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Úvod
Tato diplomová práce pojednává o ontologiích, jejich navrhování pomocí techno-
logií sémantického webu a následných aplikacích v rámci Průmyslu 4.0. Obsahem
práce je kromě přehledu o současném stavu příslušných technologií také autorský
návod k navrhování ontologií, který doposud nebyl v odborné literatuře v žádné
obdobě prezentován, a patří tedy k hlavním přínosům této práce.

Poznámky k formě a stylu
Na začátek je vhodné obeznámit čtenáře s povahou následujícího textu, která je
v několika ohledech smíšená. Jak napovídá už název, tato práce se zabývá onto-
logiemi a jejich využitím v průmyslové produkci. Samotné demonstraci aplikací
v průmyslu se však tento text věnuje pouze ve své poslední kapitole.

Z oficiálního zadání práce lze vyrozumět přesněji, že těžištěm tohoto textu je
„poskytnutí přehledného a návodného textu o metodách návrhu ontologií s ohledem
na použití v průmyslu“. S přehledností souvisí i struktura textu, který je členitější
než je mezi odbornými pracemi běžné a obsahuje více zvýrazňovacích prvků jako
ztučnění či kurzívu pro snazší hledání podstatných hesel a informací.

Kromě toho, že se v následujících kapitolách střídají laicky podaná vysvětlení
s popisem pokročilých technologií, je na místě se také zmínit o jazykové nejedno-
značnosti textu. Přestože se angličtina nemůže v celosvětovém součtu mluvčích
chlubit příliš velkým náskokem např. před čínštinou či hindštinou, v oblasti in-
formačních technologií i akademických textů stále jednoznačně dominuje.

To je obzvláště znát mj. v jazycích programovacích a značkovacích, jejichž
klíčová slova či zkratky v zásadě vždy vychází z anglického jazyka. Proto by
bylo nešikovné a mnohdy kontraproduktivní usilovat o co možná nejdůkladnější
překlad všech použitých termínů. Téměř všechny zdroje k této práci jsou psány
v angličtině a zájemcům o proniknutí do jakékoliv oblasti světa informačních
technologií obvykle nezbývá, než se s angličtinou seznámit alespoň na odpovídající
odborné či uživatelské úrovni.

Autor však vnímá podstatný rozdíl v jazykové náročnosti mezi dohledáním
konkrétní informace a četbou delšího souvislého textu v cizím jazyce. Volba češ-
tiny pro tuto práci nespočívá v domnělé nedostatečné úrovni angličtiny mezi
potenciálními čtenáři, nýbrž v jistém čtenářském pohodlí, které může mnohým
čtenářům nabídnout pouze rodný jazyk.

Vytyčení cílů
Tématem tohoto textu jsou ontologie a přístupy k jejich navrhování zasazené do
průmyslového kontextu. Nejsou zde však zkoumány a vysvětlovány pouze metody
návrhu ontologií, nýbrž také technologie umožňující jejich využití ve zmíněném
průmyslu. Text vrcholí názornou aplikací navrženého návodu na příkladu sku-
tečné výrobní linky a zhodnocením vhodnosti zvolených technologií za daných
podmínek.

Práce kromě tohoto úvodu obsahuje 3 kapitoly a Závěr. První kapitola před-
stavuje pojem ontologie a přináší pohled na vývoj a současný stav zkoumaných
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technologií. Kapitola 2 podává nejprve přehled významných vyšších ontologií, pak
výběr některých zásad a metod návrhu ontologií dostupných v odborné literatuře,
a nakonec vlastní ucelený návod. Kapitola 3 obsahuje seznámení se základními
myšlenkami Průmyslu 4.0 a představení prostředí, na kterém je následně apliko-
ván a předveden předložený návod.

V Závěru se nachází komentář ke vhodnosti zvolených ontologií v dané situaci
a shrnutí práce. Diplomová práce má dvě textové a čtyři elektronické přílohy,
na které je v textu na příslušných místech odkazováno. Zároveň má tato práce
následující ambice:

• Didaktickou

– Historický i aktuální přehled vybraných témat
– Návod k navrhování diskutovaných struktur (Sekce 2.3)
– Názorná aplikace návodu s vysvětlivkami (Kapitola 3)
– Manuál k nastavení použitého nástroje (Příloha B)

• Odbornou

– Ontologie aplikovatelná v kontextu Průmyslu 4.0
– Komentář na téma vhodnosti zvolených technologií (Závěr)
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1. Ontologie a technologie
sémantického webu
Tato kapitola má za cíl vysvětlit základy potřebné k porozumění textu zbylých
dvou kapitol. Ústředním termínem je pro tuto práci ontologie, která je vysvět-
lena podrobně i s názornými ukázkami v první sekci.

Ve zbytku kapitoly je shrnut dosavadní vývoj v oblasti technologií týkajících
se využití sémantiky při práci s daty, konkrétně technologií sémantického webu
(TSW) a některých technologií s nimi souvisejících. Sekce 1.2 nabízí historický
exkurz pro představení kontextu a užitečných souvislostí.

Sekce 1.3 pak prochází praktický přehled jednotlivých technologií využívaných
ve zbytku textu, a poslední sekce této kapitoly seznamuje čtenáře se zvoleným pro-
středím pro vývoj ontologií. To má svůj význam jak pro potenciální samostatné
experimenty čtenáře, tak i pro snadnější porozumění obrázkům v kapitole 3.

1.1 Význam pojmu ontologie
Při pátrání po prvním použití slova ontologie lze najít záznamy ze 17. století, kdy
byl poprvé zaveden filozofy k podrobnějšímu rozboru myšlenek metafyziky. Jako
samostatná filozofická disciplína se ontologie zajímá o bytí a existenci v co nejo-
becnějším a nejabstraktnějším smyslu, čímž odpovídá Aristotelovu pojetí metafy-
ziky. Historicky byla ve filozofii ontologie definována jako věda
„o obecném bytí, tj. bytí abstraktním, nikoliv absolutním“, nebo jako věda, která
„studuje bytí jako bytí a jeho atributy“ [70].

Novější a pro tento text primární význam slova používaný v počítačových vě-
dách je původním filozofickým významem inspirován. Kdo se zabývá ontologiemi
v informatice, obvykle usiluje o abstraktní popis existence věcí, jejich vlastností
a vztahů mezi nimi.

1.1.1 Co jsou to ontologie?
„Ontologie určuje základní pojmy a vztahy tvořící slovník určité tema-
tické oblasti, stejně tak jako pravidla pro kombinování pojmů a vztahů
za účelem definovat rozšíření tohoto slovníku.“

– ([40], vlastní překlad)

Tento citát neříká přímo, co to ontologie je, ale popisuje, co by měla daná
věc splňovat, abychom ji za ontologii mohli označit. Tematickou oblastí může
být český jazyk, molekulární biologie nebo třeba katalog nástrojů v obchodě s
hudebninami. V této práci je pro takové oblasti používán termín doména. Slovník
domény může v případě katalogu hudebních nástrojů obsahovat pojmy jako kytara
či klávesy a vztahy jako má počet strun či je vyroben z. V definici zmiňovaná
pravidla pro kombinování pojmů a vztahů pak mohou mít tu podobu, že vztah
má počet strun se musí týkat pouze strunných nástrojů, anebo že předmětem
vztahu je vyroben z musí pouze výrobní materiál a ne třeba lampa.
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Závěr citátu zmiňuje také rozšíření slovníku. O tom se v tomto textu podrob-
něji píše až dále (viz podsekci 2.2), nicméně tento citát napovídá, že by ontologie
měla nechávat prostor pro vlastní rozšiřování – ať už ve smyslu obohacování o
konkrétní hesla (španělská kytara, elektrická kytara, . . . ), anebo ve smyslu abstra-
hování (pokud by popisované hudebniny rozšířily sortiment např. o reproduktory
či světelnou techniku).

„Ontologie je formální specifikací sdílené konceptualizace.“

– ([11], vlastní překlad)

Druhý citát již je definicí ontologie a říká, že ontologie je určitá specifikace,
tedy konkrétní popis. Že je tento popis formální pro tuto práci lze vykládat tak, že
splňuje určitý standard, díky kterému je její obsah připraven ke zpracování počíta-
čem. Konceptualizace je centrálním pojmem a představuje myšlenkový přesun
od domény
(tak, jak je fyzicky vnímána v reálném světě) ke konceptům, které ji pro naše
účely vystihují. Že je tato konceptualizace sdílená, podtrhuje tu vlastnost onto-
logie, že má zpravidla být přijímána vícero stranami v rámci domény, aby mělo
její využití smysl (může jít o lidi, ale i různé součásti systémů). Pokud by někdo
konceptualizoval hudebniny jako místnost o teplotě 24°C naplněnou rozličnými
dřevěnými a kovovými tělesy, nebyla by taková konceptualizace zřejmě nikým
sdílena, už jen protože by nebylo zřejmé, jak ji lze využít.

Pro účely této práce je však tato definice svým způsobem zbytečně striktní. Že
má ontologie být formální a jí popisovaná konceptualizace sdílená, lze vynechat.
Pojem ontologie v tomto textu má zdánlivě širší význam, daný následující definicí:

„Ontologie je explicitní specifikací konceptualizace.“

– ([25], vlastní překlad)

Jinými slovy i v případě, že by si někdo dal u jisté domény práci s konceptua-
lizací, kterou s ním nikdo nebude sdílet, lze hovořit o ontologii. Stejně tak pokud
je specifikace zapsána či zakreslena v podobě, která není strojem zpracovatelná a
formální. Zatímco však pojem „soukromé ontologie“1 jako protipól sdílené nemá
alespoň v tomto textu smysl zavádět, neformální ontologie zde své místo má.

Bližší představu o tom, jakých konkrétních podob mohou neformální onto-
logie nabývat a jak jsou v akademickém prostředí klasifikovány, lze získat např.
v knize [45]. Za formální ontologii se zde považuje pouze taková, která splňuje
uznávaný strojově zpracovatelný standard zápisu. To je přísná podmínka, poně-
vadž existují formálně vypadající způsoby zápisu, které mohou při troše úsilí být
i strojově zpracovatelné, z pohledu této práce však ontologie jimi zapsané nejsou
formální. Nezáleží tedy na tom, zda ontologie existuje v podobě obrázku načrt-
nutého na ubrousek, dvou stránek volně psaného textu, anebo textového souboru
splňujícího jistý ad hoc navržený formát – pokud nesplňuje uznávaný standard,
jde o ontologii neformální. Jeden takto účelově vytvořený formát je využit v pří-
loze A pro ukázky neformálních ontologií výše zmiňované domény obchodu s
hudebními nástroji.

1Pojmenování vymyšlené autorem.
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1.1.2 Čím jsou ontologie tvořeny?
V této podsekci jsou nejprve shrnuty základní prvky ontologií tak, jak jsou vní-
mány ve zbytku práce, a zároveň způsobem, který je kompatibilní s navrhováním
ontologií pomocí vybraných standardů (viz sekci 1.3).

Předchozí podsekce se věnovala definování pojmu ontologie, nicméně ke kon-
krétnějšímu pochopení problematiky chybí pohled na to, z čeho se ontologie
skládá. Jelikož tato práce usiluje mj. o poskytnutí návodu k návrhu aplikova-
telných ontologií, je na místě konkrétně stanovit, co se ve zbytku textu považuje
za jejich základní stavební kameny a jaká slova pro ně jsou konzistentně použí-
vána.

• Individua jsou prvky „nižší úrovně“ ontologie, obvykle reprezentují sa-
motné předměty a jevy z příslušné domény. Individua jsou instancemi tříd.

• Třídy (či koncepty) naopak svým způsobem ontologie „zastřešují“, lze na
ně nahlížet jako na množiny, do nichž individua patří, a jejichž specifikace
a struktura obvykle tvoří základ konceptualizace domény.

• Vazby jsou vztahy mezi individui, které zároveň lze využít ve výrazech
specifikujících třídy. Obvykle platí pouze jedním směrem, ale mohou být i
symetrické.

• Atributy jsou vztahy mezi individuem a konkrétní informací. Ta může
být vyjádřena slovně, číselně, anebo nějakým specifičtějším datovým typem
(např. datum a čas, pravdivost, . . . ).

Co znamená být instancí třídy, bude nejlepší ukázat na příkladu. Máme-li
v určité ontologii obchodu s kytarami třídu elektrická kytara, potom jejími in-
stancemi mohou být všechny konkrétní elektrické kytary vystavené v obchodě či
dostupné ze skladu.

Pojmy koncept a třída je možné běžně zaměňovat. Nuance lze spatřit v tom,
že koncept je přirozeně předmětem myšlenkové konceptualizace, zatímco třída
spíše prvkem její následné specifikace. Bez ohledu na kontext však obvykle tyto
pojmy označují tentýž objekt.

Za pozornost stojí dva speciální vztahy. Jedním je výše vysvětlovaný vztah
je instancí, který je vztahem mezi individuem a třídou. Druhým je tranzitivní2

vztah je podtřídou (anglicky is a), který je ekvivalentem množinové inkluze (⊆)
známé ze střední školy. Ten slouží k vytvoření stromové struktury mezi navrho-
vanými třídami, tzv. taxonomie konceptů.

Jelikož lze třídy považovat za podmnožiny individuí, je také možné s vazbami
pracovat jako s relacemi na množině všech individuí a propůjčit si pro následující
podsekci i další středoškolskou terminologii jako je definiční obor a obor hodnot
(pozor, na rozdíl od funkcí mohou vazby jednomu individuu z definičního oboru
„přiřazovat“ více individuí ze svého oboru hodnot).

Tak jako v matematice hrají mezi podmnožinami neprázdné množiny X vý-
sadní roli celá množina X a prázdná množina ∅, mají i v taxonomii konceptů
zvláštní úlohu koncepty Věc a Nic. Každý koncept zkoumané domény lze zařadit

2Je-li např. Akustická kytara podtřídou Kytary a současně Kytara podtřídou Strunného ná-
stroje, potom je Akustická kytara podtřídou Strunného nástroje.
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nějakým způsobem pod „prakoncept“ Věc – nemusí zdaleka jít pouze o fyzické
hmatatelné předměty, jako jsou lidi nebo saxofony, Věcmi mohou být i časové
intervaly, barvy, výpočetní operace či písně.

Zkrátka každé individuum je buďto instancí Věci, anebo nějaké její podtřídy.
Koncept Nic naproti tomu slouží převážně odpovídajícím logickým operacím na
třídách, jako např. když mají dvě třídy v ontologii mít prázdný průnik, lze takový
průnik specifikovat jako podtřídu třídy Nic.

1.2 Evoluce sémantiky v informatice
V této sekci se píše o dosavadním vývoji TSW a některých příbuzných technolo-
giích. Samotné technologie jsou zde jen vyjmenovány. Ty, které budou pro zbytek
práce užitečné, budou blíže popsány v další sekci.

World Wide Web (WWW, dále jen web) vznikl v CERNu za účelem umožnit
výzkumníkům po celém světě rychlý a snadný přístup k informacím, které měli
ve formě dokumentů a dat uloženy v počítačích [14]. V centru vývoje tedy stály
dokumenty určené ke zpracování člověkem a data určená ke zpracování strojem
a web byl navrhován tak, aby dokumenty a data globálně propojoval [8].

Propojené dokumenty a data na webu však musí uživatelé sami dohledávat
a dávat do souvislostí. Myšlenkou sémantického webu a jemu přidružených tech-
nologií je využití počítačů také pro sdružování a interpretaci dat podle jejich
významu, tedy sémantiky. Přesun určování významu dat z uživatele na počítač
pak může zásadně zefektivnit mj. i hledání relevantního obsahu. V roce 1994, na
První mezinárodní konferenci webu, představil vynálezce webu Tim Berners-Lee
poprvé tuto potřebu doplnit web o sémantický rozměr [9].

Počátky sémantického webu lze symbolicky zasadit do téhož roku, v němž
Tim Berners-Lee posléze založil konsorcium W3C [68]. Toto sdružení přineslo
světovému webu mj. standardy RDF, RDFS a OWL, jejichž první podobu ofici-
álně doporučilo v roce 2004 [61] [60] [59]. Tyto standardy jsou v dalších částech
práce využity k implementaci ontologií pro vybrané domény.

Zároveň se v tomto období ještě před uvedením standardů věnovala značná
akademická pozornost návrhům více či méně neformálních vyšších ontologií pro
různé oblasti bádání (více v sekci 2.1).
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V roce 2004 vydal Tim Berners-Lee článek o tzv. provázání dat [10]. V něm
přehledně popisuje zásady pro co nejefektivnější vzájemné odkazování mezi daty
a zdůrazňuje důležitost jejich dodržování pro dosažení vizí sémantického webu.
Zmíněné zásady apelují na důsledné využívání:

• URI pro pojmenovávání věcí – URI je jednotný identifikátor, čímž lze před-
cházet nedorozuměním.

• HTTP pro jejich přístupnost – HTTP je protokol pro přenos hypertextu,
tedy textu s odkazy, mezi uživateli a servery webu.

• RDF pro sestavení zpracovatelného obsahu – viz podsekci 1.3.2.

• odkazů na další URI pro napojení dat

V citované verzi článku je v závěru dodatek přiložený v roce 2010, ve kterém
Berners-Lee představuje hodnotící systém pěti hvězdiček pro hodnocení dat na
webu a pojem Linked Open Data3 (LOD), který staví do role ideálu sdílení
dat na webu. Hodnotící systém parafrázuje výše zmíněné zásady a odměňuje
hvězdičkami strojovou zpracovatelnost, dodržování W3C standardů či celkovou
provázanost dat.

Koncept LOD je stále aktuální a je na webu realizován např. na stránce
https://lod-cloud.net/ (viz Obrázek 1.1), kde momentálně sdružuje
1 269 rozsáhlých datasetů mezi sebou propojených více než 16 tisíci odkazy [29].
Největší hustota provázání je zřejmá mezi přírodovědeckými datasety ve spodní
části Obrázku 1.1, z nichž většina je sdružena do biomedicínského datasetu Bi-
oPortal [49]. Další výrazný stín se nachází ve středu diagramu, kde co do počtu
odkazů dominuje dataset DBpedia [16], komunitní projekt usilující o zpřístup-
nění Wikipedie pro LOD. V neposlední řadě stojí za komentář výrazně zelená,
byť méně provázaná, horní část Obrázku 1.1, signalizující značné snahy o vyu-
žití potenciálu TSW v podobě provázaných dat pro lingvistické účely a analýzy
dokumentů psaných přirozenými jazyky.

Okolo roku 2005 se očekávalo, že web bude v dohledné době nahrazen decent-
ralizovaným sémantickým webem, na kterém by uživatelé vlastní data zveřejňovali
na vlastních serverech a důsledně je propojovali se zbytkem webu. Konsorcium
W3C připravilo potřebné standardy a Tim Berners-Lee vybízel uživatele webu
k dodržování výše uvedených zásad. V roce 2021 lze říct, že ke globálnímu pře-
chodu k sémantickému webu nedošlo, třebaže jeho technologie jistá uplatnění
nacházejí např. v oblasti řízení dat [55].

Právě v oboru řízení dat je možné hovořit o trendu intenzivního růstu popu-
larity grafů. Grafové databázové systémy od roku 2014 zaznamenávají rychlejší
nárůst popularity než ostatní typy databází, i když podíl jejich celkové popula-
rity ku celku je zatím marginální [51]. S trendem rostoucího zájmu o grafy jdou
však ruku v ruce snahy aplikovat na grafové databáze logiku a vytvářet v nich
sémantické modely.

3česky přibližně „provázaná volně dostupná data“
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Obrázek 1.1: LOD cloud diagram [29] (upraveno a přeloženo autorem práce)

Toho je dosahováno buďto nepřímo pomocí TSW, anebo přímo vytvářením
vlastních datových struktur a k nim příslušných dotazovacích jazyků, které umož-
ňují logické odvozování. První cestu volí mj. i jednička na poli grafových databází,
Neo4j, s pluginy jako neosemantics [50] [41]. Druhou cestu volí kupříkladu Grakn
se svým dotazovacím jazykem Graql, který umožňuje psát logická pravidla a vy-
tvářet ontologie v podobě hypergrafů, tj. grafů ve kterých hrana může spojovat
více než dva vrcholy [30].

1.3 Využité technologie

Na Obrázku 1.2 jsou vybrané TSW uspořádány do zjednodušeného schématu,
který je v dalších podsekcích postupně procházen po vrstvách odspodu. Jediná
část obrázku, která je vynechána, jsou dotazovací jazyky, a to proto, že ve zbytku
této práce nehrají roli.

Standardy TSW jsou zaváděny konsorciem W3C prostřednictvím na webu
zveřejňovaných doporučení [64]. V této sekci jsou shrnuty ty technologie, které
jsou relevantní pro zbytek práce. Kde je to vhodné, tam jsou doplněny i ukázky
pro snadnější pochopení a lepší ilustraci.
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Obrázek 1.2: Zjednodušené schéma TSW (vytvořeno autorem práce)

1.3.1 XML
Jazyk XML (eXtensible Markup Language) je značkovací jazyk, stejně jako kupří-
kladu HTML. Zatímco účelem HTML je data zobrazovat (o což se pomocí značek
HTML následně starají internetové prohlížeče), účelem XML je data popisovat
a následně sdílet. Pro používání základního XML není na rozdíl od HTML po-
třeba se seznamovat s předdefinovanými značkami. Nejlepší bude ilustrovat XML
ukázkou:

<?xml version="1.0"?>
<!-- Komentáře se píší takto. -->
<recept jméno="Florida Sunshine" příprava="2 minuty">

<titulek>Připravte si exotické osvěžení!</titulek>
<potřeby>

<přísada množství="1" jednotka="kus">Sklenka long</přísada>
<přísada množství="30" jednotka="ml">Grenadina</přísada>
<přísada množství="120" jednotka="ml">Džus pomeranč</přísada>
<přísada množství="120" jednotka="ml">Džus ananas</přísada>
<přísada množství="10" jednotka="kostek">Led</přísada>
<přísada množství="1" jednotka="kus">Třešnička</přísada>

</potřeby>
<postup>

<krok>Do sklenky na long drink nasypte led.</krok>
<krok>Přilijte oba džusy. Promíchat, netřepat!</krok>
<krok>Vlijte grenadinu, nechte usadit na dně.</krok>
<krok>Ozdobte třešničkou a podávejte s kovovým brčkem.</krok>

</postup>
</recept>

První řádek uvedeného souboru je tzv. deklarace. Pokud bychom deklaraci
vynechali, ve většině situací se bude předpokládat standardní uvedená hodnota
verze 1.0 (stejně jako dvě další základní hodnoty, jejichž rozbor jde nad rámec
porozumění XML potřebného pro tuto práci). Je však dobrým zvykem deklaraci
v souborech XML nevynechávat.
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Na dalším řádku lze vidět syntaxi pro zápis komentářů a ve zbytku uvede-
ného příkladu může čtenář rozpoznat samotnou strukturu XML souboru. Prvky
XML souboru mají otevírací i zavírací značky a jsou to v tomto případě třeba
recept, potřeby nebo krok, zatímco XML atributy jsou i s přiřazením hodnoty
zapsány uvnitř značek, zde např. jméno, množství nebo jednotka.

1.3.2 RDF
Resource Description Framework definuje obecný způsob zápisu dat a současně
k němu příslušný slovník termínů. Hlavní myšlenkou RDF je zápis v trojicích
subjekt–predikát–objekt. Takové trojice tvoří grafy4, ve kterých subjekt a objekt
jsou vrcholy a predikát je hranou mezi nimi.

RDF trojice lze v českém jazyce přirovnat přibližně k jednoduché skladbě
věty ve tvaru podmět–přísudek–předmět. Tak např. „Máma má mísu“ je zápis
informace, který myšlenkou vyhovuje RDF. Tento výrok ze slabikáře lze doplnit
třeba výroky o firmě vyrábějící mísy a předvést jednoduchý RDF graf:

Obrázek 1.3: Slabikářový RDF graf (vytvořeno autorem práce)

Pro zápis RDF lze využít např. výše představený značkovací jazyk XML, lépe
řečeno konkrétní syntaxi RDF/XML [66], která je jeho rozšířením. Následuje
ukázka popisující tuto práci prostřednictvím imaginární adresy:

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
<rdf:Description
rdf:about="http://www.diplomova-prace.matyas/">
<autor>Petr Matyáš</autor>
<obhajoba>4.2.2021</obhajoba>

</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Zkratky či slova před dvojtečkami se nazývají prefixy, česky předpony. Za
dvojtečkou po prefixu xmlns (XML NameSpace) následuje definice nového prefixu
a odkaz na určitý namespace, česky jmenný prostor, ze kterého v celém souboru
budou pocházet jména uváděná s nově definovaným prefixem. Všechny ostatní
prefixy tedy označují namespacy definované v souboru pomocí prefixu xmlns.

4V tomto kontextu nejde o histogramy ani grafy funkcí, ale o grafy ve smyslu teorie grafů,
tedy množiny vrcholů a hran mezi nimi.
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V uvedeném příkladě se na třetím řádku píše xmlns:rdf="...", díky čemuž
bude v tomto souboru každé jméno s prefixem rdf hledáno v namespacu na
uvedené adrese, tedy v namespacu standardu RDF. V ukázce se nachází dvě
RDF trojice, jejichž odpovídající výroky lze formulovat takto:

Tato diplomová práce - byla napsána autorem - Petrem Matyášem.
Tato diplomová práce - má termín obhajoby - 4. února 2021.

Subjektem je v obou případech tato diplomová práce určená imaginární ad-
resou. Predikáty jsou autor, resp. obhajoba, a objekty jsou textový řetězec Petr
Matyáš, resp. datum 4.2.2021. Příklad je znázorněn na Obrázku 1.4.

Obrázek 1.4: RDF graf o této práci (vytvořeno autorem práce)

Za zmínku stojí, že se dnes běžně používají čitelnější a uživatelsky příjemnější
standardy. Kupříkladu samotný namespace RDF, na nějž je ve výše uvedeném pří-
kladě odkazováno, se na dané adrese nachází ve formátu Turtle. Ten je sice značně
čitelnější syntaxí RDF, avšak byl doporučen až v roce 2014, tudíž se do tohoto
takřka chronologicky pojatého přehledu nehodí [65]. Navíc v ukázce samotného
navrhování ontologií v kapitole 3 je tento text od syntaxe oddělen prostředím
editoru, tudíž není potřeba věnovat jednotlivým syntaxím více prostoru.

1.3.3 RDFS a OWL
RDF Schema rozšiřuje slovník RDF o termíny, které umožňují lépe popisovat
informace a vytvářet jednoduché taxonomie. Každý prvek ontologie je v RDFS
zdroj, tedy rdfs:Resource. Termín rdfs:Class odpovídá třídám a
rdfs:Property veškerým vztahům, tedy v názvosloví této práce vazbám, atri-
butům a vztahům je instancí a je podtřídou. Vztahy je instancí resp. je podtří-
dou mají v RDFS samostatná jména rdf:type resp. rdfs:subClassOf. Dalšími
významnými příspěvky RDFS jsou třeba rdfs:domain resp. rdfs:range, tedy
definiční obory resp. obory hodnot vztahů.

RDFS lze chápat tak, že dodává sémantickému webu základní schéma a struk-
turu dat. Samotnou sémantiku však mezi TSW přináší zejména Web Ontology
Language (OWL). V něm je definována např. Věc (nadtřída všech tříd, viz
podsekci 1.1.2), množinové operace na třídách, vlastnosti vazeb, nebo omezení
na třídy specifikující, kterých vazeb se instance třídy mohou účastnit a jak. Ome-
zení mohou v OWL nově určovat i počet vazeb, kterých se instance třídy účastní.

V roce 2009 doporučilo W3C standard OWL 2, který doplňuje původní OWL
kromě Manchester syntaxe o další konstrukce, z nichž některé jsou pouze tzv.
syntaktický cukr, ale některé nabízí větší expresivitu, tj. možnosti vyjádřit nové
skutečnosti v rámci ontologie [63].
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Např. vazby mají v OWL 2 nově možnost pod sebe zařadit řetěz vazeb –
ObjectPropertyChain. To je znázorněno na Obrázku 1.5 jednoduchým příkladem
s vazbou má vnučku. V ontologii řešící rodinné vztahy lze k vazbě má vnučku
přidat axiom, že je tato vazba „nadvazbou“ řetězu přesně dvou vazeb má dceru.
To znamená, že kdykoliv nastane, že individuum A má dceru B, která má dceru
C, lze vyvodit, že individuum A má vnučku C.

Obrázek 1.5: Znázornění řetězu vazeb (vytvořeno autorem práce)

Pokud by ve výše uvedeném příkladě figurovala namísto dvou vazeb pouze
vazba má potomka, pak by tato vazba mezi individui A a C šla vyvodit použitím
axiomu tranzitivity. Stojí ale za pozornost, že oproti tranzitivitě nabízejí řetězy
vazeb možnost dát do logické souvislosti navzájem různé vazby.

Jak OWL 1, tak OWL 2 byly doporučeny spolu se specifikacemi tzv. profilů.
Ty jsou de facto podmnožinami OWL, které tím, že ztratí některé konstrukce
úplného OWL, získají na efektivitě při výpočetním odvozování. Nejenže se může
zrychlit výpočet zvoleného reasoneru, ale díky těmto profilům může být i zaru-
čeno, že reasoner odvozování dokončí. Téma složitosti a rozhodnutelnosti jednot-
livých profilů jazyků OWL nepatří mezi cíle této práce, v kapitole 3 jsou ontologie
vyvíjeny pomocí OWL 2 bez omezování se na jakýkoliv profil.

1.3.4 SWRL a DL
Semantic Web Rule Language je jazyk určený ke psaní pravidel v ontologiích,
který byl navržen v témže roce, ve kterém byly doporučeny výše představované
standardy. SWRL má jednoduchou abstraktní syntaxi, která rozšiřuje OWL za
pomoci Hornových klauzulí [28]. Pravidla v něm navržená mají tedy podobu im-
plikace, která má na místě předpokladu i závěru konjunkce výroků s proměnnými.

Pokud by čtenář chtěl kupříkladu zajistit, aby byla odvozena vazba má vnučku,
jako tomu je výše na Obrázku 1.5 bez použití řetězu vazeb, mohl by si posloužit
následujícím jednoduchým SWRL pravidlem:

má dceru(?a, ?b) ∧ má dceru(?b, ?c) -> má vnučku(?a, ?c)

SWRL tedy používá prefixový zápis výroků, proměnné označuje otazníkem a
implikaci šipkou. Pokud se ve výrocích vyskytne člen bez otazníku, očekává se
podle situace buďto identifikátor individua, anebo hodnota datového typu.

Zatímco některá SWRL pravidla lze vyjádřit i v samotné OWL ontologii, jiná
snadno popisují situace, které pomocí OWL vyjádřit nelze. Názorným příkladem
je koncept manželského dítěte, kde v OWL není možné bez pomoci pravidla ověřit,
zda jsou rodiče daného individua ve vzájemném manželství [31].

Description Logic (DL) je označením pro podmnožiny predikátové logiky prv-
ního řádu. Obvykle jsou DL ochuzeny o expresivitu tak, aby byly rozhodnutelné,
což je i případ OWL 2 DL, tedy logiky implementované jazykem OWL 2 [31].
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Logiku OWL 2 DL pak k odvozování používají softwary zvané reasonery, které
umožňují ze znalostí zadaných v ontologii odvozovat znalosti nové, jako to činí
např. Pellet [57].

Jakožto podmnožina predikátové logiky prvního řádu s sebou i OWL DL
nese mnohé její vlastnosti. Mezi ty patří i předpoklad neunikátního jména a také
předpoklad otevřeného světa [3]. Předpoklad neunikátního jména způsobuje,
že dva různé unikátní identifikátory URI mohou popisovat tutéž entitu. Že mají
dvě entity různé URI tedy ještě neznamená, že se jedná o různé entity.

Předpoklad otevřeného světa nedovoluje odvodit nepravdivost výroku jen
z toho, že nelze dokázat jeho pravdivost. Jinými slovy, v OWL ontologii se před-
pokládá, že nemusí být přítomny všechny potřebné informace.

To dává smysl i vzhledem k povaze sémantického webu a provázaných dat.
Jestliže je v OWL souboru uveden jeden autor, ještě to nemusí znamenat, že je
ontologie kompletně tvořena jen tímto autorem – ontologie se může skládat z více
vzájemně provázaných souborů vytvořených různými autory.

1.4 Editor a vizualizace

Pro uživatelskou práci se soubory jazyka OWL je důležité zvolit software, který
usnadní jejich vytváření, úpravy a případné vizualizace. Mezi dostupnými editory
ontologií podporujících jazyk OWL zaujímá výraznou pozici Protégé [38], které
je vyvíjeno na Stanfordově univerzitě. Ostatní dostupné editory (kterých není
mnoho) na Protégé obvykle odkazují a nabízejí alespoň částečnou kompatibilitu
a kooperativní funkčnost v kombinaci s Protégé.

Skutečně, na webu W3C lze najít výčet doporučovaných editorů pro návrh
ontologií, z nichž prvním je Protégé a z dalších jedenácti většina nemá funkční
webové stránky, anebo vůbec nejsou na webu k nalezení [67]. Pro účely této práce
je tedy zvoleno Protégé.

K dostání jsou dvě varianty editoru Protégé: plnohodnotná aplikace Protégé
Desktop, která je ke stažení s podporou řady zavedených reasonerů; a webová
varianta WebProtégé přístupná z prohlížeče, která podporuje kolaboraci několika
uživatelů, zato však nepodporuje reasoning. Pro vizualizaci diskutovaných ontolo-
gií bude v této práci použito buďto přizpůsobené rozložení oken editoru Protégé
Desktop v.5.5.0, anebo jeho plugin OntoGraf [19].

Náhled do vlastního editoru umožňuje na malé ploše zobrazit velké množství
informací, typicky celou taxonomii konceptů, vazeb, atributů i množství konkrét-
ních individuí (viz Obrázek 1.6). OntoGraf naproti tomu umožňuje zobrazit pouze
vybrané prvky ontologie a rozložit je do roviny podle aktuální potřeby pro větší
názornost (viz Obrázek 1.7).

Konkrétního rozložení karet Protégé ukázaného na Obrázku 1.6 lze dosáhnout
pomocí manuálu, který je zařazen do přílohy B této práce.
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Obrázek 1.6: Ontologie OH3 z přílohy A (Protégé)

Obrázek 1.7: Ontologie OH3 z přílohy A (OntoGraf)
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2. Tvorba ontologií
V této kapitole se nejprve píše o vyšších ontologiích některých významných za-
hraničních projektů. Další sekce popisuje vybraná kritéria a metody navrhování
ontologií jak vyšších, tak i aplikovaných. Poslední sekce této kapitoly nabízí kom-
paktní desetibodový návod, podle něhož se řídí ukázkový návrh ontologie v ka-
pitole 3.

2.1 Přehled vyšších ontologií

Nejintenzivnější zájem o problematiku vyšších ontologií (někdy také „ontologií
vyšší úrovně“, angl. upper ontologies) nastal v období nástupu technologií sé-
mantického webu. V průběhu 90. let byly vyvíjeny jejich návrhy na státních uni-
verzitách i v soukromém sektoru zejména proto, aby umožnily vývojářům apliko-
vaných ontologií lépe definovat koncepty jejich vlastních domén a aby usnadnily
sdílení informací [43].

Specializace vyšší ontologie je při vývoji aplikovaných ontologií standardní
postup, jak je ostatně předvedeno i v kapitole 3. Následuje výběr významných
vyšších ontologií rozdělených podle hlavních motivací k jejich vzniku a v závěru
sekce zmínka o jednom alternativním přístupu k tvorbě aplikované ontologie.

2.1.1 Lingvistické ontologie

Značná část vyšších ontologií byla na přelomu tisíciletí ke vzniku motivována
aplikacemi v lingvistice a lexikografii, ať už v jednom či více jazycích. Takové
ontologie si obvykle kladou za cíl poskytnout vhodný sémantický model k databázi
slov pro porozumění textu v rámci jiných programů na zpracování jazyka.

Příkladem mohou jít např. ontologie Kathleen Dahlgrenové [15], čerpající
z psycholingvistických poznatků, GUM (Generalized Upper Model) [7], který vy-
vinul rozsáhlé úsilí o sémantický popis porozumění textu, anebo WordNet [58],
jehož centrálním konceptem je množina synonym, tzv. synset.

Právě projekt WordNet byl i po roce 2000 nadále vyvíjen s cílem poskytnout
digitální sémantickou databázi slov a dočkal se i doporučení standardů TSW. Tře-
baže původní Wordnet Princetonské univerzity byl naposledy aktualizován v roce
2011 [48], dodnes jsou aktivně vyvíjeny a udržovány projekty, které z WordNetu
přímo vzešly, jako např. English WordNet [34]. I původní WordNet je však dodnes
na webu volně přístupný, přičemž jeho synsety jsou uloženy ve zvláštním souboru
a čítají 115 424 individuí [62]. Na Obrázku 2.1 jsou znázorněny tři základní kon-
cepty jeho plné verze – těmi jsou Word (slovo), WordSense (význam slova) a zmi-
ňovaný Synset. Barevné vazby reprezentují lingvistické vztahy mezi slovy (např.
antonyma, hyperonyma, meronyma, . . . ), anebo jen pojí slova se svými významy
a synsety. Základní verze (WordNet Basic) je ochuzena o koncept WordSense.
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Obrázek 2.1: WordNet Full – hlavní koncepty [62] (OntoGraf)

2.1.2 Filozofické ontologie

Již na začátku této práce (v úvodu sekce 1.1) je zmíněn filozofický původ slova on-
tologie, stejně jako to, že filozofický význam slova má s tím informatickým mnoho
společného. Nejlépe se průnik filozofické disciplíny a specifikací konceptualizací
znázorní na těch vyšších ontologiích, jejichž autoři se filozofií přímo inspirovali,
anebo si při tvorbě kladli otázky filozofického rázu.

Jednu takovou vyšší ontologii vytvořil John F. Sowa v rámci své knihy [52,
str. 498–502]. Je inspirována myšlenkami filozofů 19. století a navrhuje systema-
tické roztřídění všech věcí a jevů (viz Obrázek 2.2) na obecné úrovni do tzv.
nejvyšších kategorií.

V případě Obrázku 2.2 autor práce přistoupil k překladu taxonomie konceptů
jednak proto, že je zveřejněna pouze v neformální podobě, a jednak také proto, že
názvy některých konceptů jsou v angličtině používány jen dost vzácně. Zájemci
mohou prozkoumávat jednotlivé pojmy a jejich podtřídy a rozmýšlet nad tím, co
přesně má který koncept vystihovat. Ti zvědavější mohou najít zevrubný popis
i s původním diagramem na webové stránce tvůrce této neformální ontologie [53].

Za pozornost na Obrázku 2.2 stojí mj. jeho spodní část, ve které se nachází
koncept Skutečnost jako věc Fyzická a současně Nezávislá. Podtřídami Skuteč-
nosti jsou Objekt a Proces, což jsou koncepty, které odpovídají běžnému vnímání
reálného světa jako domény věcí a dějů.

V Sowově taxonomii nejvyšších kategorií se Objekt od Procesu liší tím, že
je Stálý (angl. Continuant), a nikoliv Vyskytující-se (angl. Occurrent). Sám Sowa
ale tuto myšlenku doplňuje o komentář, že zde záleží na zvolené úrovni detailu
a časovém měřítku – jakýkoliv pevný předmět na atomární úrovni nevyhnutelně
kmitá, anebo se v horizontu miliónů let nějakým způsobem mění, čímž lze zpo-
chybnit jeho stálost [52].

Na tuto otázku existují dva významné směry odpovědí. První odpovídá intu-
ici – v trojrozměrném prostoru existují neměnné objekty a proměnlivé procesy a
měřítko se stanoví vzhledem k doméně či účelu použití, díky čemuž jsou objekty od
procesů obvykle jasně rozeznatelné. Druhý přístup navrhuje čtyřrozměrný prostor
(v tomto případě klasický trojrozměrný prostor doplněný o časovou souřadnici) a
identifikuje vše jako procesy. Člověk je v takových ontologiích procesem od bodu
narození do bodu smrti, objekty jsou jen trajektorií v tomto čtyřrozměrném pro-
storu [35, str. 5].
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Obrázek 2.2: Top-Level Categories [53]. Přeloženo autorem práce (OntoGraf)

Do tohoto a jiných ontologických rozdělení vnáší světlo a své postřehy Riichiro
Mizoguchi. Co se debaty ohledně objektů a procesů týče, své řešení shrnuje slovy
„stálost je rolí v kontextu procesu“ [35, str. 5]. Procesy dělí na ty, které se dějí
mezi jednotlivými účastníky, a ty, které jsou vnitřní změnou samotných účastníků.
Např. pití je proces, který má účastníky (člověk, tekutina, sklenice, . . . ), zatímco
člověk i sklenice podstupují vnitřní proces změny.

Mizoguchi své myšlenky ilustruje na příkladu tornáda, které se v tomto smyslu
od člověka neliší kategoricky, nýbrž zvoleným časovým měřítkem – tornádo je
účastníkem v procesech destrukce svého okolí a současně podstupuje vnitřní
změny, díky kterým se za deset minut přežene. I tak je pro lidi přirozené uvažo-
vat o tornádu jako o objektu, poněvadž v kontextu procesů, kterých se účastní,
hraje roli stálé věci [35, str. 5]. Právě koncept role považuje Mizoguchi za jeden
z nejdůležitějších konceptů, který zaslouží speciální pozornost.

Závěrem této podsekce je třeba ospravedlnit zahrnutí takto filozoficky motivo-
vané ontologie do diplomové práce o využití ontologií v průmyslu. To ovšem není
těžké, poněvadž dělení věcí na Stálé a Vyskytující-se, ale i jiná dělení inspirovaná
těmito nejvyššími kategoriemi, jsou běžná mezi vyššími ontologiemi aplikovanými
v různých odvětvích, včetně průmyslu.
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2.1.3 Vědecko-výzkumné ontologie
Mezi ontologie, které se inspirují filozofickými kategoriemi, patří především vyšší
ontologie navrhované v akademickém prostředí za účelem výzkumu. Příkladem
mohou jít General Formal Ontology (GFO), která je vyvíjena na Lipské univer-
zitě pro medicínské aplikace [26]; Basic Formal Ontology (BFO), která je navržena
k modelování vědecko-výzkumných poznatků různých oblastí [4]; Gentle Unified
Foundational Ontology (gUFO), vydaná v roce 2020 k univerzálním účelům apli-
kací sémantického webu [2]; nebo např. The Ontology for Biomedical Investigati-
ons (OBI), která umožňuje modelovat proces biomedicínského výzkumu [6].

Bjoern Peters, který se podílí na OBI, pracuje mj. také na projektu Core
Ontology for Biology and Biomedicine (COB), který je znázorněn na Obrázku
2.3, a který si klade za cíl sdružit pojmy četně používané v jiných biomedicínských
ontologiích a uspořádat je do minimalistické ontologie, která by umožnila lepší
spolupráci a propojení mezi těmito ontologiemi [46].

Obrázek 2.3: The Core Ontology for Biology and Biomedicine [46] (OntoGraf)

Obory biologie a biomedicíny jsou ve využívání TSW aktivní (viz Obrá-
zek 1.1), což lze poznat mj. z toho, že v roce 2020, ve kterém vypukla pandemie
onemocnění COVID-19, přibyla mezi ontologie na webovém portálu BioPortal i
řada ontologií věnujících se výzkumu právě tohoto onemocnění [39].

2.1.4 Podnikové ontologie
Další skupinu mezi vyššími ontologiemi tvoří takové, které cílí na praktické využití
v podnikání, ať už z pohledu organizačního či produkčního. Kombinace těchto
dvou pohledů na aplikace ontologií ve firmách je součástí projektu TOVE, který
nepřinesl jen jednu samostatnou vyšší ontologii, nýbrž pět vzájemně propojených
ontologií zabývajících se modelováním zdrojů, výrobních aktivit, organizačními
strukturami apod. Na Obrázku 2.4 je zobrazen výběr z organizační ontologie
organization.owl [20] [21]. Vazby konceptu Goal, česky cíl, buďto ukazují na
jiné cíle, které jsou prerekvizitami, anebo spojují dílčí cíle. Vazby konceptu Role
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vázané zpět na role jsou vztahy nadřazenosti či specializace rolí, vazby vázané na
ostatní koncepty značí, co role požaduje (Skill), co poskytuje (Process, Resource),
anebo jaké má cíle (Goal).

Třídy Resource a Activity v této ontologii podtřídy nemají, ale pod obě je
možné importovat taxonomii konceptů z příslušně pojmenovaných ontologií pro-
jektu TOVE [18].

Obrázek 2.4: Toronto Virtual Enterprise – organization.owl [20] (OntoGraf)

2.1.5 Alternativní ontologie

V oblasti podnikových aplikací a výroby se také běžně pracuje s uzavřenými do-
ménami, což může využívání TSW komplikovat už kvůli předpokladu otevřeného
světa (viz podsekci 1.3.4). Tato podsekce je krátkou odbočkou od TSW, která
reprezentuje vznikající alternativní přístupy, které předpoklad otevřeného světa
nepřijímají – vybraným příkladem takové alternativy je Grakn [24].

Grakn je software pro vytváření databází ve formě grafů znalostí, ke kterému
je vyvinut vlastní dotazovací jazyk Graql, prostřednictvím kterého je možné nejen
pracovat s daty, ale také k nim vytvářet ontologie. Ty se ovšem svojí strukturou
liší od ontologií a jejích prvků definovaných touto prací v podsekci 1.1.2.

Ontologie v Graknu mají strukturu hypergrafu, hrany tedy mohou spojovat
více než dva vrcholy. Pro vizualizaci je ovšem hypergraf převeden na standardní
graf tím, že jsou hyperhrany nahrazeny vrcholem. Hrany jsou analogické vazbám
a atributům s tím, že v Graknu mají stejně jako třídy i vazby instance, které
mohou mít individuální atributy nebo se účastnit dalších vztahů.

Grakn sice nenabízí konkrétní vyšší ontologii, jeho schéma pro tvorbu ontologií
se však liší od TSW principem a ontologie v něm navržené toto schéma přijímají
podobně, jako OWL ontologie přijímají zvolené vyšší ontologie (viz Obrázek 2.5).

V dotazovacím jazyce Graql jsou zároveň implementována logická pravidla
(v zásadě podobná SWRL pravidlům, viz podsekci 1.3.4), která jsou při každém
dotazu aktivována k odvození nových znalostí z vytvořené ontologie.
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Obrázek 2.5: Grakn – schéma [23] (OntoGraf)

Instance tříd se v Graknu účastní vztahů tak, že v nich hrají předem určené
role. V ukázce na Obrázku 2.6 figurují tři individua, dva atributy (má počet...)
a čtyři vztahy mezi těmito lidmi. Za pozornost stojí především centrální vztah
rodina_M, který spojuje všechna tři individua.

Obrázek 2.6: Grakn – ukázka vztahů a rolí (OntoGraf)

Obrázek 2.6 demonstruje strukturu grafu v Graknu pouze přibližně, jeho obsah
byl napsán v Protégé a vyfocen v OntoGrafu. Z toho je i vidět, že existují způsoby,
jak vlastnosti hypergrafu nasimulovat pomocí TSW. Ty však přirozeně vedou
k velmi komplikovaným konstrukcím, které jsou jen dalším z důvodů, proč k TSW
zejména v oblasti podnikání a výroby vznikají alternativy, jako je kupříkladu
Grakn.

2.2 Kritéria a metody
V této sekci jsou do tří podsekcí vybrány zásady či postupy navrhování ontologií
převzaté z odborné literatury. V první podsekci jsou shrnuta obecná kritéria, která
lze využít pro hodnocení používaných převzatých ontologií, ale také je možné je
chápat jako zásady návrhu ontologií.
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Do druhé podsekce je vybráno pár konkrétních metod návrhu a do třetí pod-
sekce jsou pak shrnuta některá další doporučení ryze praktického rázu. Touto
sekcí jsou tedy shrnuty užitečné pokyny od obecných zásad až po konkrétní rady
k postupu při vlastním návrhu. Zároveň vybrané informace představují základ,
na kterém je v další sekci postaven návod.

Metody a rady zmíněné v rámci této sekce představují nabídku přístupů k ná-
vrhu ontologií, které se od sebe navzájem nijak diametrálně neliší. Jednotlivé
metody obvykle řeší konkrétní jevy či fáze návrhu a navzájem se spíše doplňují.

2.2.1 Kritéria ontologií
Srozumitelnou sadu kritérií pro návrh, která lze vnímat i jako doporučení, pub-
likoval v roce 1995 Tom Gruber [25]. Ve svém článku důkladně vysvětluje, proč
jsou pro vznikající ontologie1 důležité zejména následující vlastnosti:

• Srozumitelnost

• Soudržnost

• Rozšiřitelnost

• Minimalita vlivu kódování

• Minimalita ontologických závazků

Vlastnosti v tomto výčtu nabízí pár konkrétních postřehů, které jsou obzvláště
užitečné při návrhu vlastní ontologie. Srozumitelností se myslí zevrubná do-
kumentace přirozeným jazykem. Pokud při programování platí, že je většinou
namístě poskytnout k napsaným metodám a třídám řádné komentáře, pak u on-
tologií a objektů sémantického webu to platí dvojnásob. Jednou z hlavních ambicí
ontologií je dát možnost širokého a opakovaného použití v nich zakódovaných zna-
lostí, je tedy přirozeně potřeba co možná nejvíce je zpřístupnit výstižnou a srozu-
mitelnou dokumentací všech jejich částí. Zároveň by ontologie měly být se svými
dokumentacemi soudržné – neformální vysvětlivky nesmí logicky odporovat axi-
omům vlastních ontologií.

Dalším bodem je rozšiřitelnost navrhované ontologie. Tato zásada bude v na-
vrhovaném postupu této práce nejprve důsledně dodržována, aby byla následně
také plně využita. Zásada rozšiřitelnosti požaduje, aby se při návrhu ontologie
bralo v potaz její budoucí využití v různých specializovaných případech. Tím
vzniká potřeba zanechat prostor pro její monotónní rozšíření, tj. možnost oboha-
tit ontologii o nové prvky a znalosti bez nutnosti přehodnocovat a přepisovat ty
stávající.

Poslední dvě zásady vyjadřují, že je pro ontologie vhodná střídmost co se týče
vlivu kódování a tzv. závazků. Vliv kódování může znamenat např. používání
slov či značek specifického oboru nebo např. konkrétního programovacího jazyka.
Používání příliš konkrétních pojmů v obecném popisu domény by mohlo snadno
snížit praktickou použitelnost navrhované ontologie. Závazky v tomto kontextu

1V původním textu jsou kritéria míněna pro ontologie obecně, ale v kontextu této práce
mají platnost hlavně pro ontologie vyšší. Je to tak hlavně z důvodu kritérií rozšiřitelnosti a
minimality, od kterých lze v jistých situacích upouštět při modelování nižších ontologií.
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označují množství a sílu tvrzení zahrnutých v ontologii. Opět, budou-li znalosti
zakódované v ontologii tvořeny příliš silnými tvrzeními, bude složitější najít pro
takovou ontologii širší škálu využití. Je-li použito mnoho konkrétních axiomů, už
se pravděpodobně ani nejedná o vyšší ontologii.

Výše rozebraná Gruberova kritéria mohou sloužit jak pro průběžné hodnocení
vlastních návrhů, tak pro posuzování již existujících (především vyšších) ontologií,
ze kterých je při návrhu čerpáno.

2.2.2 Metody návrhu ontologií
V této podsekci jsou představeny vybrané metody použitelné při návrhu onto-
logie. Nezabývají se nutně stejnými kroky – některé dávají ke stavbě taxono-
mie konceptů konkrétní pokyny, jiné nabízí poučky týkající se pouze určitých
částí procesu návrhu. Díky tomu lze různé metody využívat současně nebo jejich
myšlenky kombinovat. Všechny zde uvedené metody slouží této práci jako zdroj
inspirace pro ucelený návod v sekci 2.3.

První metodou je FCA (Formal Concept Analysis) [44]. Podle ní začne de-
signér ontologie s prázdnou množinou konceptů, vazeb a atributů, do které při-
dává centrální prvky popisované domény a průběžně je pokud možno vizualizuje.
Hlavní charakteristikou FCA je, že přidávané koncepty nezařazujeme ručně jako
podtřídy jiných – jejich taxonomie je určena vazbami a atributy, které je popisují.
Pokud dva koncepty nabývají stejných hodnot atributů nebo se účastní stejných
vazeb, zavede se buďto nový atribut, který jasně definuje jejich odlišnost, anebo
se tyto dva koncepty sloučí do jednoho.

Druhou metoda je označována jako OTK (On-To-Knowledge) [12] podle pro-
jektu, ve kterém byla přestavena. Ta popisuje celkový průběh návrhu a začíná
tzv. výkopem, ve kterém se pevně stanoví, co se od ontologie požaduje, zhodnotí
se využití již vyvinutých ontologií a vytvoří se první návrh v podobě neformální
ontologie, která poslouží jako předloha.

Po výkopu následuje fáze zdokonalování, ve které se návrh konzultuje s odbor-
níky na doménu a postupně se formalizuje. Od toho se přechází do fáze zhodnocení,
ve které se zkontroluje, zda jsou splněny původní požadavky na vyvíjenou onto-
logii. Pokud vyvíjená ontologie jakýmkoliv způsobem nevyhovuje, vrací se proces
do fáze zdokonalování. Tato smyčka může mít mnoho opakování, než se dospěje
do finální fáze aplikace a údržby.

Následuje bližší pohled na dva prvky metody OTK. Jedním je důraz na sta-
novení požadavků – ty jsou v metodologiích obvykle vyjadřovány pomocí samo-
statných dokumentů specifikujících požadavky [54], anebo pomocí sady kompe-
tenčních otázek, tedy otázek, které by měla výsledná ontologie umět formulovat
i zodpovědět. Gangemi a Presutti dávají příklad modelování hudebního archivu
a jejich kompetenční otázky zní „Jaké nahrávky konkrétní písně se v archivu na-
chází?“ a „Kdo hrál během určitého období v dané kapele konkrétní hudebnickou
roli?“ [47, str. 138].

Druhým výrazným prvkem OTK je výslovné zmínění opětovného použití
již vyvinuté ontologie. To typicky vypadá tak, že se při návrhu vybere vhodná
vyšší ontologie a ta se pro účely domény specifikuje. „Recyklace“ hotových on-
tologií nebo jejich částí se ale nemusí týkat pouze vyšších ontologií, pro mnoho
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domén existují použitelné nižší ontologie, jejichž použití stojí za zvážení.
S touto myšlenkou pracuje Gangemi ve článku [22], ve kterém vysvětluje, proč

by při tvorbě konkrétních ontologií měly být běžně k dispozici „návrhové vzory“,
tzv. ODP (Ontology Design Pattern). Těmi se myslí fragmenty ontologie řešící
určitou běžnou situaci či problém, anebo také vzory modelující běžné datové
struktury, jako např. seznam.

Použití ODP může vypadat např. tak, že se do vyvíjené ontologie přidruží,
anebo se s ním začne a pak se teprve rozšíří či zúží pro konkrétní doménu. Nejenže
katalog takových ODP může globálně urychlit proces navrhování ontologií, ale
navíc má potenciál přispět k větší formální jednotnosti, a tedy i snazší komunikaci
a funkčnosti přechodu mezi jednotlivými ontologiemi nad podobnými doménami.

Aldo Gangemi společně s Valentinou Presutti za tím cílem v roce 2008 založili
webovou stránku http://ontologydesignpatterns.org, kde jeden takový ka-
talog poskytují, hodnotí nové ODP od přispěvatelů a třídí je do kategorií podle
funkce [47]. Trend „recyklace“ ontologií a využívání ODP od té doby zaznamenal
v komunitě sémantického webu významný nárůst. Většina ontologií vyvíjených
pro praktické aplikace a sdílených kupříkladu na LOD (viz sekci 1.2) využívá
alespoň částečně koncepty a slovník svých předchůdců [13].

2.2.3 Rady pro vlastní proces návrhu ontologií
Na rozdíl od předchozích dvou obsahuje tato podsekce konkrétní postřehy a dopo-
ručení, která jsou aplikovatelná v průběhu jednotlivých kroků samotného návrhu
ontologie.

Prvním doporučením je nefixovat se na předem zvolený průběh návrhu.
Různé metodologie návrhu ontologií zmiňují výhody a nevýhody přístupů shora-
dolů, zdola-nahoru či zprostřed-ven2 [12]. Taková debata je ale spíše teoretická
než praktická – v praxi je vhodné tyto přístupy volit dle situace při samotném
návrhu a nesnažit se např. zavést všechny koncepty od A do Z před přidáním
prvního individua.

V případě, že je chápání domény určeno v první řadě jejími individui, není
tudíž nijak na škodu od takových individuí začít. Na druhou stranu je vhodné
v prvních fázích návrhu směřovat ke stanovení vrchní úrovně ontologie, tj.
ke stanovení přímých podtříd konceptu owl:Thing. S tím mohou pomoci veřejně
dostupné vyšší ontologie nebo ODP (viz výše).

Stanovení vrchní vrstvy přitom neznamená snažit se vyvinout ontologii shora-
dolů, to by odporovalo předchozímu doporučení. Jednotlivé části ontologie se mo-
hou vyvíjet organicky různými směry podle vlastností domény, nicméně na vrchní
úrovni ontologie přímo závisí jak veškeré další koncepty, tak i jejich instance, a
proto má v jistém smyslu zásadnější význam.

Dále je užitečné si v počátečních fázích uvědomit některé základní priority.
Ze začátku není důležitá přesnost názvů a zvolené terminologie. Upřesnění
názvosloví je ideální nechat až na úplně konečné fáze návrhu. V Protégé je pře-
jmenovávání snadné a automaticky se v něm upraví i veškeré dosavadní odkazy,
tudíž jména lze v počátcích návrhu zvolit nepřesně a doladit později.

2Obrazně řečeno nahoře jsou v tomto případě nejvyšší koncepty, uprostřed koncepty užitečné
pro konkrétní doménu a dole samotná individua domény.
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Co je na druhou stranu důležité, je s každým nově začleněným konceptem
do ontologie přidat stručný komentář osvětlující, co se konceptem myslí, jaké
jsou jeho definující vlastnosti, anebo jak mohou vypadat jeho instance. Díky tako-
vým neformálním definicím je potom vyvíjená ontologie dobře zdokumentovaná a
srozumitelná případným uživatelům. S tím souvisí, že by každý koncept měl mít
právě jeden význam – to zní samozřejmě, ale v praxi to může vést k nečekaným
komplikacím (viz podsekci 3.7).

Další podnětné postřehy nabízí Mizoguchi, když doporučuje mj. do ontologie
pokud možno nezavádět podtřídy vícero tříd, lépe řečeno vyhýbat se přidá-
vání takových tříd, ke kterým v taxonomii konceptů vede od owl:Thing více než
jedna cesta [36]. V takové situaci je obvykle na místě přehodnotit konceptualizaci
domény a zkontrolovat, zda některé z dotyčných vztahů je-podtřídou neodpovídají
lépe některé vazbě, jako třeba je částí, anebo má roli.

Právě koncepty rolí mají v Mizoguchiho podání zásadní význam, který by ne-
měl být podceňován [35]. Je potřeba jasně rozlišit základní koncepty od rolí.
Role jsou závislé na kontextu a ve skutečném světě de facto nemají instance,
kdežto základní koncepty jsou na kontextu nezávislé.

Není dobrý nápad reprezentovat člověka jako instanci konceptu Student, pod-
třídy konceptu Člověk, poněvadž pak by sám o sobě přestal pro ontologii existovat
v momentě, kdy se studiem skončí. Taková volba není vhodná dokonce ani v pří-
padě uzavřené domény školy, protože i tam se student může účastnit činností,
které s jeho rolí studenta nemusí souviset nebo mohou pokračovat i po dostudo-
vání. Zkrátka je vhodné za všech okolností vyhodnotit, zda jsou koncepty nezá-
vislé na kontextu3, a pokud nejsou, tak zvážit, jestli mají v ontologii své místo
jako role.

2.3 Návod k navrhování ontologií
Tato sekce shrnuje informace z této kapitoly do podoby přehledné příručky pro na-
vrhování ontologií pomocí jazyka OWL k libovolné konkrétní doméně. Nejprve
jsou popsány situace, pro které tento návod vhodný. Následuje samotný dese-
tibodový návod, který je stručný, strukturovaný, a odkazuje na metody a jevy
diskutované v předchozích sekcích této kapitoly.

2.3.1 Předpoklady pro použití návodu
Předložený návod je zamýšlen pro použití k několika různým účelům, mezi které
patří i účely výukové nebo čistě experimentální. Hlavní účel je ovšem ryze prak-
tický – ambicí tohoto návodu je pomoci ušetřit navrhovateli ontologie čas a zefek-
tivnit proces návrhu a tvorby OWL ontologie pro konkrétní doménu. V neposlední
řadě je cílem této sekce pomoct navrhovateli zkvalitnit výsledek tohoto návrhu.

Návod předpokládá, že se čtenáři na jiném místě obeznámí se základy po-
užívání libovolného editoru jazyků rodiny OWL. Čtenáři by si však měli před
využitím této příručky sami odpovědět na otázku, zda jsou v jejich situaci TSW

3Závislost na kontextu může být nenápadná a týkat se i atributů či vazeb. Atributy jako
šířka, vzdálenost či rozpětí jsou všechny kombinací základního atributu délky a určité role dané
kontextem, ve kterém jsou používány.
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ideálním řešením. Kromě toho, že by mohl modelování domény komplikovat před-
poklad otevřeného světa (viz podsekci 1.3.4), je možné, že si s daným problémem
poradí některý standardní typ databáze a logické procesy by bylo snadnější a efek-
tivnější programovat zvlášť. Závěrem podsekce 2.1.4 je také naznačeno, že existují
alternativy nabízející tvorbu sémantického modelu bez TSW a jedna taková je i
krátce představena.

Sémantický web je od svých počátků orientován na web, a tedy na sdílení a
opětovnou použitelnost dat. Přidružené technologie (viz sekci 1.3) byly vyvíjeny
se stejným úmyslem – směřovat k takovému webu, na kterém jsou veřejně do-
stupná data sémanticky provázána, souvislosti se v nich dohledávají snadno či
automaticky a umožňují z obsažených znalostí odvozovat znalosti nové.

Pokud se čtenáři potýkají s doménou, jejíž ontologie má pomoci strukturovat
data, která by pak následně chtěli zpřístupnit pod svobodnou licencí na webu,
anebo má pomoci výzkumu v konkrétních vědních odvětví, pak má následující
manuál potenciál pomoct. Jestliže se ale čtenáři zabývají navržením struktury,
třebaže sémantické, pro potřeby interní práce s daty, pak je vhodnější z této
strany přelistovat na Závěr.
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2.3.2 Návod
1. Seznamte se s doménou

Už víte, že chcete použít technologie sémantického webu (TSW) pro modelování
situací a problémů ve vybrané doméně. Nyní získejte co možná nejlepší přehled
o samotné doméně a procesech, které do vyvíjené ontologie budou zakompono-
vány. Setkejte se s odborníky na danou oblast, pokud jimi sami nejste. Pří-
padně si samozřejmě můžete obstarat informace na webu, ale čím je doména
specifičtější, tím vhodnější je upřednostnit osobní konzultace.

2. Zformulujte cíle

Je namístě si hned zkraje vyjasnit, jaká je vaše motivace využít TSW. Od výsledné
ontologie něco očekáváte, je tedy důležité v průběhu návrhu mít na paměti, jaké
jsou vaše požadavky na ni. K tomu mohou posloužit výpisky z případných debat
a průzkumů předcházejících samotnému návrhu. Zvažte ale, zda není praktič-
tější dát dohromady několik konkrétních kompetenčních otázek (viz podsekci
2.2.2).

3. Načrtněte konceptualizaci

Než přistoupíte k formálním standardům, vezměte tužku a papír (nebo textový
editor) a zakreslete nebo jinak zaznamenejte svoje představy o modelu domény.
Držte se grafové struktury RDF (viz podsekci 1.3.2) a zkuste vytvořit jedno-
duchou konceptualizaci. Pokud přitom vezmete v potaz odborné znalosti získané
o doméně v prvním kroku, měly by ústřední prvky vznikající neformální ontologie
odpovídat nejpodstatnějším součástem popisované domény.

4. Nechte se inspirovat

TSW kladou důraz na opakovanou použitelnost. Zamyslete se nad tím, nakolik by
se do taxonomie konceptů vaší dosud neformální ontologie hodily obecné kategorie
nejvyšší úrovně (viz podsekci 2.1.2) a užitečné koncepty si zapište. Snadno se
také může stát, že formální ontologie některé příbuzné domény už je zveřejněna
na webu, anebo že je k dostání nějaký vhodný ODP(viz podsekci 2.2.2). Hledat
můžete začít třeba na:

http://ontologydesignpatterns.org/
https://lod-cloud.net/
https://lov.linkeddata.es/dataset/
http://aber-owl.net/ontology/

5. Pomalu přejděte k editoru

Výsledky předchozích dvou kroků využijte při tvorbě prvních prvků formální on-
tologie ve vybraném editoru. Pokynem pomalu se zde myslí především
důkladná dokumentace a definice významu každého nového příspěvku do vzni-
kajícího OWL souboru např. pomocí rdfs:comment. Můžete začít stejným způ-
sobem jako v kroku 3 na papír, jen se snažte co nejdříve pro svoji taxonomii
konceptů pevně určit třídy nejvyšší úrovně.
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6. Zaměřte se na účel

Měli byste před sebou mít jakousi „kostru“ vyvíjené ontologie – vhodně zvolené
nejvyšší kategorie, neformálně definované a zdokumentované třídy odpovídající
hlavním součástem popisované domény, některé stěžejní vazby a možná pár indi-
viduí. Nyní je zapotřebí odolat pokušení rozšiřovat taxonomii o košaté pod-
stromy popisující každý pozorovatelný jev a soustředit se raději na předem určený
cíl. Jestliže jste si v kroku 2 sestavili kompetenční otázky, doplňujte ontologii jen
o takové prvky, které jsou součástí jejich zodpovězení.

7. Kontrolujte změny

Snažte se průběžně ujišťovat, že se nedopouštíte některé z obvyklých chyb4 a že
neuhýbáte od původní vize. Pokud máte k dispozici odborníky z kroku 1, zkuste
je během vývoje ontologie požádat o zpětnou vazbu. Nejenže tím lze odhalit
skryté nedostatky či nepřesnosti, ale také můžete přijít na nové souvislosti nebo
problematické scénáře, které jste v prvních fázích návrhu nepředvídali, a které
bude potřeba v ontologii zohlednit.

8. Formalizujte ontologii

V ideálním případě máte v tuto chvíli navrženou ontologii s adekvátně členitou
taxonomií konceptů, které všechny hrají nějakou úlohu v popisované doméně.
Je na čase využít konstrukcí jazyků OWL a doplnit ontologii o logiku. Jako
zdroj poslouží zejména průběžně vedená neformální dokumentace. V tomto kroku
přidejte všechna smysluplná omezení: koncepty vytyčte pomocí axiomů, vazbám
určete definiční obory a obory hodnot, atributům příslušné datové typy atd.

9. Zvažte použití pravidel

Jestliže je za současného stavu možné pomocí ontologie odpovědět na všechny
kompetenční otázky, anebo jinak ověřit splnění původních požadavků, nic vám ne-
brání zachovat jednoduchost a pravidla z vyvíjené ontologie vynechat.
Potřebujete-li ovšem k získání kýžených znalostí více, než lze rozumně namo-
delovat pomocí axiomů tříd, pak se nezdráhejte pomocí jazyka SWRL pravidla
do ontologie zavést.

10. Aplikujte a dolaďte

Přejděte k praxi, vymýšlejte scénáře a specifické situace, které by mohly ohrozit
konzistenci ontologie nebo zkomplikovat odvozování. Namodelujte tyto situace
a testujte funkčnost svého sémantického modelu pomocí reasonerů.
Obraťte se znovu na odborníky, anebo na případné koncové uživatele, kterým
má být výsledná ontologie určena, a řekněte si o další zpětnou vazbu. Tak totiž
nejrychleji a nejlépe naleznete chyby a mezery svého návrhu, což vám umožní
ukončit proces návrhu a přejít k používání vytvořené ontologie.

4Pro výčet zásad a kritérií dobrého návrhu se obraťte na předchozí sekce této kapitoly, nebo
na literaturu v nich citovanou. Především články [36] a [35] poskytují pestrou škálu doporučení
se srozumitelnými příklady.
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3. Ukázka v Průmyslu 4.0
Tato kapitola názorně předvádí průběh návrhu ontologie podle předloženého ná-
vodu. Doménou ukázkové ontologie je výrobní linka, která se nachází v Testbedu
pro Průmysl 4.0 na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky při
ČVUT v Praze (CIIRC). Samotný vývoj ontologie je součástí projektu, který
se věnuje naplňování vizí Průmyslu 4.0, tudíž je vhodné jej zde alespoň stručně
představit. K tomu je vybrána následující definice:

„Průmysl 4.0 je sourodá spolupráce různorodých pokročilých technolo-
gií, které integrují chytré vizualizace a chytrou analytiku autonomních
procesů za cílem uchopit vizi chytrých továren, které by produkovaly
chytré propojené produkty a transparentně nabízely chytré služby v re-
álném čase.“

– ([37, str. 4], vlastní překlad)

Průmysl 4.0 je koncept, který svým názvem odkazuje na tři předchozí prů-
myslové revoluce a jehož výzkum usiluje o čtvrtou takovou revoluci. Třemi před-
chozími revolucemi se míní vynálezy parního stroje, elektrifikované masové pro-
dukce a počítačové automatizace, postupně vynalezenými v osmnáctém, devate-
náctém a dvacátém století. Jak je zřejmé i z výše uvedené definice, podle vizí Prů-
myslu 4.0 by v jednadvacátém století měla revoluce výroby mít podobu přechodu
k „chytrým“ technologiím. Těmi mohou být např. umělé inteligence, Průmyslový
internet věcí, ale také TSW [37], [56].

Následuje deset sekcí, které postupně uskutečňují deset kroků návodu předlo-
ženého v podsekci 2.3.2. Proces návrhu je současně přibližnou rekonstrukcí původ-
ního autorova návrhu ontologie při práci v Testbedu na výše zmíněném projektu.
Stejně jako v návodu je i ve zbytku této kapitoly upuštěno od striktně neosobní
formy psaní za účelem snazší čitelnosti.

3.1 Doména Linky
Jak je řečeno výše, naší zvolenou doménou bude výrobní linka (dále jen Linka).
Linka je tvořena kolejnicovým dopravníkovým systémem o pěti stanicích, kolem
kterého jsou namontováni čtyři roboti, každý s vlastním stolem pro odkládání
součástek (viz schéma na Obrázku 3.1).

Stanice S0 se nachází v části dopravníkového systému, která představuje napo-
jení na sklad výrobních zdrojů, tedy součástek apod. Stanice S5 zase reprezentuje
výdejní místo, lépe řečeno napojení systému Linky na další fázi produkce, např.
odeslání výrobku do balírny či na kontrolu kvality. Sklad ani balírna v naší on-
tologii explicitně figurovat nebudou, ale výsledná ontologie by měla být o sklad
rozšiřitelná.
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Zbylé stanice (S12, S23 a S34) se nachází mezi roboty Linky, každá mezi
dvěma, a umožňují tak kolaboraci robotů (na Obrázku 3.1 jsou dosahy jednot-
livých robotů naznačeny světlými kruhy). Roboti R1–R3 jsou typu KUKA KR
Agilus, zatímco robot R4 je typu KUKA LBR Iiwa. Na Obrázku 3.2 jsou oba po-
užité typy robota vyobrazeny (Agilus vlevo a Iiwa vpravo). Agilus je velmi rychlý
a přesný šestiosý robot, zatímco Iiwa je sedmiosý kooperativní robot, vhodný pro
případnou spolupráci s lidskou obsluhou Linky [42, str. 10]. Využití robota R4
pro spolupráci s člověkem při návrhu ontologie Linky vynecháme.

Obrázek 3.1: Schéma Linky (vytvořeno autorem práce)

Oba typy robotů budou v našem případě manipulovat s výrobními zdroji
pomocí uchopovacích nástavců, tzv. gripperů. Gripper je nástroj obvykle napo-
dobující prsty či kleště umístěný na konec robotické paže, pomocí kterého robot
sevře daný materiál v místě úchytu než jej přenese na určené místo.

Pokud mají roboti namontovaní v rámci Linky nasazené grippery, poskytují
operace potřebné k sestavování produktů, konkrétně operaci uchopit a operaci
umístit. Poslední potřebnou operací v rámci jednoduchého výrobního scénáře
představeného na další straně je operace přepravit, která je poskytována vozíky
namontovanými na kolejnicovém dopravníkovém systému Linky.

Obrázek 3.2: Roboti na Lince (upraveno z originálu autorem práce [32] [33])
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Výrobním scénářem pro naši ontologii Linky bude sestavování maket náklad-
ních aut, tzv. trucků. S podvozkem i kabinou se omezíme na jediný tvar, zatímco
návěsů budeme mít čtyři různé druhy. Všechny součástky trucků a dvě ukázky
jejich sestavení máme ukázány na Obrázku 3.3 (barvy jsou vybrány nahodile).

Součástky trucků se mohou na Lince nacházet buďto na některém z vozíků do-
pravníkového systému, nebo v úchopu některého z robotů, anebo na stole jednoho
z robotů. Další umístění součástek (ve skladu či na stole lidské obsluhy Linky)
uvažovat nebudeme a ponecháme je případným dalším rozšířením ontologie.

(a) Chassis (podvozek) (b) Cabin (kabina řidiče)

(c) Dumper (sklápěč) (d) Stakebed (valník)

(e) Opentop (korba) (f) Tank (cisterna)

(g) Truck se sklápěčem (h) Truck s valníkem

Obrázek 3.3: Součástky na Lince (© ČVUT CIIRC)
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3.2 Kompetenční otázky
Ontologií chceme zachycovat stav Linky a výrobních zdrojů na ní. Její sémantický
model nám pak může prozradit užitečné znalosti o systému, ke kterým by se bez
jeho souvislostí nebylo snadné automaticky dostat.

Vezměme za příklad součástku, pro jejíž uchopení robotem je potřeba speci-
fický nástroj. To, že se součástka nachází na Lince, nám ještě nezaručuje, že bude
možné ji použít v produkci, pokud není k dispozici také příslušný nástroj. Do-
konce ani přítomnost onoho nástroje na Lince nemusí stačit, poněvadž ten musí
být připevněn k funkčnímu robotovi (anebo v jeho dosahu). Připevnění vhodného
nástroje na funkčního robota nám však nebude nic platné, pokud daná součástka
nebude mít jak se k dotyčnému robotovi dopravit.

Zda je konkrétní materiál nacházející se na lince použitelný k produkci, může
zřejmě za jistých okolností být poměrně náročná úloha. Hlavním cílem tohoto
návrhu ontologie je vytvořit systém, který pomůže vyřešit zmíněné výzvy a najde
tak uplatnění v rámci flexibilní výroby na Lince. Konceptualizaci domény vý-
robních zdrojů a operací budeme tedy navrhovat tak, aby umožnila poskytování
takovýchto netriviálně získaných znalostí softwaru obsluhujícímu Linku.

Zvolené kompetenční otázky zní takto:
Nachází se na Lince součástky potřebné k sestavení daného produktu?
Je Linka vybavena k manipulaci s daným materiálem?
Je daný produkt za současného stavu Linky a zdrojů doručitelný?

3.3 Konceptualizace výroby
V tomto kroku využijeme ad hoc navrženého způsobu zápisu neformální onto-
logie k načrtnutí centrálních konceptů vyvíjené ontologie. Stejný způsob zápisu
je použit i v příloze A, která podrobněji popisuje ukázkový proces konceptuali-
zace. Koncepty čerpáme ze znalostí o Lince a o popisovaném výrobním procesu.
Výroba by měla probíhat tak, že pokud řídící systém Linky obdrží objednávku
na jistý produkt, bude vyhodnoceno, zda je možné produkt se zadanými para-
metry vyrobit. Pokud ano, bude vytvořen výrobní plán jako sekvence operací,
jejichž vykonání by mělo vést k dopravení produktu na zadané výdejní místo.

Zápis neformálních ontologií
- ... třída (Podtřídy jsou znázorněny odsazením.)

Symboly vztažené k tzv. dané třídě (nejbližší směrem nahoru):
* ... vazba, do jejíhož definičního oboru daná třída patří
! ... atribut, do jehož definičního oboru daná třída patří

Symboly vztažené k předcházející vazbě/atributu (na stejném řádku):
-> ... obor hodnot při zúžení definičního oboru na danou třídu
"" ... uvození specifikace typu informace

Zatímco vytváření výrobního plánu je na Lince zajišťováno jinými technologi-
emi [69], vyhodnocení sestavitelnosti a doručitelnosti produktu je cílem vyvíjené
ontologie vytyčeným v předchozí sekci pomocí kompetenčních otázek.
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První návrh ontologie
- Prostředek

* nachází se na -> Lokace
- Materiální zdroj

- Část trucku
- Kabina
- Návěs

- Cisterna
- Korba
- Sklápěč
- Valník

- Podvozek
- Vybavení

- Stroj
* poskytuje -> Operace

- Robot
* je připevněný na -> Stůl
! je funkční -> "ano/ne"

- Vozík
* je připevněný na -> Dopravník

- Nástroj
- Gripper

* je nasazený na -> Robot
! má rozpětí -> "šířka v mm"

- Konstrukce
* se nachází na -> Lokace

- Dopravník
- Stůl

- Lokace
- Operace

- Přepravit
* je poskytována -> Vozík

- Uchopit
* je poskytována -> Robot

- Umístit
* je poskytována -> Robot

3.4 Inspirace a volba nejvyšších kategorií
Zkusme nejprve najít nějaký návrhový vzor (ODP) použitelný pro naši ontologii.
Ve webovém katalogu ODP domén se nachází několik vzorů, které je možné po-
važovat za související s doménou Testbedu, ale dvě jí odpovídají zvláště dobře:
IndustrialProcesses a Product development [5]. Zatímco IndustrialProcesses je
prázdná, v Product development se nachází dva ODP.

Jmenují se Action a CommunicationEvent, a oba jsou poměrně komplexní
(v porovnání kupříkladu s ODP Componency od autorů webu). Action modeluje
výrobní činnosti z pohledu jejich stavu, vykonávání, dokončení, zpoždění, zru-
šení a zakomponování do plánu. CommunicationEvent velmi detailně modeluje
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komunikaci pomocí událostí, ve kterých figurují strany, doba trvání, stavy a role.
Využití Action si lze představit při reprezentaci operací v reálném čase bě-

hem produkce a pomocí CommunicationEvent by jistě bylo možné modelovat
komunikaci mezi výrobní linkou a softwarem, který ji ovládá, případně i jeho uži-
vatelským rozhraním. Oba tyto ODP mají sice v Testbedu potenciální aplikace,
ale oba jsou nevhodné pro zvolené zaměření a míru detailu našeho případu.

Pro inspiraci při zavádění nejvyšších kategorií se můžeme podívat na vyšší
ontologie uvedené v této práci. Nejprve shrňme typickou situaci v popisované do-
méně: na řízení výrobní linky přichází objednávky, které požadují sestavení trucku
určité konkrétní konfigurace. Objednávka definuje konfiguraci a konfigurace nám
říká, ze kterých druhů součástek se má truck skládat.

Abstraktní věc

Všimněme si, že v tomto shrnutí přímo nefigurují žádné fyzické předměty.
Konfigurace trucku neobsahuje vazby na konkrétní kusy součástek, ale na typy
součástek jistého materiálu, tvaru a barvy. Stejně tak konfigurace nepotřebuje
vazby na jednotlivé roboty – k sestavení vyžaduje dostupnost určitých operací,
případně nástrojů s určitými vlastnostmi (jako např. gripper s dostatečným rozpě-
tím) v rámci výrobní linky.

Přijmeme-li Sowovu definici abstraktnosti [52] jako vlastnosti věcí, které se
nenachází v žádném konkrétním bodě času ani prostoru, je zřejmé, že do naší
taxonomie konceptů abstraktní třídy použít lze. Tvar kabiny, barva, operace i
rozpětí gripperu jsou nezávislé na umístění v čase a prostoru.

Role

Ne každá konfigurace částí trucku je cílovým produktem. Konfigurace může po-
strádat kabinu, anebo prostě není objednána, přestože tvoří kompletní truck. To,
co činí z konfigurace cílový produkt, je objednávka, v jejímž kontextu hraje kon-
figurace tuto roli.

Podobně např. odkládací plocha a upevňovací prvek nejsou samy o sobě zá-
kladními třídami naší ontologie, ale pouze rolemi, které v ní můžou sehrávat stoly
v kontextu umisťování materiálu, resp. instalace robotů. Tyto role však mají pro
doménu Testbedu zásadní význam, který by měla reflektovat i naše ontologie.

Z následujícího zápisu vynecháme vztahy mezi třídami a omezíme se pouze
na úpravu taxonomie konceptů. Namísto importování některé zavedené vyšší on-
tologie extrahujeme nejvyšší kategorie z této taxonomie a pro účely demonstrace
z nich v další sekci vytvoříme vlastní vyšší ontologii, kterou budeme ve zbytku
kapitoly používat.
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Upravená taxonomie konceptů
- owl:Thing

- Role
- Ingredience
- Cílový produkt
- Upevňovací prvek

- Základní věc
- Objednávka
- Lokace
- Abstraktní věc

- Vlastnost
- Vlastnost předmětu

- Barva
- Velikost

- Vlastnost procesu
- Trvání

- Forma
- Forma předmětu

- Design tělesa
- Část trucku

- Kabina
- Návěs
- Podvozek

- Konfigurace
- Truck

- Forma procesu
- Operace

- Konkrétní věc
- Výkon
- Fyzická věc

- Vybavení
- Stroj

- Robot
- Vozík

- Nástroj
- Gripper

- Konstrukce
- Dopravník
- Stůl

3.5 Přípravy v Protégé
Nyní přejdeme k práci v editoru Protégé a připravíme se na další vyvíjení OWL
ontologie podle návodu. Pro docílení stejných způsobů vizualizace v Protégé jako
je na následujících obrázcích se obraťte na přílohu B této práce. Jelikož se v ná-
vodu klade důraz na dokumentaci, opatříme i záhlaví ontologie přehledným ko-
mentářem. K popisu metadat si půjčíme pojmy ze slovníku Dublin Core [17],
konkrétně dc:creator, dc:date, dc:description a dc:title, které přidáme
do hierarchie anotací (viz Obrázek 3.4). Příslušnou kartu Annotation properties
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si lze otevřít v nabídce Windows pod volbou Tabs (viz Obrázek B.4).

Obrázek 3.4: Anotace DCMI (Protégé)

Nejprve si připravíme vyšší ontologii, která by mohla být použitelná i pro
jiné příbuzné domény, ať už v rámci Testbedu, anebo mimo něj. Ta bude vychá-
zet z neformální taxonomie uvedené v předchozí sekci a sama bude obsahovat
především hierarchii nejvyšších kategorií. Uložíme ji zvlášť a v dalším kroku ji
importujeme do nové ontologie, ve které už se budeme věnovat konkrétní doméně
Linky a modelování produkce na ní.

Takové rozdělení není nutné, my jej v tomto případě učiníme především z ilu-
strativních důvodů – pro ukázku tvorby vyšší ontologie a jejího importu v OWL
2 a pro zpřehlednění souborů elektronické přílohy. Rozhodnutí vytvořit vlastní
vyšší ontologii je zde učiněno hlavně pro přehlednost a ilustraci, obecně však
nelze doporučit. V praxi by přístup k vývoji ontologie v kontextu Průmyslu
4.0 spíše specializoval vhodnou obecně přijímanou vyšší ontologii, anebo by dů-
sledně využíval terminologii průmyslových standardů, jako tomu je např. v [1].

Obrázek 3.5: Vyšší ontologie Matyas-Testbed-Upper.owl (Protégé)

Navrženou vyšší ontologii lze v elektronické příloze najít jako
Matyas-Testbed-Upper.owl (viz Obrázek 3.5). Její následná implementace popi-
sující doménu Linky (tj. finální podoba návrhu popsaného v této kapitole je pak
uložena v souboru Matyas-Testbed-TruckProduction.owl. Oba soubory jsou
uloženy v syntaxi OWL/XML (viz Obrázek 3.6).
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Ve vyšší ontologii kromě taxonomie konceptů figurují čtyři vazby a jeden atri-
but. Vazba hraje roli je navržena pro určení rolí základních věcí, např. role pro-
dukt pro konkrétní konfiguraci trucku nebo role sestavovatel pro robota dostup-
ného na Lince. Vazba má vlastnost slouží k určení vlastností věcí, nachází se
k určení polohy předmětů ontologie a realizuje formu k vyjádření vztahu např.
mezi konkrétním kusem valníku a valníkem jako obecným tvarem. Atribut má
unikátní jméno blíže okomentujeme v sekci 3.8.

Obrázek 3.6: Ukládání ontologie ve formátu OWL/XML (Protégé)

První přiblížení

V prvním přiblížení se budeme soustředit na napodobení neformální ontologie
navržené v předchozí sekci specializací navržené vyšší ontologie. Projdeme nyní
základní koncepty a okomentujeme jejich umístění do vyvíjené ontologie.

Objednávka je podtřídou Informace, konkrétně její podtřídy Specifikace. Do
Abstraktních věcí objednávky nezařadíme, jelikož mohou popisovat časy a místa,
jako kupříkladu nejzazší termín doručení, po němž se mění či úplně ztrácí jejich
význam pro doménu Linky. Konkrétními věcmi však také nejsou, poněvadž nezá-
leží, zda byly zadány textovým souborem, přes formulář, anebo ústně – můžeme
si výpis objednávky vytisknout, ale objednávku z podstaty nelze lokalizovat.

Stanice Linky je přirozeně podtřídou Lokace, a veškeré vlastnosti jako barva
či velikost lze zařadit stejně jako v neformální předloze pod koncept Vlastnost.
Stejně jako v původní neformální ontologii umístíme pod koncept Forma i veškeré
abstraktní typy předmětů a procesů (Část trucku, Truck a Operace), abychom
s nimi později mohli pracovat jako s individui, a tedy na ně vztahovat vazby a
atributy.

Na druhou stranu Vybavení Linky zavedeme jako podtřídu Předmětu. Pří-
stroje na Lince tedy nebudou realizovat formu svých příslušných typů, ale budou
přímo jejich instancemi. Tento rozdíl plyne mj. z kompetenčních otázek, které se
zabývají schopností Linky sestavovat zadané produkty – k jejich sestavení je zapo-
třebí vykonat operace s materiálem jistého typu, ale není důležité, které zařízení
tyto operace poskytne a který ze dvou identických dílů bude použit.

To nemusí platit vždy, a může tedy být vhodné i individua vybavení Linky
zavádět jako realizace svých Forem (namísto instancí třídy Vybavení ). V jiných
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situacích by také mohl nalézt větší uplatnění koncept Proces, který v našem pří-
padě je součástí taxonomie spíše pro úplnost. Jeho instancemi jsou totiž události
a vykonané procesy s počátečními a koncovými časy, které mají význam přede-
vším při modelování domény v reálném čase, či alespoň jejího vývoje v daném
časovém horizontu. To však není součástí cílů vytyčených pro tuto ontologii.

Obrázek 3.7: Taxonomie konceptů Prvního přiblížení (OntoGraf)

Druhé přiblížení

Ve druhém přiblížení ontologie přidáme k připraveným třídám jejich instance
podle popisu a obrázků v sekci 3.1, jimiž Linku namodelujeme. To znamená přidat
v první řadě lokace Testbedu a samotné Linky, poté kolejnicový dopravník s
vozíky a stanicemi, roboty, k nim příslušné stoly a čtyři grippery, všechny zadané
typy součástek trucku (viz Obrázek 3.3), barvy a operace potřebné k sestavování
produktů. Nakonec přidáme i některé role, které by mohly v dalším přiblížení
ontologie přinést užitek.

Základní role v kontextu výroby na Lince je možné roztřídit podle druhu kon-
textu. Ingredience a Cílový produkt jsou spíše pasivními rolemi, zatímco stroje se-
stavující a dopravující výrobek jsou v produkci aktivními účastníky, a připevnění
nářadí v samotném procesu výroby nefiguruje vůbec. Třídě Role tedy přidáme tři
podtřídy – Výrobní artikl, Výrobní aktér a Role vybavení – a těm poté přiřadíme
instance jednotlivých rolí.

Dále přiblížíme ontologii k doméně Linky po stránce vazeb a atributů. Vazbě
má vlastnost připravené z vyšší ontologie můžeme podřadit vazbu má barvu. Dále
se nám budou hodit vazby vyjadřující nasazení gripperů na roboty, přimontování
robotů na stoly či vozíků na dopravník, a také vazba pro nesení materiálu. Kus
materiálu je běžně nesen vozíkem, je tedy vhodné zařídit ontologii tak, aby se
při přesunu vozíku mohla automaticky měnit také lokace neseného materiálu.
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Nakonec přidáme i vazbu poskytuje operaci pro přístroje Linky, vazby požaduje
a objednává produkt pro vyjádření požadavků objednávek, a vazbu skládá se z
pro zachycení vztahu mezi konfiguracemi a jejich součástkami.

Co se atributů týče, budeme se kromě unikátního jména zděděného z vyšší
ontologie omezovat spíše na jednoduché atributy s boolovskou hodnotou (ano/ne).
Připravíme si konkrétně atribut má závadu pro vyjádření problémů vybavení
Linky, atribut splňuje podmínku shrnující kritéria na výrobní materiál, a atribut
lze sestavit, jehož nastavení pro daný produkt bude jedním z hlavních výstupů
této ontologie.

Obrázek 3.8: Individua Druhého přiblížení (Protégé)

Obrázek 3.9: Vazby a atributy Druhého přiblížení (Protégé)
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3.6 Kontrola směru návrhu
Návod nás nabádá zaměřit se v tuto chvíli na účel. Je vhodné vrátit se nyní
ke kompetenčním otázkám a veškeré další prvky ontologie ve třetím přiblížení
přidávat pouze s cílem umožnit jejich zodpovězení.

Nachází se na Lince součástky potřebné k sestavení daného produktu?

V naší ontologii mají návrhy sestavovaných trucků připravenou vlastní podtřídu
třídy Konfigurace, jejíž instance sama určuje, z jakých částí se skládá. Objednávka
na tento truck bude instancí třídy Specifikace, která k němu bude vztažena vaz-
bou objednává produkt. Jsme tedy schopni v ontologii reprezentovat objednávku
jistého produktu a získat z ní informace o potřebných ingrediencích.

Abychom mohli na první kompetenční otázku odpovědět kladně, budeme
na Lince hledat alespoň jeden kus každé z potřebných ingrediencí trucku. O to
se postaráme za pomoci pravidel v sekci 3.9.

Je Linka vybavena k manipulaci s daným materiálem?

K manipulaci s truckem a jeho částmi je zapotřebí, aby alespoň některé vybavení
Linky bylo funkční, a také aby byly k dispozici vhodné nástroje, v našem případě
konkrétně odpovídající grippery k uchopení jednotlivých součástek. V ontologii
je připraven atribut má závadu pro případ potíží na Lince. O funkčním vybavení
tedy lze explicitně prohlásit, že závadu nemá.

Situaci s grippery a jejich vhodným rozpětím vyřešíme později v sekci 3.7,
nicméně pokud bude součástka požadovat gripper specifických vlastností, pak
se zodpovězení druhé kompetenční otázky zredukuje na nalezení alespoň jednoho
kusu nezávadného robota s patřičným gripperem a alespoň jeden vozík bez závady.
Jinak řečeno, budeme kontrolovat, zda vybavení poskytující požadované operace
splňuje i dodatečný požadavek na rozpětí gripperu.

Je daný produkt za současného stavu Linky a zdrojů doručitelný?

Tato otázka zdánlivě pouze kombinuje obě předchozí kompetenční otázky – po-
kud jsou k dispozici ingredience i vybavení k jejich manipulaci, můžeme produkt
sestavit a doručit. Při přesnějším popisu výrobního procesu však bude potřeba
věnovat pozornost více okolnostem a scénářům přinášejícím komplikace do roz-
hodování o doručitelnosti objednaného trucku (viz sekci 3.10).

Mohou nastat i situace zdánlivě zjednodušující rozhodování, např. když se ob-
jednaný produkt na Lince již nachází sestaven. Pokud je totiž sestavený produkt
navíc umístěn na některém z funkčních vozíků, odpadá tím požadavek na robo-
tické operace určené k jeho sestavení a umístění na vozík.

Třetí přiblížení

V tomto přiblížení přidáme do ontologie zkušební objednávku spolu s potřeb-
nými díly a doplníme všechny vazby a atributy, které nám budou pro přípravu
k zodpovězení kompetenčních otázek scházet.

Abychom mohli simulovat situaci na Obrázku 3.10, je potřeba do ontologie
doplnit pomocné vazby pod vazbu má barvu pro stanovení barev jednotlivých
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dílů trucku. Alternativně je možné situaci vyřešit pomocnými atributy (jako
ostatně všechny barvy), anebo definovat barvy přímo v typech součástek (např.
Typ součástky - Dumper žlutý), což by zase vedlo k velkému množství individuí.
To na jednu stranu umožňuje vést v ontologii pomocí individuí katalog všech
nabízených variant součástek, na druhou stranu by tento přístup ztížil přidání
nového typu součástky, se kterým by se pro ontologii musely přidávat i jednotlivé
barevné varianty.

Obrázek 3.10: Zkušební objednávka ve Třetím přiblížení (OntoGraf)

Nyní přidáme do ontologie fyzické kusy požadovaných ingrediencí a rozmís-
tíme je po Lince. Jednu součástku dejme na stůl, jednu na vozík a třetí bude
držena jedním z robotů.

Obrázek 3.11: Ingredience ke zkušební objednávce ve Třetím přiblížení (Onto-
Graf)

V tuto chvíli jsme docílili toho, že v ontologii existuje „cesta“ mezi objed-
návkou a vybavením nesoucím potřebné ingredience, jak je vidět na příkladu
dumperu na Obrázku 3.12.
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Obrázek 3.12: Cesta od objednávky k robotovi (OntoGraf)

3.7 Podmínky doručitelnosti
Při konzultaci s odborníky (zaměstnanci CIIRC) při původním návrhu přibližně
v této fázi vývoje přišla řeč na další potenciální problematické scénáře, které se
zčásti týkají kontroly přítomnosti vhodného gripperu pro ingredince. Grippery
jsou ve skutečnosti vyráběny v různých podobách, které se od sebe liší mnoha
parametry, v naší ontologii však budeme sledovat pouze jeden zjednodušený pa-
rametr, kterým bude rozpětí.

Zavedeme koncept Kategorie rozpětí gripperu (jako podtřídu Vlastnosti) a tři
jeho instance – malé, střední a velké. Ty reprezentují schopnost gripperu uchopit
materiál s odpovídající velikostí úchopu. Univerzální gripper tedy bude kupří-
kladu schopen poskytnout všechna tři rozpětí. Na tato rozpětí budou zároveň
vázány i typy součástek. Např. ke spolehlivé manipulaci s cisternou půjde použít
pouze grippery poskytující malé rozpětí. Pokud nebude na žádném funkčním ro-
botovi na Lince nasazen gripper poskytující malé rozpětí, nebude možné cisternu
uchopit a umístit na podvozek.

S tím souvisí další problematické scénáře, ve kterých vhodný gripper sice je
nasazen na některém robotovi Linky, ale daná ingredience se aktuálně nenachází
na funkčním vozíku – leží tedy buďto na nefunkčním vozíku, anebo na stole jiného
robota s nevhodným gripperem. To už nám dává dohromady použitelný seznam
podmínek doručitelnosti objednaného produktu:

1. Produkt je sestaven a nachází se na výdejní stanici – je doručitelný.

2. Produkt je sestaven a nachází se mimo výdejní stanici.

(a) Nachází se na funkčním vozíku – je doručitelný.
(b) Nenachází se na funkčním vozíku, ale je v dosahu (či úchopu) vhodného

funkčního robota a na Lince se nachází funkční vozík – je doručitelný.

3. Produkt není sestaven, ale na Lince se nachází potřebné ingredience.

(a) Linka poskytuje potřebné operace, vhodné grippery a žádná ingredi-
ence není „uvízlá“ mimo dosah vhodného robota – je doručitelný.
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3.8 Logické restrikce
V této sekci dodáme ontologii omezení a podmínky pro koncepty, stanovíme vlast-
nosti vazeb a atributů, a překontrolujeme ontologii před tím, než v další sekci
pokročíme ke psaní pravidel.

Začneme vyšší ontologií – taxonomii konceptů nejprve opatříme axiomy o dis-
junktnosti tříd na stejné úrovni. Tzn. zakódujeme do ontologie skutečnost, že
neexistuje individuum, které by bylo současně instancí základní věci i role, nebo
by současně bylo abstraktní i konkrétní, atd. Dále můžeme přidat axiom o tom,
že konkrétní věc se nachází na nějaké lokaci. Lépe řečeno, každá konkrétní věc se
účastní alespoň jedné vazby nachází se na s určitou lokací.

Obrázek 3.13: Axiomy konkrétní věci ve vyšší ontologii (Protégé)

K vazbám vyšší ontologie dodáme příslušné definiční obory (Domains) a obory
hodnot (Ranges) a zároveň některých zaškrtneme platné vlastnosti z nabídky.
Kupříkladu vazbu nachází se navrhujeme tak, aby byla tranzitivní. Kromě zaškrt-
nutí políčka Transitive je třeba také přidat samotnou třídu lokací do definičního
oboru.

Obrázek 3.14: Vlastnosti vazby nachází se ve vyšší ontologii (Protégé)

Pro atribut má unikátní jméno také doplníme obory a zaškrtneme políčko
Functional (viz Obrázek 3.15). OWL nepředpokládá, že individua zavedená pod
různými IRI jsou různá, dokud to není v ontologii explicitně uvedeno, anebo z ní
logicky odvozeno (viz podsekci 1.3.4). Když individuum opatříme tímto atribu-
tem, reasoner z toho vyvodí, že je nutně různé od všech individuí, která mají
jinou hodnotu tohoto atributu.
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Tento přístup je trochu neobvyklý – standardně se v OWL 2 využívá axiomu
DifferentIndividuals, který má v Protégé implementaci mj. v podobě volby Make
all individuals different. Tím se sice zařídí různost všech doposud přidaných indi-
viduí, ovšem oproti řešení různosti zde popsaným atributem má unikátní jméno
je toto řešení pro reasoner časově náročnější.

Konkrétní časové rozdíly se přirozeně liší v závislosti na mnoha parametrech,
nicméně podle experimentů autora při vývoji této práce na soukromém laptopu
a za použití reasoneru Pellet trval reasoning v případě použití unikátního jména
přibližně poloviční čas oproti použití DifferentIndividuals. Pro čtenářovy vlastní
experimenty na toto téma je v elektronické příloze zahrnuta kopie vyvinuté on-
tologie opatřená příslušnými axiomy (soubor Matyas-Testbed-DiffInd.owl).

Obrázek 3.15: Vlastnosti atributu má unikátní jméno ve vyšší ontologii (Protégé)

Nyní se přesuňme ke specializované ontologii pro Linku. Opět ke všem podtří-
dám stejné třídy dodáme axiom, že jsou navzájem disjunktní, poněvadž tak jsme
ontologii navrhovali. Tím se zároveň předejde problémům Nabízí se otázka, zda
do taxonomie konceptů nedoplnit podtřídu třídy Předmět pro výrobní materiál,
abychom i o součástkách mohli explicitně říct, že jsou disjunktní s vybavením
Linky. Lépe by to odpovídalo zásadám metody FCA, ale nutné to v našem pří-
padě není, poněvadž lze všechny fyzické předměty na Lince v tomto ohledu rozlišit
podle rolí, které v produkci hrají.

Dále přidáme veškeré další užitečné pro vazby a atributy a doplníme k odpo-
vídající obory a vlastnosti. Mezi ně patří především atributy vyjadřující splnění
podmínek výrobního materiálu (zda je uchopitelný a dostupný) a také atribut
lze doručit, jehož kladná hodnota bude u dané konfigurace produktu nastavena
v případě splnění některé z podmínek doručitelnosti. Na tomto místě odkážeme
čtenáře na finální podobu ontologie, která se v elektronické příloze nachází pod
názvem Matyas-Testbed-TruckProduction.owl. Zbylé koncepty, vazby i atri-
buty zde pro zachování přehlednosti textu nejsou individuálně představovány.
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3.9 Rozhodovací pravidla
V této sekci jsou uvedena a vysvětlena použitá SWRL pravidla v odpovídající
počeštěné podobě, originál je součástí ontologie v elektronické příloze.

První dvě pravidla z Tabulky 3.1 jsou triviální. Pravidlo P1 nám říká, že pokud
je něco neseno robotem, pak je to neseno i gripperem tohoto robota. Že je řeč o
předmětu plyne z toho, že definičním oborem vazby je neseno je třída Předmět.
Pravidlo P2 zase říká, že vybavení, které má závadu, nemůže být funkční.

Druhá dvě pravidla specifikují, jaká kritéria musí splňovat stroje na Lince,
aby byly funkční. Podle pravidel P3 a P4 musí sestavující roboti být bez závady,
připevněné a vybavené nástavcem (v našem případě gripperem), zatímco vozíky
musí být bez závady a namontovány na dopravníku.

Pravidla P5 až P8 se věnují poskytování operací a rozpětí gripperů. Podle pra-
videl P5 a P6 poskytují operace takové stroje, které jsou funkční a hrají ve výrobě
příslušnou roli. Tato pravidla se neomezují na definované roboty a vozíky, tudíž
by mohla být využita i po rozšíření ontologie o nové druhy vybavení. Pravidlo
P7 nám říká, že rozpětí gripperu poskytuje takový sestavovací stroj, který je
funkční a současně „má“ dané rozpětí, tzn. má nasazen gripper, který umožňuje
úchop v daném rozpětí. Triviální pravidlo P8 pak přiřazuje pravdivou hodnotu
atributu je poskytováno všem rozpětím či operacím, které jsou některým strojem
poskytovány.

Poslední čtyři pravidla v Tabulce 3.1 řeší uchopitelnost a dostupnost fyzic-
kých ingrediencí na Lince. Uchopitelnost ingredience je stanovena pravidlem P9,
ve kterém se pro danou součástku pouze zkontroluje, zda je potřebné rozpětí
gripperu poskytováno. Určení dostupnosti se větví na více případů.

V prvních dvou případech, řešených pravidly P10 resp. P11, je ingredience
nesena nefunkčním přepravcem resp. stolem, ale nachází se v dosahu stroje, který
poskytuje potřebné rozpětí gripperu. Pokud by ingredience nebyla v dosahu ta-
kového stroje, pak bychom ji nepovažovali za dostupnou, poněvadž by ji nebylo
možno ani rovnou uchopit robotem, ani přepravit ke vhodnému robotovi vozíkem.

V situaci, kdy je ingredience nesena nefunkčním robotem, je taková ingredi-
ence jednoznačně nedostupná. Zbylé situace – ingredience nesené funkčním vozí-
kem, nebo funkčním robotem – jsou souhrnně řešeny pravidlem P12, ve kterém
se navíc zkontroluje jejich uchopitelnost.

Pravidlo P13 v Tabulce 3.2 kontroluje, zda se daný truck na Lince nachází
v sestavené podobě. Nejprve zjistíme, z jakých částí a kterých barev se skládá,
poté hledáme fyzické kusy těchto částí, a pokud se na téže lokaci v rámci Linky
nachází od každé části jeden kus, vyvodíme, že je truck sestaven. Daný truck je
nejen označen jako sestavený, ale také jsou k němu přiřazeny lokace na Lince, na
kterých se jeho fyzická sestavení nachází. Předpokládáme, že robotům je umož-
něno umisťovat součástky na sebe pouze v rámci povolených konfigurací.

Sestavitelnost trucku je rozhodována pravidlem P14, které má stejnou struk-
turu jako předchozí pravidlo. Liší se pouze tím, že kontroluje, zda fyzické kusy
součástek hrají v rámci Linky role ingrediencí, a tím, že namísto umístění na
stejné lokaci je k sestavitelnosti vyžadována dostupnost alespoň jednoho kusu
od každé součástky.

Poslední čtyři pravidla v Tabulce 3.2 odpovídají podmínkám doručitelnosti
produktu uvedeným v sekci 3.7 a jsou i příslušně označena.
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P1 je neseno(?x, ?r) ∧ Robot(?r) ∧ má uchyceno(?r, ?g) ∧ Gripper(?g)
-> je neseno(?x, ?g)

P2 Vybavení(?x) ∧ má závadu(?x, ano)
-> je funkční(?x, ne)

P3 Robot(?x) ∧ má závadu(?x, ne) ∧

je namontováno na(?x, ?p) ∧ hraje roli(?p, Připevňovací prvek) ∧

má uchyceno(?x, ?n) ∧ hraje roli(?n, Nástavec)
-> je funkční(?x, ano)

P4 Vozík(?x) ∧ má závadu(?x, ne) ∧

je namontováno na(?x, ?d) ∧ Dopravník(?d)
-> je funkční(?x, ano)

P5 hraje roli(?x, Sestavovatel) ∧ je funkční(?x, ano) ∧ Sestavovací operace(?so)
-> poskytuje operaci(?x, ?so)

P6 hraje roli(?x, Přepravce) ∧ je funkční(?x, ano) ∧ Přepravní operace(?po)
-> poskytuje operaci(?x, ?po)

P7 hraje roli(?x, Sestavovatel) ∧ je funkční(?x, ano) ∧

má rozpětí gripperu(?x, ?rg) ∧ Kategorie rozpětí gripperu(?rg)
-> poskytuje rozpětí gripperu(?x, ?rg)

P8 poskytuje(?x, ?y)
-> je poskytováno(?y, ano)

P9 hraje roli(?i, Ingredience) ∧

potřebuje rozpětí gripperu(?i, ?rg) ∧ je poskytováno(?rg, ano)
-> je uchopitelné(?i, ano)

P10 hraje roli(?i, Ingredience) ∧

je neseno(?i, ?p) ∧ hraje roli(?p, Přepravce) ∧ je funkční(?p, ne) ∧

nachází se na(?i, ?l) ∧ je v dosahu(?l, ?r) ∧

potřebuje rozpětí gripperu(?i, ?rg) ∧ poskytuje rozpětí gripperu(?r, ?rg)
-> je dostupné(?i, ano)

P11 hraje roli(?i, Ingredience) ∧

je neseno(?i, ?s) ∧ Stůl(?s) ∧

nachází se na(?i, ?l) ∧ je v dosahu(?l, ?r) ∧

potřebuje rozpětí gripperu(?i, ?rg) ∧ poskytuje rozpětí gripperu(?r, ?rg)
-> je dostupné(?i, ano)

P12 hraje roli(?i, Ingredience) ∧ je uchopitelné(?i, ano) ∧

je neseno(?i, ?x) ∧ je funkční(?x, ano)
-> je dostupné(?i, ano)

Tabulka 3.1: Tabulka SWRL pravidel (P1–P12)
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P13 Truck(?p) ∧ hraje roli(?p, Produkt) ∧

skládá se z(?p, ?pod) ∧ skládá se z(?p, ?nav) ∧ skládá se z(?p, ?kab) ∧

Podvozek(?pod) ∧ Návěs(?nav) ∧ Kabina(?kab) ∧

má barvu podvozku(?p, ?bpod) ∧ má barvu návěsu(?p, ?bnav) ∧

má barvu kabiny(?p, ?bkab) ∧

Předmět(?a) ∧ Předmět(?b) ∧ Předmět(?c) ∧

realizuje formu(?a, ?pod) ∧ realizuje formu(?b, ?nav) ∧

realizuje formu(?c, ?kab) ∧

má barvu(?a, ?bpod) ∧ má barvu(?b, ?bnav) ∧ má barvu(?c, ?bkab) ∧

je neseno(?a, ?x) ∧ je neseno(?b, ?x) ∧ je neseno(?c, ?x) ∧

nachází se na(?x, ?l) ∧ Lokace Linky(?l)
-> je sestaveno(?p, ano) ∧ je sestaveno na(?p, ?l)

P14 Truck(?p) ∧ hraje roli(?p, Produkt) ∧

skládá se z(?p, ?pod) ∧ skládá se z(?p, ?nav) ∧ skládá se z(?p, ?kab) ∧

Podvozek(?pod) ∧ Návěs(?nav) ∧ Kabina(?kab) ∧

má barvu podvozku(?p, ?bpod) ∧ má barvu návěsu(?p, ?bnav) ∧

má barvu kabiny(?p, ?bkab) ∧

hraje roli(?a, Ingredience) ∧ hraje roli(?b, Ingredience) ∧

hraje roli(?c, Ingredience) ∧

realizuje formu(?a, ?pod) ∧ realizuje formu(?b, ?nav) ∧

realizuje formu(?c, ?kab) ∧

má barvu(?a, ?bpod) ∧ má barvu(?b, ?bnav) ∧ má barvu(?c, ?bkab) ∧

je dostupné(?a, ano) ∧ je dostupné(?b, ano) ∧ je dostupné(?c, ano)
-> lze sestavit(?p, ano)

P15
(1.)

hraje roli(?p, Produkt) ∧

je sestaveno na(?p, ?l) ∧ hraje roli(?l, Výdejní místo)
-> lze doručit(?p, ano)

P16
(2.a)

hraje roli(?p, Produkt) ∧

je sestaveno na(?p, ?s) ∧ Stanice(?s) ∧

nachází se na(?x, ?s) ∧ hraje roli(?x, Přepravce) ∧ je funkční(?x, ano)
-> lze doručit(?p, ano)

P17
(2.b)

Truck(?p) ∧ hraje roli(?p, Produkt) ∧

je sestaveno na(?p, ?l) ∧ skládá se z(?p, ?pod) ∧ Podvozek(?pod) ∧

realizuje formu(?x, ?pod) ∧ nachází se na(?x, ?l) ∧ je dostupné(?x, ano) ∧

Přepravní operace(?po) ∧ je poskytováno(?po, ano)
-> lze doručit(?p, ano)

P18
(3.a)

hraje roli(?p, Produkt) ∧ lze sestavit(?p, ano) ∧

Přepravní operace(?o) ∧ je poskytováno(?o, ano)
-> lze doručit(?p, ano)

Tabulka 3.2: Tabulka SWRL pravidel (P13–P18)

Přestože některá z uvedených SWRL pravidel nemají v OWL 2 použitelný
ekvivalent (např. pravidla P13 a P14), některá jiná je možné teoreticky nahradit
axiomy konceptů. V našem případě je ale těžké z takového přístupu něco získat.
Pokud bychom např. chtěli klasifikovat vybavení jako funkční, byla by k tomu
zapotřebí samostatná třída, jejíž omezení by nahrazovala pravidla o funkčnosti
vybavení. Tímto způsobem pak snadno dojde ke značnému zvětšení a znepřehled-
nění taxonomie konceptů i celé ontologie.
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3.10 Testovací scénáře

V této finální sekci si ukážeme pár scénářů testujících vyvinutou ontologii, které
se budou zabývat určením doručitelnosti trucků z Obrázku 3.3. Truck se žlutým
sklápěčem (3.3g) se nazývá TRUCK-DUMPER-BYS a truck s modrým valníkem
(3.3h) se jmenuje TRUCK-STAKEBED-BES.

Scénáře spočívají v rozmístění příslušných součástek po Lince, přiřazení závad
k některým přístrojům a následné kontrole, zda reasoner v ontologii doplněné
o SWRL pravidla správně vyhodnotí, zda jsou tyto dva trucky doručitelné. Pořadí
scénářů přibližně odpovídá pořadí výčtu podmínek doručitelnosti v sekci 3.7.
Na navržené ontologii budeme pouštět reasoner Pellet, který podporuje používání
SWRL pravidel [57].

V prvním scénáři umístíme složený TRUCK-STAKEBED-BES na výdejní
místo, tzn. nastavíme u příslušných součástek, aby byly neseny stejným vozíkem a
polohu tohoto vozíku následně přepíšeme na stanici S5. Jelikož v takovém případě
už není potřeba vozík nikam přesouvat, nastavíme navíc tento vozík (Vozík 1) jako
nefunkční. Toto rozpoložení je ukázáno na Obrázku 3.16.

Reasoner pomocí SWRL pravidla P13 vyhodnotí, že daný truck se skutečně
nachází na Lince sestaven, a to na stanici S5. Pomocí pravidla P15 je pak od-
vozeno, že truck lze doručit, protože stanice S5 hraje v ontologii roli výdejního
místa. Tato a další odvození jsou vyznačena žlutě na levé straně Obrázku 3.17.

Pro druhý scénář pouze přemístíme nefunkční Vozík 1 na stanici S0. Sestave-
nost je odvozena díky pravidlu P13, ale předpoklady pravidla P15 splněny nejsou,
protože stanice S0 není výdejní. Je tedy v pořádku, že v tomto případě truck není
reasonerem označen jako doručitelný (viz pravou stranu Obrázku 3.17).

Ve třetím scénáři znovu přemístíme rozbitý Vozík 1, tentokrát na stanici S12,
kde bude složený truck v dosahu funkčního robota R2. Ten jej může uchopit a
umístit na funkční Vozík 2, který je připravený na stanici S23 (viz Obrázek 3.19).

Robot R2 je nejen funkční, ale také má nasazený gripper, se kterým díky
pravidlu P7 poskytuje střední rozpětí potřebné k uchopení podvozku trucku.
Tím jsou splněny předpoklady pravidla P10, tudíž daný podvozek je dostupný.
To ovšem spolu s přítomností funkčního Vozíku 2 naplňuje předpoklady pravidla
P17, a tedy TRUCK-STAKEBED-BES lze v situaci dané třetím scénářem doručit
(viz levou stranu Obrázku 3.20).

Závěrečný čtvrtý testovací scénář neověřuje doručitelnost sestaveného trucku,
ale sestavitelnost trucku, jehož součástky se na Lince nachází na různých místech.
Tentokrát jde o TRUCK-DUMPER-BYS a jeho součástky budou rozmístěny ná-
sledovně: podvozek na stole robota R3, sklápěč v úchopu funkčního robota R4 a
kabina na nefunkčním Vozíku 3 na stanici S34 (viz Obrázek 3.18).

O všech součástkách je reasonerem odvozeno, že jsou dostupné. Podvozek je
dostupný díky pravidlu P11, sklápěč díky pravidlu P9 a P12 a kabina trucku díky
pravidlu P10. Jsou tedy splněny předpoklady pravidla P14, a protože se na Lince
nachází i funkční Vozík 2 poskytující přepravní operaci, je podle pravidla P18
TRUCK-DUMPER-BYS doručitelný (viz pravou stranu Obrázku 3.20).
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Obrázek 3.16: První testovací scénář (Protégé)

Obrázek 3.17: Doručitelnost v prvních dvou testovacích scénářích (Protégé)
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Obrázek 3.18: Čtvrtý testovací scénář (Protégé)
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Obrázek 3.19: Třetí testovací scénář (Protégé)

Obrázek 3.20: Doručitelnost ve třetím a čtvrtém testovacím scénáři (Protégé)
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Testovacími scénáři jsme ověřili, že v daných situacích lze z navržené ontologie
správně odvodit, zda je možné objednaný truck doručit na výdejní místo. Je
přirozeně možné přijít i s problematičtějšími situacemi, které ontologie zatím
neřeší. Třeba situace, kdy dva rozbité vozíky blokují obě stanice v dosahu jednoho
z robotů, není v ontologii řešena. Přestože by tento robot stále mohl být zapojen
do výroby, zkomplikovalo by se tím např. vyhodnocení uchopitelnosti součástek.
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Závěr
V rámci této práce se uplatňují technologie sémantického webu (konkrétně OWL)
v podmínkách flexibilní průmyslové výroby. V kapitole 3 je předložen detailní po-
pis průběhu návrhu ontologie, která je sestavena účelově k poskytování užitečných
znalostí o systému výrobní linky. Přestože lze pomocí reasoneru z výsledné onto-
logie získat potřebné informace a použít je jako vstupy pro vytváření výrobních
plánů, vhodnost použití daných technologií je diskutabilní.

Pochyby pramení především z předpokladu otevřeného světa, který použité
technologie přijímají (viz podsekci 1.3.4). Kompetenční otázky jsou v kapitole 3
zvoleny tak, aby bylo možné k jejich kladnému zodpovězení dospět nalezením
alespoň jedné instance daných prvků ontologie pomocí pravidel. Stojí za po-
všimnutí, že ontologie neumožňuje odvodit opak, totiž zda daný produkt vyrobit
nelze. To by totiž znamenalo zkontrolovat všechny dotyčné instance, což předpo-
klad otevřeného světa nedovoluje – daná součástka se může v systému nacházet
a pouze nebýt zaznamenána v ontologii.

Od ontologie by v jiném průmyslovém scénáři mohly být požadovány znalosti,
jejichž odvození by při platnosti předpokladu otevřeného světa bylo náročnější.
Snaha zodpovědět komplikovanější kompetenční otázky pak může vést navrhova-
tele k částečnému „uzavření“ ontologie, např. explicitním zadáním výčtu dostup-
ných součástek. To však může komplikovat následnou údržbu ontologie a zároveň
to přináší další pochybnosti o tom, zda je k danému účelu vhodné využívat právě
OWL, pokud je předpoklad otevřeného světa při návrhu na obtíž.

Autor považuje předvedené použití technologií sémantického webu pro do-
mény v kontextu Průmyslu 4.0 za vhodné v případě, že mají být dále využity
také jejich přínosy z hlediska sdílení a propojování dat. Pokud je motivací k je-
jich použití pouze možnost automatického logického odvozování, je zejména pro
začínající vývojáře ontologií vhodné zvážit, zda v daném případě nebude předpo-
klad otevřeného světa představovat překážku. Pokud by tomu tak bylo, je podle
experimentů autora vhodnější využít alternativních technologií (viz např. pod-
sekci 2.1.5), anebo danou situaci řešit pomocí relační databáze a logická odvození
nahradit podmínkami v kódu.

V předložené diplomové práci se kombinují snahy o dosažení dvou různých
cílů. První cíl je didaktický a je mu určena většina práce, počínaje úvodem do
problematiky ontologií a technologií sémentického webu, přes kompaktní deseti-
bodový návod k navrhování ontologií a konče názorným použitím tohoto návodu
v kontextu Průmyslu 4.0.

Druhý cíl lze nazvat odborným a spočívá jednak ve vytvoření aplikovatelných
ontologií, jednak také ve zhodnocení vhodnosti vybraných technologií k dosažení
vytyčených cílů. Vytvořené ontologie jsou součástí elektronické přílohy a diskuse
na téma vhodnosti je uvedena výše.
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A. Konceptualizace domény
hudebnin
V této příloze je využit příklad obchodu s hudebninami (volně naznačený v sekci
1.1) k demonstraci návrhu různých konceptualizací téže domény. To vše je zapsáno
ad hoc vytvořenou jednoduchou formou, jež je vysvětlena terminologií středoškol-
ské matematiky pomocí stručné legendy:

Legenda k ontologiím hudebnin
- ... třída (Podtřídy jsou znázorněny přidaným odsazením.)

Symboly vztažené k tzv. dané třídě (nejbližší směrem nahoru):
* ... vazba, do jejíhož definičního oboru daná třída patří
! ... atribut, do jehož definičního oboru daná třída patří

Symboly vztažené k předcházející vazbě/atributu (na stejném řádku):
-> ... obor hodnot při zúžení definičního oboru na danou třídu
"" ... uvození specifikace typu informace spolu s významem

Jednotlivé konceptualizace lze nyní zapsat v odpovídající formě. Chápejme
nejprve hudebniny striktně jako doménu prodávaného sortimentu. Ten je tvořen
jednak samotnými nástroji, jednak potom příslušenstvím, které se k hudebním
nástrojům vztahuje vazbou je vhodné pro. Každý prodávaný artikl má zároveň
konkrétní prodejní cenu. První návrh odpovídající ontologie může vypadat takto:

Ontologie hudebnin 1 (OH1)
- Prodávaný předmět

! má cenu -> "celočíselná cena v Kč"
- Hudební nástroj

- Strunný nástroj
- Dechový nástroj
- Perkusní nástroj

- Příslušenství
* je vhodné pro -> Hudební nástroj

- Stojan
- Pouzdro
- Příslušenství pro strunné nástroje

* je vhodné pro -> Strunný nástroj
- Sada strun
- Smyčec

- Příslušenství pro perkusní nástroje
* je vhodné pro -> Perkusní nástroj

- Paličky
- Blána

Instancemi tříd v takové ontologii by mohly být kupříkladu akustická-kytara-
1367 nebo pouzdro-na-příčnou-flétnu-2141. Instance jsou záměrně uváděny s ná-
hodně vybranými číselnými kódy, kterými se zde naznačuje skutečnost, že se ne-
jedná o druh kytary či pouzdra, nýbrž o konkrétní kytaru a pouzdro s konkrétně
stanovenými cenami.
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Nabízí se však otázka – představuje akustická-kytara-1367 konkrétní kus ky-
tary, který z obchodu po zakoupení zákazníkem zmizí, anebo je akustická-kytara-
1367 konkrétní typ kytary jisté značky, barvy a tvaru, kterého můžeme mít skla-
dem několik kusů?

Z pohledu kamenného obchodu se může zdát přirozenější zavádět individuum
pro každý prodávaný předmět, pro e-shop může dávat větší smysl vnímat produkt
jako druh, kterého je skladem konkrétní množství. K tomu v navržené ontologii
chybí atribut je skladem v počtu. Situace se ale i pak zkomplikuje, pokud se takové
ontologie bude chtít využít např. při inventuře.

Zkusme tedy tento problém s typem nástroje řešit přímo v taxonomii kon-
ceptů, spolu s přidáním pár dalších potenciálně užitečných konceptů:

Ontologie hudebnin 2 (OH2)
- Věc

- Typ prodávaného předmětu
* je vyroben z materiálu -> Výrobní materiál
* je v cenové kategorii -> Cenová kategorie
! má cenu -> "celočíselná cena v Kč"

- Typ hudebního nástroje
- Typ příslušenství

* je vhodné pro -> Typ hudebního nástroje
- Výrobní materiál

- Dřevo
- Kov
- Plast

- Cenová kategorie
- Prodávaný předmět

* je typu -> Typ prodávaného předmětu
- Hudební nástroj

* je typu -> Typ hudebního nástroje
- Příslušenství

* je typu -> Typ příslušenství

Taková ontologie pak dává prostor zavést individuum třeba pro typ elektrické
kytary smyšlené značky Matyáš typ 6 jako el-kytara-MT6. Konkrétní fyzický kus
takové kytary by měl v ontologii vlastní individuum, které by bylo vztaženo
k el-kytara-MT6 vazbou je typu. Do taxonomie konceptů zároveň přibyl Výrobní
materiál a Cenová kategorie.

Zákazníka by jistě mohlo před zakoupením zajímat, z jakých kovů či jakého
dřeva je prohlížený nástroj vyroben. Dává smysl, že je materiál vztažen k typu
nástroje, poněvadž všechny kytary typu el-kytara-MT6 budou jistě ze stejných
druhů dřeva, jinak by se jednalo o jiný typ. Není tedy potřeba materiál explicitně
vztahovat ke konkrétnímu prodávanému předmětu, poněvadž ten je se svým ty-
pem svázán vazbou je typu, tudíž informace o materiálech lze skladovat na jednom
místě.

I cenová kategorie může být jako koncept pro obchod praktická. Zákazník ku-
pující první hudební nástroj začínajícímu dítěti bude nejspíš mít zájem prohlížet
spíše z kategorie levnějších, zatímco profesionální koncertní hráč si nechá ukázat
jen prvotřídní instrumenty. Přitom však za cenu, za kterou lze pořídit relativně
levné piano, lze pravděpodobně koupit luxusní činel.
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S přibývajícími koncepty přibývají i výzvy související s jejich „správným“
umístěním do ontologie. Nejpodstatnější mezerou v OH2 se zdá být myšlenková
propast mezi třídou Typ hudebního nástroje a její instancí el-kytara-MT6. I z po-
hledu praktického, prodejce své zboží obvykle chce roztřídit do kategorií a pod-
kategorií, aby se u něj snáze nakupovalo. Nabízí se využít některého z obvyklých
dělení hudebních nástrojů na strunné, dechové atd.

Zároveň např. příslušenství trsátko není vhodné pouze pro el-kytara-MT6,
nýbrž pro jakoukoliv kytaru, akustickou i elektrickou. Dává tedy smysl, aby se i
samotné typy nástrojů mohly vztahovat vazbou je typu na nějaký obecnější typ
hudebního nástroje, anebo aby byly instancí dostatečně konkrétní třídy.

Tím přichází řeč na jednu z velkých otázek při navrhování ontologie takovýchto
domén z reálného světa, a totiž – které objekty ještě patří do taxonomie konceptů,
a které je lepší zařadit jako individua?

Pokud se má daný objekt v ontologii účastnit vícera vazeb s individui, pak
je na místě přidat jej jako individuum. Pokud naopak stačí, aby jej s individui
pojil pouze vztah je instancí, pak je vhodné o tento objekt rozšířit taxonomii
konceptů. Mnohdy je však možné situaci pojmout oběma způsoby, a ke správnému
rozhodnutí je tudíž potřeba porozumění účelu ontologie a zkušenost. Více se o
této otázce píše v sekci 2.3.

V tomto případě jeden krajní přístup má podobu košaté taxonomie kon-
ceptů vycházející z OH1, ve které ani el-kytara-MT6 není individuem, ale třídou:

el-kytara-MT6 v případě bohaté taxonomie konceptů
- Věc

- Typ prodávaného předmětu
- Typ hudebního nástroje

- Typ strunného nástroje
- Kytara

- Elektrická kytara
- el-kytara-MT6

Takový přístup lépe odpovídá obvyklé intuici, že veškeré kategorizace patří
striktně do taxonomie konceptů, zatímco individua v ontologii zásadně reprezen-
tují hmatatelné předměty z reálného prostředí domény.

Druhý krajní přístup by si vystačil s taxonomií OH2 a stejnou
strukturu vytvořil pomocí individuí provázaných tranzitivním vztahem je typu
namísto tříd provázaných vztahem je podtřídou. To je ukázáno pod následující
poslední ukázkou neformální ontologie hudebnin, která jednak reflektuje výše uve-
dené poznámky a volí kompromis mezi představenými krajními přístupy, a jednak
také odebírá zdánlivě přebytečné podtřídy Prodávaného předmětu.
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Ontologie hudebnin 3 (OH3)
- Věc

- Typ prodávaného předmětu
* je typu -> Typ prodávaného předmětu
* je vyroben z materiálu -> Výrobní materiál
* je v cenové kategorii -> Cenová kategorie
! má cenu -> "celočíselná cena v Kč"

- Typ hudebního nástroje
- Typ strunného nástroje

! má počet strun -> "přirozené číslo"
- Typ dechového nástroje
- Typ bicího nástroje

- Typ příslušenství
* je vhodné pro -> Typ hudebního nástroje

- Výrobní materiál
- Dřevo
- Kov
- Plast

- Cenová kategorie
- Prodávaný předmět

* je typu -> Typ prodávaného předmětu

Za pozornost stojí především to, že vazba je typu oproti OH2 přibyla u třídy
Typ prodávaného předmětu. Tato příloha je pro názornost zakončena příklady
individuí jednotlivých tříd neformální ontologie OH3:

Individua v OH3:
- Typ strunného nástroje:

... kytara má počet strun 6

... el. kytara je typu kytara

... el-kytara-MT6 je typu el. kytara
je vyroben z materiálu javor
je vyroben z materiálu palisandr
je v cenové kategorii lidovka
má cenu 3700

- Typ příslušenství:
... kytarový efekt je vhodné pro el.kytara
... trsátko je vhodné pro kytara
... trsatko-DX1 je typu trsátko

je vyroben z materiálu nylon
má cenu 22

- Prodávaný předmět
... 01687KYT_MT6 je typu el-kytara-MT6

- Dřevo:
... javor ... palisandr ... jasan

- Plast:
... nylon ... polyuretan

- Cenová kategorie
... lidovka ... střední třída ... pro náročné

66



B. Nastavení karet Protégé
Pro čtenáře, kteří by měli zájem docílit stejných způsobů zobrazování vytvořených
či vyvíjených ontologií jako je např. na Obrázcích 1.6 a 1.7, následuje návod k
příslušnému nastavení Protégé Desktop v.5.5.0. Editor se standardně otevírá na
kartě Active ontology – to je zobrazeno na Obrázku B.1 společně s červeným
zvýrazněním záložky karty Entities, která je po spuštění připravena.

Rozložení oken ve stylu obrázku 1.6 je nejpraktičtější si nastavit právě na
kartě Entities, která umožňuje snadno upravovat prvky ontologie1. Alternativou
k návodu níže je přiložená XML specifikace rozložení all-in-one.layout.xml,
kterou lze do Protégé importovat přes možnost Window v nástrojové liště (červeně
podtrženo na Obrázku B.2).

Obrázek B.1: Úvodní okno (Protégé)

Obrázek B.2: Import karty (Protégé)

1Prvky ontologie ve smyslu popsaném v podsekci 1.1.2
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Pro vlastní nastavení rozložení oken v kartě stačí po kliknutí na Entities z
nástrojové lišty vybrat možnost Window, dále nabídku Views a pak v podkate-
goriích podtržených příslušnou barvou na Obrázku B.3 vybrat:

• Class hierarchy

• Object property hierarchy

• Data property hierarchy

• Individuals

Zvolená okna si čtenář může umístit na kartu podle předlohy na Obrázku 1.6,
anebo dle vlastních preferencí. Okno Class hierarchy je na kartě Entities otevřeno
předem, tudíž pokud není jeho pozice vysloveně nevyhovující, čtenář jeho přidání
z postupu vynechá. V základním rozložení Protégé jsou připraveny i všechny zde
popisované hierarchie, jenomže jsou otevřeny na samostatných podkartách, což
znemožňuje současný přehled o všech prvcích ontologie.

Obrázek B.3: Přizpůsobení vlastních oken (Protégé)

Pro přidání karty OntoGraf je potřeba mít nainstalovaný příslušný plugin.
Ten však je již od verze 4.1 součástí základního balíčku nainstalovaných pluginů
v Protégé Desktop, takže stačí opět zamířit do nástrojové lišty, vybrat Window,
a tentokrát pod nabídkou Tabs (karty) najít volbu OntoGraf (červeně podtrženo
na Obrázku B.4).

Pokud je u volby nakreslena fajfka, pak je karta OntoGraf již připravena
k použití a stačí najít její záložku napravo od Entities. Vazby jsou v OntoGrafu
značeny přerušovanými různobarevnými čarami, vztah má podtřídu je reprezen-
tován plnou modrou čarou a vztah má instanci plnou růžovou čarou.2

V této práci jsou vizualizace ontologií pomocí OntoGrafu většinou orientovány
zleva doprava, namísto shora dolů (jak je u stromové datové struktury běžné).

2Tyto vztahy jsou ve smyslu grafu hranami opačně orientovanými k dosud zmiňovaným
hranám je podtřídou, resp. je instancí.
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To je dáno především tím, že stromy konceptů probíraných ontologií mají obvykle
spíše malou hloubku a značnou šířku, tedy pouze pár úrovní o mnoha uzlech.
Vzhledem k rozložení stránky a okrajům pak dává smysl rozmanitější obrázky
koncipovat vertikálně, aby i při větším množství uzlů byly jejich názvy čitelné.

Obrázek B.4: Nastavení záložky Ontograf (Protégé)

Posledním nastavením Protégé v této příloze je nastavení zobrazovacího jazyka
pro ontologie. Protégé má přednastavenou funkci, že pokud jsou prvky ontologií
zdokumentované značkou rdfs:label v angličtině (tj. en), pak se pro jejich zob-
razování v hierarchiích používá tato značka namísto identifikátoru. Je však možné
přenastavit jazyk pro zobrazování, resp. přidat jich více a seřadit dle priority.

Příslušné okno nastavení lze otevřít v nástrojové liště pod volbou View, na-
bídkou Custom rendering.... Poté je potřeba kliknout na tlačítko Configure... a
ve vyskakovacím okně připsat na začátek okna „Set Language“ kód cs (pro český
jazyk). Všechny tyto kroky jsou červeně vyznačeny na Obrázcích B.5, B.6 a B.7.

Obrázek B.5: Nastavení jazyka zobrazování 1 (Protégé)

69



Obrázek B.6: Nastavení jazyka zobrazování 2 (Protégé)

Obrázek B.7: Nastavení jazyka zobrazování 3 (Protégé)

Při tomto nastavení Protégé automaticky vyhledává v otevřených ontologiích
anotaci v českém jazyce a pokud najde u jejích prvků rdfs:label s nastavením
cs, zobrazí tyto popisky namísto anglických nebo identifikátoru.

Tato práce si neklade za cíl předložit kompletní tutoriál pro práci s Protégé,
k tomu účelu již existují jiné vynikající materiály [27]. Základní uživatelské pro-
středí Protégé je navíc dostatečně intuitivní na to, aby čtenáři umožnilo prohlížení
přiložených ontologií i bez podrobnějšího manuálu.

70


	Úvod
	Ontologie a technologie sémantického webu
	Význam pojmu ontologie
	Co jsou to ontologie?
	Čím jsou ontologie tvořeny?

	Evoluce sémantiky v informatice
	Využité technologie
	XML
	RDF
	RDFS a OWL
	SWRL a DL

	Editor a vizualizace

	Tvorba ontologií
	Přehled vyšších ontologií
	Lingvistické ontologie
	Filozofické ontologie
	Vědecko-výzkumné ontologie
	Podnikové ontologie
	Alternativní ontologie

	Kritéria a metody
	Kritéria ontologií
	Metody návrhu ontologií
	Rady pro vlastní proces návrhu ontologií

	Návod k navrhování ontologií
	Předpoklady pro použití návodu
	Návod


	Ukázka v Průmyslu 4.0
	Doména Linky
	Kompetenční otázky
	Konceptualizace výroby
	Inspirace a volba nejvyšších kategorií
	Přípravy v Protégé
	Kontrola směru návrhu
	Podmínky doručitelnosti
	Logické restrikce
	Rozhodovací pravidla
	Testovací scénáře

	Závěr
	Seznam zdrojů
	Seznam obrázků
	Konceptualizace domény hudebnin
	Nastavení karet Protégé

