mapovacího modelu, musíme celý model smazat a začít od znovu protože změny provedené 

v základních modelech se nedelegují na mapovací model. 

Průvodce tvorbou mapovacího modelu spustíme volbou Combine v GMF Dashboard. Opět 

zvolíme umístění výsledného souboru Gonto.gmfmap a přejdeme na další volbu tlačítkem Next, 

dostali jsme se k načtení doménového modelu Gonto.ecore. Zkontrolujeme, zda došlo k výběru 

správného balíčku z doménového modelu a určíme, jaký element z balíčku bude představovat 

plátno editoru. V mém případě je to třída Ontology, kterou si vybereme ze seznamu tříd 

(Class:). Pokračujeme (Next) k další části průvodce, ve kterém načteme definici nástrojů 

(Gonto.gmftool), ve volbě Diagram palette: se objeví dostupná paleta nástrojů gontoPalete. 

V případě několika definic palet v souboru, lze vybrat jinou paletu. Přejdeme k další části 

(Next), ve které načteme model grafických definic Gonto.gmfgraph a vybereme digram plátna, 

v našem případě Diagram Canvas: je nastaven na gonto, posledním stiskem Next se dostaneme 

do části samotného mapování elementů (Obr. 14.). 
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Obr. 14. Mapování elementů doménového modelu na uzly a spojení 

 

Obr. 15. Struktura mapovacího modelu 

V této části je nutné zkontrolovat správné zařazení jednotlivých elementů doménového modelu 

do správných skupin. Rovněž lze upravit nastavení každého prvku představujícího uzel nebo 

spojení. Prostřednictvím označení měněného elementu a tlačítka Change se vyvolá nabídka 
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s dostupnými volbami které lze editovat. Po skončení všech editací potvrdíme volby tlačítkem 

Finish a ukončíme tím průvodce a dojde k vytvoření souboru Gonto.gmfmap (Obr. 15.). 

Mapovací model obsahuje data z modelů načtených v průvodci a záznamy definující mapování. 

Jednotlivé záznamy lze editovat a upravovat jejich vlastnosti. V případě elementu Feature Label 

Mapping false lze nastavit, zda bude element editovatelný a jakou hodnotu bude zobrazovat 

(Obr 16.), hodnota false u parametru Read Only značí, že tento element není jen pro čtení. 

 

Obr. 16. Vlastnosti elementu Feature Label Mapping 

 

Obr. 17. Model generátoru editoru diagramů  
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4.10 Model generátoru editoru diagramu 

Tento model je vytvořen transformací mapovacího modelu po spuštění volby Transform v GMF 

Dashboard. Automaticky je vytvořen na stejném umístění jako mapovací model se stejným 

jménem s příponou gmfgen (Obr. 17.). Soubor je složen kromě vlastních záznamů i z modelu 

generátoru domén a doménového modelu. Opět je možné pozměnit vlastnosti prvků a přidat 

nové prvky. 

4.11 Generování kódu aplikace 

Generování samotného kódu aplikace se provádí ve dvou krocích. V prvním se vygeneruje kód 

tvořící základ editoru a v druhém se provede generování grafické nástavby editoru. Samotný 

základ editoru je generován ze souboru modelu generátoru domén (genmodel) a to tak že se 

vyvolá kontextová nabídka pravým tlačítkem myši nad kořenovým elementem souboru. V mém 

případě je to prvek Gonto (Obr. 18.), vybere se položka Generate All nebo sestupně postupně 

všechny čtyři položky Generate Model Code, Generate Edit Code, Generate Editor Code, 

Generate Test Code (generování testovacích kódů není nutná). Dojde tím k vygenerování 

souborů popsaných v části 4.2 Soubory projektu (uložených v vsb.fei.gonto, vsb.fei.gonto.edit, 

vsb.fei.gonto.editor, vsb.fei.gonto.tests). 

 

Obr. 18. Generování základního kódu editoru 
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V druhé fázi se generuje grafické rozhraní editoru, které jsme si připravili v souboru modelu 

generátoru editoru diagramu (gmfgen). Zvolení položky Generate diagram editor v GMF 

Dashboard dojde k vytvoření části projektu vsb.fei.gento.diagram (viz 4.2 Soubory projektu). 

Vygenerovaný kód nyní můžeme spustit kliknutím pravým tlačítkem na projekt 

vsb.fei.gento.diagram v Package Explorer a z vyvolané nabídky přejít na volbu Run As a vybrat 

položku 1 Eclipse Application. Tím spustíme novou instanci editoru Eclipse s zavedeným 

editorem. 
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5 Práce s editorem vsb.fei.gonto 

Náš editor pracuje se soubory se speciální příponou gonto a gonto_diagram. Příponu gonto jsme 

si definovali v již v doménovém modelu a gonto_diagram představuje automaticky generovanou 

příponu souboru. V gonto_diagram jsou uloženy grafické reprezentace a umístění prvků na 

plátně editoru, zatímco v souboru s příponou gonto je uložena obsahová část. 

Soubory vytvářené v prostředí Eclipse je nutné zařadit do projektu. Proto je nutné před 

vytvořením samotných souborů vytvořit projekt anebo použít již existující projekt (v případě 

vytvoření nového projektu postačí využít šablonu prázdného projektu, ve kterém si můžeme 

podle potřeby vytvořit adresářovou strukturu). Pro vytvoření souboru s naší ontologií využijeme 

průvodce pro vytvoření příkladu (File->New->Example…), zobrazí se nám okno s výběrem 

typu souboru, který chceme vytvořit. V našem případě jde o první z výčtu a to Gonto diagram 

(Obr 19.). Dále pak pokračujeme podle pokynů průvodce a zvolíme projekt, ve kterém budou 

soubory uloženy a jména souborů (dojde k vytvoření obou souborů gonto a gonto_diagram). 

 

Obr. 19. Průvodce tvorbou souboru gonto 

Po potvrzení voleb v průvodci a jeho řádným ukončením tlačítkem Finish, dojde k vytvoření 

souborů a otevření souboru gonto_diagram v okně grafického editoru (Obr. 20.). 
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Obr. 20. Náhled rozhraní editoru s ukázkovým projektem a jeho soubory 

K vytváření jednotlivých prvků diagramu lze využít dva způsoby, a to za pomoci palety nástrojů 

Palette nebo nabídky u kurzoru myši (tato nabídka se zobrazí, pokud se s kurzorem posečká nad 

plátnem editoru).  

U nástrojové nabídky Paletta lze měnit umístění (na levé či pravé straně okna) a lze ji skrýt. 

Obsahuje námi definované prvky objektů a nástroje výběru, přiblížení, oddálení a poznámka, 

která se však neukládá do námi definovaných struktur souboru gonto.  

Kurzorová paleta obsahuje všechny prvky představující objekty, podržením kurzoru nad ikonou 

se zobrazí popis. V případě stisku pravého tlačítka myši lze přidávat do diagramu další grafické 

prvky (volba Add), tyto prvky se neprojevují v souboru gonto a lze s její pomocí vyvolat 

vlastnosti (Show Properties View) námi vytvořeného objektu. 

Vlastnosti objektu nám podávají informace o aktuálně označeném objektu a umožňuje nám 

změnit atributy či nastavit reference na jiné objekty v diagramu pokud to daný objekt umožňuje. 

Umožňuje rovněž měnit formátování. 
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5.1 Tvorba ontologie 

Každá ontologie musí mít jednoznačné pojmenování, toto pojmenování se nastaví ve 

vlastnostech plátna (Properties) v atributu Ontology IRI (Obr. 21.). K vytvoření prvků ontologie 

pak využíváme nástroje v paletě či nabídce u kurzoru. Celou strukturu je možné sledovat díky 

nástroji Outline dostupného v Eclipse. 

 

Obr. 21. Náhled na části editoru 

Provázat jednotlivé objekty diagramu lze pomocí nástrojů v paletě, nebo prostřednictvím jejich 

Properties a výběrem ze seznamu dostupných prvků. Změny provedené v grafickém editoru se 

projevují v druhém souboru až po uložení změn. Bohužel jsem se setkal s opožděným 

vykreslováním prvků propojení v případě, kdy se přidávají za pomoci nástroje přidání vazeb. 

Tento nástroj se vyvolává z příslušného řádku atributu v okně Properties. 

Vzorový projekt s ontologií bude rovněž připojen na médiu a v příloze B je uveden popis, 

v příloze C je ukázka obsahu souboru gonto.  
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6 Závěr 

Vypracováním této práce jsem získal cenné znalosti v oblasti: Reprezentace znalostí, 

Ontologického inženýrství, Time management, vývoje pluginů pro prostředí Eclipse a dalších. 

V rámci této práce jsem vytvořil grafický editor ontologií, který lze využít jako nástroj pro 

modelování softwarových procesů, byznys procesů apod. Tento editor jsem vytvořil jako 

zásuvný modul do prostředí Eclipse. Dále jsem se zaměřil na popis ontologií a možného využití 

jejich forem. Současně jsem se zabýval reprezentací znalostí a formou reprezentace znalostí. 

Během vytváření editoru jsem se setkal s mnoha problémy, počínaje od nedostatečné 

dokumentace frameworku GMF, přes potíže související s korektním návrhem architektury 

aplikace (několikrát jsem předělával návrh tak aby co nejlépe korespondoval s možnostmi 

ontologie a byla snadno rozšiřitelná tak, aby korespondovala se specifikací OWL) a následně 

z mého pohledu nepochopitelné chyby v generované aplikaci (tyto chyby jsou dány stálým 

vývojem GMF a jeho částí). Během implementace jsem však nestihl provést propojení s prací 

mých předchůdců. 

Součástí této práce je i stručný návod jak pracovat s GMF a obohatit tak možnosti aplikace o 

další nástroje a grafickou reprezentaci prvků. 
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Příloha A 

V této příloze je uveden příklad ontologie Rodokmen v jazyce OWL. Tato ontologie se skládá 

ze tříd rodů, rodin, manželů a manželek. Zachycuje strukturu rodokmene. Soubory v jazyce 

OWL mají přiřazenou příponu owl, a jednotlivé ontologie se mohou skládat z více souborů, 

v každém ze souboru může obsahovat struktury se stejným jménem a musí být součástí 

odlišných jmenných prostor ontologií. 

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

 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 

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

ns#"> 

  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 

  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 

  <!ENTITY ns_rodokmen 

"file://vsb.fei.cz/gonto/Rodokmen#"> 

]> 

 

<rdf:RDF 

  xmlns:xsd="&xsd;" 

  xmlns:rdf="&rdf;" 

  xmlns:rdfs="&rdfs;" 

  xmlns:owl="&owl;" 

  xmlns:ns_rodokmen="&ns_rodokmen;" 

> 

 

  <owl:Ontology 

rdf:about="&ns_rofokmen;RodokmenOntology"> 

    <rdfs:label>Členění rodokmenu člověka</rdfs:label> 

    <rdfs:comment>Muži, ženy jejich 

potomci</rdfs:comment> 

  </owl:Ontology> 

 

  <owl:Class rdf:about="&ns_rodokmen;Rod"> 

    <rdfs:label>Rod</rdfs:label> 

    <rdfs:comment>Reprezentuje celou rodovou línii, 

rodový strom.</rdfs:comment> 

  </owl:Class> 

 

  <owl:Class rdf:about="&ns_rodokmen;Rodina"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns_rodokmen;Rod"/> 

    <rdfs:label>Rodiny rodové linie.</rdfs:label> 

    <rdfs:comment>Reprezentuje list rodového 

stromu.</rdfs:comment> 

  </owl:Class> 
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  <owl:Class rdf:about="&ns_rodokmen;Manžel"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns_rodokmen;Rodina"/> 

    <rdfs:label>Manžel.</rdfs:label> 

    <rdfs:comment>Reprezentuje část 

rodiny.</rdfs:comment> 

  </owl:Class> 

 

  <owl:Class rdf:about="&ns_rodokmen;Manželka"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="&ns_rodokmen;Rodina"/> 

    <rdfs:label>Manželka.</rdfs:label> 

    <rdfs:comment> Reprezentuje část 

rodiny.</rdfs:comment> 

  </owl:Class> 

 

</rdf:RDF> 
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Příloha B 

Jako příklad jsem vytvořil ontologii reprezentující možnosti základních prvků ontologie. 

V zásadě se jedná o vztah podtřída reprezentovaná Člověkem a jejími podtřídami Muž a Žena, 

dále je zaznamenán axiom, že Muž i Žena mají společného předka reprezentovaného 

anonymním individuem Předek. Pak je v dané ontologii vytvořeno jedno individuum Karel, 

který má vlastnost že je instancí třídy muž. Další vlastnost, která je v ontologii uvedena je 

neslučitelnost dvou tříd a to Muž a Žena. Dále je na diagramu znázorněna anotace na axiom, 

s vysvětlující poznámkou. 

 

Obr. 22. Diagram ontologie „UkazakaOntologie“ ze souboru example.gonto_diagram 
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Příloha C 

Tato příloha obsahuje ukázku struktury ontologie vytvořené v editoru vsb.fei.gonto, stručný 

popis i s diagramem je zobrazen v příloze B. 

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

<genmodel:GenModel xmi:version="2.0" 

xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" 

xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" 

    

xmlns:genmodel="http://www.eclipse.org/emf/2002/GenModel" 

modelDirectory="/vsb.fei.gonto/src" 

modelPluginID="vsb.fei.gonto" 

    modelName="Gonto" 

importerID="org.eclipse.emf.importer.ecore" 

complianceLevel="7.0" 

    copyrightFields="false"> 

  <foreignModel>Gonto.ecore</foreignModel> 

  <genPackages prefix="Gonto" basePackage="vsb.fei.gonto" 

disposableProviderFactory="true" 

      ecorePackage="Gonto.ecore#/"> 

    <genClasses ecoreClass="Gonto.ecore#//Ontology"> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Ontology/ontologyIRI"/> 

      <genFeatures property="None" children="true" 

createChild="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Ontology/classElement"/> 

      <genFeatures property="None" children="true" 

createChild="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Ontology/individualElement"/> 

      <genFeatures property="None" children="true" 

createChild="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Ontology/axiomElement"/> 

      <genFeatures property="None" children="true" 

createChild="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Ontology/anotationElement"/> 

      <genFeatures property="None" children="true" 

createChild="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Ontology/objectPropertyElement"/> 

    </genClasses> 

    <genClasses ecoreClass="Gonto.ecore#//Class"> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Class/subClass"/> 
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      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Class/description"/> 

    </genClasses> 

    <genClasses ecoreClass="Gonto.ecore#//Axiom"> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Axiom/entityAxiom"/> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Axiom/type"/> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Axiom/value"/> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Axiom/anonymAxiom"/> 

    </genClasses> 

    <genClasses ecoreClass="Gonto.ecore#//Anotation"> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Anotation/type"/> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Anotation/value"/> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Anotation/anotationAnotation"/> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//Anotation/annotate"/> 

    </genClasses> 

    <genClasses image="false" 

ecoreClass="Gonto.ecore#//Individual"/> 

    <genClasses 

ecoreClass="Gonto.ecore#//AnonymousIndividual"> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//AnonymousIndividual/nodeID"/> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//AnonymousIndividual/alias"/> 

    </genClasses> 

    <genClasses 

ecoreClass="Gonto.ecore#//NamedIndividual"> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//NamedIndividual/description"/> 

    </genClasses> 
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    <genClasses image="false" 

ecoreClass="Gonto.ecore#//Entity"> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//Entity/entityIRI"/> 

    </genClasses> 

    <genClasses image="false" 

ecoreClass="Gonto.ecore#//Annotate"/> 

    <genClasses 

ecoreClass="Gonto.ecore#//ObjectProperty"> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//ObjectProperty/type"/> 

      <genFeatures createChild="false" 

ecoreFeature="ecore:EAttribute 

Gonto.ecore#//ObjectProperty/value"/> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//ObjectProperty/propertySource"/> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//ObjectProperty/propertyTarget"/> 

      <genFeatures notify="false" createChild="false" 

propertySortChoices="true" ecoreFeature="ecore:EReference 

Gonto.ecore#//ObjectProperty/subProperty"/> 

    </genClasses> 

  </genPackages> 

</genmodel:GenModel> 
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