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Úvod 
V současné době je v provozu velký počet databází různé velikosti, z různých oborů a 
různé důležitosti. Kolik jen existuje databází evidujících zaměstnance, dopravní spojení, 
lety leteckých společností, uvažujme také databáze bankovních institucí nebo jen databáze 
známek studentů na nějaké střední škole.  

Mnohem větší než počet samotných databází je množství zajímavých informací a 
závislostí v nich obsažených. K informacím mají možnost uživatelé přistupovat přes 
klientské aplikace, které poskytují pouze omezenou množinu parametrizovaných pohledů 
na data. Důvodem tohoto omezení je předem stanovená soustava nabídek a formulářů, 
která vychází z funkčních požadavků kladených při návrhu aplikace. V případě, že chce 
uživatel získat neobvyklý report, který v aplikaci není předem připraven, neobejde se bez 
personální technické podpory nebo svých odborných znalostí. Mnohdy bývá jedinou 
možností naučit se speciální jazyk pro komunikaci s databází nebo komunikovat skrze 
prostředníka, který zná konkrétní dotazovací jazyk. To je ovšem veliká překážka pro 
běžné a zejména příležitostné uživatele. 

V uvedených případech by ideálním řešením byla možnost zadat dotaz v přirozeném 
jazyce. Uživatel by nemusel přemýšlet o tom, kam má kliknout a jaké volby si kde 
nastavit. Jednoduše by napsal, co ho zajímá a systém by mu odpověděl. Takové řešení by 
ušetřilo nejen spoustu probírání se navigačním menu, ale bylo by možné využít jej také 
pro zodpovídání dotazů, o kterých autor systému ani nepředpokládal, že by pro někoho 
mohly být užitečné. 

Kromě jistého ulehčení, které by tento nový přístup uživateli na rozdíl od klasických 
aplikací nabízel, poskytoval by navíc další dosud netušené možnosti. Uživatel by se mohl 
ptát na informace, které by se v příslušných dotazovacích jazycích zapisovaly jen těžko a 
nebo velmi nepohodlně. Způsob zadávání dotazů by podporoval vágní, nepřesné nebo jen 
přibližné informace. Příkladem může být dotaz na „dobré zaměstnance“, „lidi s věkem 
kolem třicítky“, případně otázka „co se ví o manažerech?“. 

Aby měl takový systém hodnotu i pro příležitostného uživatele, musí tolerovat 
jednoduché chyby a vykazovat jistý stupeň „zdravého rozumu“. Dále musí přijímat 
širokou paletu gramatických konstrukcí a v případě výskytu neznámého slovního spojení 
musí být do jisté míry schopen nalézt korektní význam. Systém musí citlivě zacházet 
s částečně srozumitelným vstupem a v případě nejasností vést s uživatelem interaktivní 
dialog. Uživateli bude poskytnuta možnost vykonávání jistých druhů výpočtů. 

Cílem této práce je prozkoumat problematiku vyhodnocování přibližných dotazů 
v přirozeném jazyce a na základě této analýzy navrhnout systém pro interaktivní 
komunikaci uživatele s databází. Z přehledu alternativních databázových rozhranní 
v kapitole 1 vychází detailní specifikace cíle práce v kapitole 2. Kapitola 3 představuje 
čtenáři existující přístupy k problematice. Jsou v ní shrnuty hlavní výhody a nevýhody 
jednotlivých přístupů a je doplněna o zajímavé ukázky existujících systémů. 
Lingvistickým aspektům problematiky se věnuje kapitola 4. Je zde popsána očekávaná 
podmnožina přirozeného jazyka, kterou lze na vstupu očekávat. Představeny jsou způsoby 
analýzy přirozeného jazyka, pozornost se soustředí na český jazyk. Kapitola 5 popisuje 
vlastní systém pro interaktivní komunikaci uživatele s databází. Jeho části jsou podrobně 
rozebírány a je vysvětlena jejich motivace. Vnitřní významové reprezentaci dotazu je 
věnována kapitola 6. Kapitola 7 podrobně analyzuje sémantický model systému a 
kapitola 8 diskutuje hlavní algoritmy. Ukázková implementace je komentována 
v kapitole 9. Výsledky práce a doporučená rozšíření systému jsou stručně shrnuty 
kapitolou 10. 
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1 Rozhraní k databázi v přirozeném jazyce 
Systém s rozhraním k databázi v přirozeném jazyce (NLIDBi) je takový systém, který 
umožňuje uživateli přistupovat k informacím uloženým v databázi prostřednictvím dotazů 
formulovaných v některém přirozeném jazyce (NLii). 

Poznámky ke způsobu zapisování příkladů vstupů v NL (NLIniii): v následujícím textu 
jsou některé příklady NLIn záměrně uváděny v rozporu s gramatikou použitého NL, např. 
„platy pomocných pracovníků?“ nebo „kdo studuje“. Podpora takovýchto dotazů 
přibližuje systém širšímu okruhu uživatelů, kterým současně umožňuje rychlejší tvoření 
dotazů. Části příkladů dotazů, které jsou nedůležité vzhledem k výkladu v okolním textu, 
mohou být nahrazeny výpustkou. 

Například NLIDB spojený s osobní databází zaměstnanců by byl typicky schopen 
zodpovědět následující dotazy: 

> Kdo je nejmladší zaměstnanec z oddělení prodeje?iv 

František Koudelka 
> Jaký je jeho plat? 
25.000 Kč 
> Vydělává nějaký zaměstnanec v oddělení prodeje méně než on? 
Jiří Klásek 
Systémy NLIDB si získaly jistou pozornost u komunity zabývající se zpracováním 

NL a představovaly jednu z prvních oblastí, kde technologie zpracování NL pomohly 
vzniknout komerčním aplikacím. 

Jejich vývoj však nebyl tak bouřlivý, jak by se pro jejich užitečnost a velké pole 
působnosti dalo předpokládat. Důvodů bylo hned několik, podrobně jsou diskutovány 
v kapitole 1.2. 

Systémy NLIDB mohou poskytovat uživateli větší možnosti než by se na první 
pohled mohlo zdát. Jak bylo naznačeno v úvodu, mohou sloužit pro získávání objektivně 
jednoznačně popsaných informací z databáze. Popis informací může obsahovat i složitější 
sémantické konstrukce, např. kvantifikátory: „Studují všichni třeťáci všechny předměty 
vyučované Prof. N.?“. 

Lze se dotazovat i na hodnotu atributu některé entity, pokud uživatel nezná jméno 
atributu, ale zná některé bližší informace. Např. ví o atributu zkoumané entity, že 
obsahuje údaj typu čas, např. dotaz „Jaké jsou časové údaje u faktury X?“. Podobně 
uživatel hledá informace o neznámém objektu, o němž ví pouze fakt, že obsahuje známý 
identifikátor, např. „Zobraz Fxx123!“. Systém ihned oznámí nalezení objektu faktura a 
zobrazí její obsah. 

Použitelný systém by měl podporovat i určité operace nad daty, aby mohl zodpovědět 
např. dotazy s agregací „nejstarší zaměstnanec?“, „průměr známek ve třeťáku“, „sečti mi 
peníze z faktur za leden“ nebo dotaz s porovnáním „Je Petr vyšší než Pavel?“. 

Lze si snadno představit další dimenzi použití systému při získávání dotazů, v nichž 
uživatel specifikuje svůj požadavek 

(a) úmyslně vágně, např. „vysoký člověk“ (dotaz na osoby objektivně vysoké), nebo 
dotaz se specifikací míry nejistoty. Např. „Kdo má zhruba 30 let“, nebo úžeji 
vymezený věk: „Komu je téměř 30 let?“, 

                                                 
i angl. natural language interface to database 
ii angl. natural language 
iii angl. natural language input 
iv  Kurzívou jsou uvedeny vstupy uživatele, odpovědi systému jsou vypisovány tučně. Nadále bude při 
výpisech komunikace uživatele se systémem používáno této konvence. 
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(b) neúmyslně vágně, např. databáze knih obsahuje titul „Epochální výlet pana 
Broučka do XV. století“, zatímco uživatele zajímá „kniha o výletech p. Broučka“, 

(c) nejednoznačně ve smyslu významu slova, např. „ukaž mi cokoliv“, jiný příklad 
ilustruje níže uvedený dialog, 

(d) neúplně vzhledem ke „slovní zásobě“ systému – situaci ilustruje též níže uvedený 
dialog. 

 K úspěšnému vyhodnocení takových dotazů je zpravidla nezbytná další interakce 
systému s uživatelem. Viz vyhodnocení ilustračního dotazu nad školní databází: 

> Chci všechny šprty z 5. B? 
Můžete popsat slovo šprt? 
> Šprt je student, který má průměr 1. 
Jakou školu máte na mysli? 
> Škola v Dobrovského ulici. 
Výsledek: Zuzana Ptáčková, Jiří Vondráček, Jan Novák 
> Součet jejich hodin? 
Na které docházejí, omluvených, neomluvených? 
> Neomluvených. 
0 hodin 

Uvedený „rozhovor“ názorně ilustruje vyhodnocování dotazu zadaného korektně, 
sémanticky jednoznačně, ovšem nepokrytého slovní zásobou systému (dotaz na „šprty“). 
Systém pozná, že na základě svých znalostí, příp. historie nemůže dotaz jednoznačně 
interpretovat a požaduje doplnění (dotaz na „hodiny“ u studentů). Ve čtvrtém dotazu je 
použito odkazovacího zájmena „jejich“, které lze jednoznačně na základě kontextu 
vyhodnotit jako výsledek předchozího dotazu. 

1.1 Alternativy k systémům NLIDB 
Dnešní velmi rozšířené typické klientské aplikace, založené na (i) navigaci 
prostřednictvím menu, mají již zmíněnou nevýhodu, že poskytují uživateli jen jistou 
množinu pohledů na data. Aplikace používá omezenou, předem zvolenou a vytvořenou 
množinu parametrizovaných pohledů. Jedinou modifikaci výstupu představuje možnost 
setřídění dat v pohledu, případně filtrace řádků nebo sloupců. K dispozici bývá také 
omezená množina reportů. Pokud přání uživatele nespadá do množiny předem 
naprogramovaných pohledů, nemá v aplikaci žádnou možnost, jak si výsledek přímým 
způsobem nechat zobrazit. 

Řešením takové situace by mohla být možnost zadat explicitní dotaz ve (ii) formálním 
dotazovacím jazyku databázového stroje (například v jazyce SQL). Tento přístup má 
několik nevýhod, které budou podrobněji diskutovány později. Jedná se zejména 
o předpoklad znalosti formálního jazyka, dále znalosti jednotlivých objektů a vztahů mezi 
nimi (schéma databáze). 

Elegantním řešením by byla zcela určitě možnost pokládat dotazy přímo (iii) v NL 
(rozhraní NLIDB). Jak bylo naznačeno, toto řešení je pro vyhodnocování nových předem 
nepředpokládaných dotazů dostačující a pohodlně použitelné. Poskytuje navíc i možnost 
zodpovídání neúplných dotazů. 

Existují také další typy uživatelských rozhraní k databázím, které se k dotazování 
používají. Pro doplnění budou zmíněny ještě dva typy uživatelského rozhraní – 
(iv) grafické a (v) formulářové rozhraní (obě viz další text). 

Všechny uvedené typy přístupu se dají vzájemně kombinovat a vznikají tak 
(vi) hybridní rozhraní. 
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Grafické rozhraní 
V systémech používajících grafické nebo také vizuální rozhraní k databázi si uživatel 
nejprve zvolí seznam tabulek, které budou vystupovat v příslušném dotazu. Každá tabulka 
se zobrazí na obrazovce jako rámec se všemi svými atributy ve formě editačních polí. 
Uživatel může vyplňovat obsah těchto polí přímo z klávesnice. Pomocí myši může mezi 
různými tabulkami editační pole spojovat, aby vyjádřil vazbu. Prostřednictvím myši a 
voleb menu lze na atributy klást další dodatečná omezení. 

Podobná metoda umožňuje, aby rámce odpovídaly logickým entitám modelovaného 
světa (tj. manažeři, zaměstnanci, oddělení), namísto konkrétních tabulek v databázi. 

Příkladem může být vizuální dotazovací jazyk EPISQUE [21], který uživateli předkládá 
databázové schéma na konceptuální úrovni. Uživatel se ve schématu orientuje mnohem 
lépe, než by se orientoval na fyzické úrovni. Tazatel zde může interaktivním způsobem 
vytvářet selekce, projekce a podmínky pro spojení entit. 

Formulářové rozhraní 
Nakonec zbývá zmínit ještě jedno rozhraní, které také umožňuje poměrně flexibilní 
přístup k datům. Je jím formulářové rozhraní, které se v principu shoduje s typickými 
klientskými aplikacemi. Sdílí také jejich nevýhodu poskytování jen omezené množiny 
pohledů na data. 

Uživatel zde má k dispozici sadu formulářů s editačními poli. Formuláře odpovídají 
logickým entitám (u relační databáze tabulkám a pohledům) a editační pole představují 
atributy. 

Uživatel si vybere několik formulářů, do jejichž polí vyplní informace, které jsou mu 
známé. Tímto způsobem specifikuje výslednou množinu záznamů. Systém podle 
vložených údajů doplní ostatní informace ve formuláři podle údajů v databázi. Pokud 
vloženému požadavku odpovídá více odpovědí, systém vygeneruje sadu vyplněných 
formulářů, pro každou možnou odpověď jeden. 

Následující příklad pochází ze systému INGRESS [25], jehož komponenta QBF (Query 
by Form) pracuje na formulářovém rozhraní. Obr. 1 ukazuje dotaz na řádky z tabulky 
s informacemi o cenách zboží na skladě. Uživatel se ptá na položky s objednacím číslem 
82, jejichž cena je nad 10 $ nebo na položky s objednacím číslem 6 s cenou nad 100 $. 

partno suppno catno price 
 82  >10.00 
 6  >100.00 

Obr. 1 Formulářové systémy, dotaz 

Systém doplní formulář platnými informacemi o katalogovém čísle, čísle položky a 
ceně. Výsledky zobrazí pod sebe, jak ukazuje obr. 2: 

partno suppno catno price 
3 6 34P 1199.000 
4 6 67P 550.000 
1 6 97P 120.000 
8 82 2077 1299.000 

12 82 2177 899.000 
Obr. 2 Formulářové systémy, výsledek dotazu 

Tento přístup byl ještě vylepšen v metodě Query by example, popisované např. 
Zloofem [23]. Tímto způsobem může uživatel kombinovat libovolné množství formulářů. 
Každý opět odpovídá jedné databázové tabulce. Do polí formulářů lze vyplňovat 
proměnné, a v jiných formulářích se na ně odkazovat. Autor ve svém článku mimo jiné 
uvádí zajímavý výsledek psychologické studie ukazující, že člověku, který není 
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programátor, trvá méně než tři hodiny, aby v tomto systému dokázal vytvářet i zcela 
komplikované dotazy. Takové dotazy by jinak vyžadovaly znalost predikátového kalkulu 
prvního řádu. 

1.2 Výhody a nevýhody NLIDB 
Vedle zřejmé výhody, která spočívá v použitelnosti rozhraní v NL prakticky každým 
uživatelem, mají systémy NLIDB mnoho dalších výhod a nevýhod, diskutovaných dále 
v této kapitole. Při jejich posuzování je využíváno porovnání s výše zmíněnými 
alternativními rozhraními. Některé klady a zápory uvádí také Androutsopoulos a kol. [2]. 

1.2.1 Výhody NLIDB 

Dotazování bez formálního jazyka 
Jednou z hlavních výhod všech NLIDB je skutečnost, že uživatel při dotazování není 
nucen používat standardní dotazovací jazyk databázového stroje. Zvládnout a naučit se 
formální dotazovací jazyky je těžké přinejmenším pro obyčejné uživatele počítačů. Také 
odborník na databáze může narazit při dotazování na obtíže. Formálních dotazovacích 
jazyků je samozřejmě více a konkrétní databázový stroj nemusí vždy používat SQL. 
Ačkoliv existuje pro SQL několik standardů (např. [26]), stále se vyskytují menší rozdíly 
mezi různými databázovými systémy. 

Ideální rozhraní by mělo uživateli umožnit pokládat dotazy databázi svým vlastním 
jazykem, na který je zvyklý a používá ho v běžném životě. Takové rozhraní by bylo 
vhodné i pro příležitostné uživatele, protože ti by nebyli nuceni trávit určitý čas studiem 
specifického dotazovacího jazyka. 

I když lze namítat, že podmnožina přirozeného jazyka už přirozeným jazykem není, 
současné NLIDB používané v praxi rozumí vždy jen vymezené podmnožině NL. Proto je 
jistý trénink uživatele stále nutný. Zejména z toho důvodu, aby si uživatel zvykl, jaké 
vstupy je databáze schopna zodpovědět a které již ne. Někdy je možná těžší porozumět, 
jakou skupinu dotazů NLIDB je a zároveň není schopen zodpovědět, než se naučit 
příslušný formální dotazovací jazyk, případně používání formulářového nebo grafického 
rozhraní. 

Odstínění od schématu databáze 
V souvislosti s formálními dotazovacími jazyky je nutné zmínit výhodu, kterou je 
odstínění uživatele od schématu databáze. To v sobě zahrnuje konkrétní mapování 
logických entit do fyzických objektů v databázi. Někdy logická entita odpovídá pohledu 
složenému z více fyzických entit. Schéma dále zahrnuje důležitou informaci o jménech 
entit. 

Nechť chce nějaký uživatel, již se znalostí konkrétního dotazovacího jazyka 
příslušného stroje, zjistit složitější závislosti v datech. K dispozici má konzoli pro 
zadávání příkazů, ale nemá přístup k popisu entit a relací. U jednoduchých entit si může 
vypsat obsah za předpokladu, že uhodne jejich název. Ovšem bez znalosti struktury 
databáze je mu přístup ke složitým vztahům skryt. Bez znalosti schématu databáze neví, 
přes které atributy na sobě konkrétní entity závisí. Navíc doména některého atributu může 
obsahovat nesrozumitelné údaje, jejichž význam dekóduje až klientská aplikace. 

Zde je patrná velká výhoda NLIDB, jehož prostřednictvím může uživatel jedinou 
větou získat výsledek, který by jinak vyžadoval spojení více tabulek, navíc aniž by 
uživatel znal schéma databáze. 
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Snadnější pro některé typy dotazů 
Při porovnávání alternativních rozhraní k databázím (grafických a formulářových 
rozhraní) bylo zjištěno, že existují druhy dotazů (otázky zahrnující negaci a 
kvantifikátory), které lze snadno vyjádřit v NL, ale je velice těžké je vyjádřit v již 
zmíněných grafických a formulářových rozhraních. Například: „Které oddělení nemá 
žádné programátory?“ (negace) nebo „Která firma dodává do všech oddělení?“ 
(univerzální kvantifikace). Tyto dotazy jsou velmi snadno vyjádřitelné v NL, nikoliv však 
ve výše zmíněných systémech. 

Tyto dotazy lze samozřejmě vyjádřit i v dotazovacích jazycích, jako je SQL, ale 
poměrně složitým dotazem. 

Dialog 
S NLIDB je možné vést dialog, během něhož je udržován kontext dotazů a odpovědí, na 
jeho základě lze vyhodnotit elipsyv a anaforavi. NLIDB tak umožňuje pokládat kratší a 
neúplné dotazy, jejichž význam je doplněn na základě kontextu dialogu. 

Formální dotazovací jazyky, stejně jako systémy s formulářovým nebo grafickým 
rozhraním tyto přednosti nemají. 

1.2.2 Nevýhody NLIDB 
V historii vývoje rozhraní k databázím v NL bylo předpovídáno velké rozšíření těchto 
systémů. V 60. letech 20. století se začaly objevovat vůbec první návrhy různých systémů 
pracujících s NL, které způsobily všeobecné nadšení nad ukázkovými schopnostmi. 
Jednalo se tehdy o systémy překládající mezi ruštinou a angličtinou. Teprve další roky 
ukázaly obtížnost celého problému a nadšení opadlo, včetně finančních investic do této 
oblasti. Trvalo to opět několik desítek let, než se lingvistice opět dopřálo větší pozornosti. 

Např. ještě v 90. letech bylo konstatováno, že se aplikace systémů NLIDB nerozšiřují 
tak rychle, jak se zpočátku očekávalo. 

Obecné problémy, s kterými se potýkala počítačová lingvistika, se však systémů 
NLIDB naštěstí nedotkly zcela. Hlavní důvod představovalo podstatné omezení domény 
NL. Ovšem jak je možné pozorovat z rozšíření systémů NLIDB a z jejich praktického 
nasazení dnes (je téměř nulové), podstatné nevýhody a problémy při jejich návrhu a 
uvádění do provozu existují. 

Nejasné lingvistické pokrytí 
Častou stížností na systémy s rozhraním v NL je, že pro uživatele není zřejmá množina 
lingvistického pokrytí dotazů. Jak již bylo zmíněno, současné NLIDB dokáží pracovat jen 
s omezenou podmnožinou NL. Pro uživatele je těžké porozumět (a zapamatovat si), jaké 
druhy dotazů systém dokáže zodpovědět, a které již ne. 

Např. Systém MASQUE [1] je schopen porozumět dotazu: „What are the capitals of 
the countries bordering the Baltic and bordering Sweden?“, což vede uživatele 
k předpokladu, že systém dokáže zpracovávat všechny druhy konjunkcí. Opak je pravdou, 
protože následujícímu dotazu již neporozumí: „What are the capitals of the countries 
bordering the Baltic and Sweden?“. Podobně může jedna chybná odpověď systému na 
určitý dotaz dovést uživatele k domněnce, že „stejně složité“ dotazy systém nedokáže 
zpracovat. 

Formální dotazovací jazyky a ostatní zmiňované systémy tuto nevýhodu nemají, 
protože všechny jejich funkce včetně syntaxe dotazů jsou zdokumentovány. V případě 
                                                 
v Elipsa – vynechání větného členu v syntaktické struktuře textu. 
vi Anafora – použití slova pro odkaz na již zmíněné entity, např. „Ukaž mi všechny vedoucí a jejich plat.“ 
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systémů s formulářovým a grafickým rozhraním může uživatel obvykle velmi snadno 
zjistit, jaké typy dotazů systém dokáže zodpovědět, a to pouhým prohlížením nabídek na 
obrazovce. Jakýkoli dotaz, který lze položit, garantuje odpověď. 

Lingvistické a konceptuální chyby 
Když NLIDB nedokáže nějakému dotazu porozumět, není často uživateli zřejmé, zda 
zadaný dotaz nespadal do pokrytí lingvistickou částí systému nebo zda nebyl zodpovězen 
v rámci databáze. Uživatelé se snaží svůj dotaz přeformulovat jinak. Jejich dotaz se však 
stále týká konceptu, který systém nezná. Uživatel se tedy mylně domnívá, že 
nezodpovězení dotazu způsobila lingvistická část systému (např. přeformulování dotazu 
na výši platů do systému, který žádné údaje o platech neobsahuje). V opačném případě se 
uživatel může vzdát nového přeformulování svého nezodpovězeného dotazu, který by ale 
databáze byla schopna konceptuálně zpracovat. 

Uživatel předpokládá umělou inteligenci 
Uživatelé NLIDB se často nechají unášet představou, že systém který komunikuje 
prostřednictvím NL, je automaticky vybaven jistou umělou inteligencí ve smyslu 
odvozování skutečností a závislostí. Většina klasických NLIDB však žádnými 
odvozovacími schopnosti vybavena není. Selže například dotaz na tranzitivní uzávěr. 

Systém NLIDB ve své podstatě jen překládá dotazy v NL do některého formálního 
dotazovacího jazyka. Pokud ten v sobě neobsahuje nějaký druh vyvozování, nebudou 
takové dotazy vyhodnoceny podle uživatelova přání. 

Příklad: nechť systém NLIDB překládá dotazy z NL do SQL-92 [26], které ještě nepodporuje 
rekurzívní dotazy (podporovány v SQL-99 [27]). V databázi jsou uvedeny informace 
o dopravním spojení mezi sousedními městy. Uživatel se ptá na prvky tranzitivního uzávěru 
evidovaných cest, například na spojení mezi městy, které spolu nesousedí. Pak je zřejmé, že 
výsledný dotaz v jazyce SQL nemusí uspět, i když cesta mezi městy ve skutečnosti existuje. 
Dotazy jsou zodpovězeny správně pouze v případě, že se jedná o sousední města. 
Nevýhodou je, že řešení tohoto případu vyžaduje, aby se v databázi uchovávala 

redundantní data se všemi možnými spojnicemi všech délek mezi městy. 
Problém s předpokladem umělé inteligence nenastává v systémech s formálním 

dotazováním, formulářovým nebo grafickým rozhraním, protože zde jsou možnosti 
systému zřejmé. 

Nevhodný prostředek pro komunikaci 
NL je ze své podstaty velmi nevhodný pro komunikaci s počítačovým systémem. Je 
zejména příliš nejednoznačný a rozvláčný pro dorozumívání člověka s počítačem. 
Uživatelé musí často psát dlouhé dotazy, které by v systémech založených na 
formulářových rozhraních odpovídaly několika vyplněným položkám formuláře, nebo 
v případě grafických rozhraní, několika kliknutím myši. Toto platí zejména 
o jednoduchých dotazech typu „Kteří zaměstnanci z Prahy mají plat menší než 15.000 
korun?“, což by v případě formulářového rozhraní odpovídalo zvolení formuláře se 
zaměstnanci a vyplnění dvou polí. 

Dotazy v NL jsou často víceznačné, zatímco alternativní rozhraní nedovolují více 
významových interpretací. 

Náročná konfigurace 
Systémy NLIDB ke své správné funkci vyžadují velmi náročnou fázi vlastní konfigurace. 
Je třeba vytvořit nový sémantický model spolu s mapováním na lingvistické komponenty. 
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Pro připojení systému k databázi s novým schématem, novým oborem hodnot a dotazů je 
nutno velkou část konfigurace provádět zcela znovu. 

Zde se skrývá jeden z podstatných faktů, který ovlivňuje rozšiřování systémů 
s NLIDB. Ve většině již implementovaných systémů byla zvolena konkrétní databáze, 
konkrétní lingvistický obor dotazů a také jediný NL pro dotazy, ve většině případů 
angličtina. Takové systémy byly z velké většiny „ušité na míru“ jen pro jednu situaci. 
Některé vyžadovaly ošetření speciálních dotazů, ale každý si vynucoval náročnou fázi 
dolaďování, aby měl aspoň rozumnou úspěšnost ve vyhodnocování dotazů. 

Při „stěhování“ systému do jiné domény se musela většina práce vykonat znovu. Toto 
se vztahuje zejména na systémy s přímým překladem, kde je celý systém složen z malého 
jádra a zbylá část je tvořena gramatikou. Lépe na tom jsou systémy s vnitřní reprezentací 
dotazu, která umožnila rozdělit systém na lingvistickou a databázovou část. 

Nicméně v porovnání s ostatními rozhraními představují uvedené skutečnosti opravdu 
podstatnou a rozhodující překážku. 

1.3 Srovnávací experiment 
Bylo provedeno několik experimentů, porovnávajících úspěšnost dotazování pomocí 
formálních dotazovacích jazyků, systému s formulářovým rozhraním, grafickým 
rozhraním a NLIDB. 

V jednom experimentu, citovaném v Androutsopoulos a kol. [2] bylo 55 účastníků 
v rozmezí zkušeností od nováčků po počítačové experty požádáno, aby se dotazovali na 
databázi pomocí formálního jazyka (SQL), grafického rozhraní (SUNSIMPLIFY) a NLIDB 
(DATATALKER). Účastníci byli nejprve prakticky seznámeni s používáním jednotlivých 
systémů. Následně byli požádáni, aby vytvářeli dotazy podobající se ve většině těm 
z tréninku. Experiment měřil počty dotazů, které účastník provedl úspěšně, spolu 
s průměrným časem vytvoření úspěšného dotazu. 

Žádné z těchto rozhraní nebylo jasným vítězem. Každé rozhraní bylo lepší 
u některých druhů dotazů. Také průměrný čas vytváření dotazu každého uživatele byl u 
všech rozhraní přibližně stejný. 

Zhruba řečeno NLIDB byly úspěšnější v oblasti dotazů, spojujících uvnitř data 
z většího množství tabulek. Dále byly úspěšnější v dotazech, které byly odlišné od těch, 
než s kterými se účastníci setkali v době trénování. 

1.4 Shrnutí a motivace 
Vzhledem k citovanému experimentu lze NLIDB považovat za rozhraní z mnoha hledisek 
rovnocenné k ostatním uvedeným alternativám. Uvedené výhody systémů NLIDB určují 
ohnisko jejich využití při dotazování zejména mezi širokým okruhem počítačově 
negramotných uživatelů. Předpokládá se uživatel s přibližnou znalostí struktury informací 
uložených v databázi, přičemž jeho dotazy jsou pokládány vzhledem k této omezené 
doméně. 

Cíl výzkumu v oblasti systémů NLIDB spočívá v navržení architektury, která musí 
především redukovat vliv uvedených nevýhod. Vodítkem k řešení problému v rámci této 
práce by mohl být důraz kladený na analýzu lingvistického vstupu až na úroveň 
kognitivního významu, současně s možností interakce uživatele a systému. 
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2 Specifikace zadání 
V posledních desetiletích bylo navrženo relativně malé množství úspěšných systémů 
NLIDB. Ve velké většině šlo o prototypové systémy, na kterých se ukazovalo, že jistá 
komunikace v NL s databází v principu možná je. Jen několik systémů uspělo v komerční 
sféře. 

Všechny tyto systémy uvnitř pracují na různých mechanizmech. Jejich funkčnost 
i lingvistické pokrytí je pro každý z nich specifické, obojí je však ve většině výrazně 
zúžené. Dosud neexistuje žádný standard pro systémy NLIDB. Z tohoto a také z výše 
uvedených důvodu bude muset být na tomto poli proveden nejprve jistý průzkum. Na 
základě seznámení se s již existujícími systémy bude navržen vlastní systém pro 
interaktivní komunikaci uživatele s databází v NL se zvláštním důrazem pro 
vyhodnocování přibližně, vágně, neúplně či jinak nepřesně zadaných dotazů. 

Náplň práce spočívá: 
 v prvé řadě v seznámení se s existujícími přístupy k této problematice, a sice 

přehledem vývoje architektur a zaměřením se na několik vzorových systémů, které 
spadají do hlavních skupin přístupů k návrhu systémů NLIDB. 

 Nedílnou součástí je přehled lingvistických aspektů problematiky: 
 Většina systémů podporuje jen angličtinu, která je poměrně jednoduchým 

NL. Řešení se nalezne primárně pro češtinu, přičemž bude otevřené pro 
jiné stejně složité NL. 

 Bude stanoveno lingvistické pokrytí očekávaného vstupu, včetně 
vymezení „rozumné“ podmnožiny jazykových konstrukcí, které by měl 
systém zpracovávat, aniž by byla významně snížena jeho použitelnost. 

 Pro vymezené požadavky je třeba zvolit a začlenit vhodnou lingvistickou 
teorii pro popis vstupu. 

 Výsledkem této práce bude návrh systému pro interaktivní komunikaci uživatele 
s databází v NL. Systém na základě doplňujících otázek, kontextu a vnitřních 
podpůrných mechanizmů na úrovni databáze povede k vyhodnocení položeného 
dotazu. Přičemž: 

 Návrh systému bude usilovat o optimální řešení vzhledem 
k přenositelnosti mezi doménami dotazů a databázemi. 

 Předpokládá se relační databáze podporující dotazování v SQL-99 [27]. 
 Při návrhu bude v maximální míře využíváno výsledků zvolené 

lingvistické teorie. 
 Protože systém bude ve své podstatě poměrně komplikovaný, budou 

popsány jen jeho základní komponenty, struktury a klíčové algoritmy. 
 Bude vytvořen netriviální dostatečně rozsáhlý „reálný“ příklad databázové 

domény, na němž budou při popisu systému (definice struktur, algoritmů) 
prováděny ilustrace. 

 Vhledem k rozsáhlosti řešení bude implementována pouze vhodná podčást 
systému. 
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3 Architektury 
Oddíl ukazuje vývoj architektur a typické přístupy k rozsáhlé problematice databázových 
rozhraní v NL. Hlavní směry jsou stručně představeny a doplněny o příklady konkrétních 
systémů. Pro tuto chvíli nebude kladen důraz na představení lingvistických postupů pro 
analýzu NL, ty jsou podrobněji diskutovány v dalším oddíle. 

Systémy NLIDB se datují od 60. let minulého století. Vůbec prvním známým 
programem, který lze označit jako databázový front-end v NL, byl již v roce 1961 systém 
BASEBALL. Program zodpovídal dotazy na baseballové zápasy americké ligy pro jednu 
sezónu. 

První experimentální systémy byly vytvářeny jednoúčelově. Cílem bylo zpřístupnit 
uživatelům konkrétní data ve strukturované databázi, bez ohledu na přenositelnost řešení. 
Na vstupní věty v NL byla aplikována pravidla, která převáděla části vět přímo do 
cílového dotazovacího jazyka. Tyto systémy, označovány jako šablonové systémy, 
popisuje poddíl 3.1. 

Další vývoj se soustředil na analýzu NL. Vznikaly systémy založené na syntaktické 
resp. sémantické analýze, viz pododdíl 3.2 resp. 3.3. NL je zde parsovánvii podle 
syntaktické resp. sémantické gramatiky. Získaný derivační strom je následně přeložen 
přímo do výsledného dotazovacího jazyka. 

Pododdíl 3.4 shrnuje čtvrtou velkou větev v přístupu k problematice, využívající pro 
vyhodnocení vnitřní významovou reprezentaci dotazu. Vstupní dotaz je zpracován ve 
dvou krocích. Nejprve je analyzován a převeden do vnitřní reprezentace, následně pak 
přeložen do výsledného dotazovacího jazyka. 

Existují systémy nespadající jednoznačně do některé ze zmíněných hlavních 
vývojových větví. Některé přístupy jsou založeny na kombinaci předcházejících postupů, 
jiné využívají statistické metody, konečné automaty nebo grafy [10, 4]. Velmi podrobně 
zpracovávají přehled možných přístupů k problematice včetně odkazů na existující 
systémy např. [2, 3]. 

Vznikající systémy komunikovaly v drtivé většině pouze v angličtině, důvod spočíval 
v její jednoduchosti. Vývoj se však nevyhnul dalším jazykům včetně češtiny. Omezení 
vývoje pro jiné jazyky představovala vazba na existující lingvistickou teorii. Např. český 
systém KODAS [11] se šablonovou architekturou vznikl až v roce 1984, což představuje 
zpoždění přibližně 20 let od vytvoření programu BASEBALL. V ukázkách budou 
upřednostňovány systémy vzniklé v českém prostředí. 

3.1 Šablonové systémy 
První vznikající NLIDB využívaly téměř výhradně šablonový přístup, který je svým 
způsobem naivní. Využití nenacházel jen v počátečním období vývoje systémů NLIDB – 
jeho principů s úspěchem využívají i některé pozdější systémy. Výhodou architektury 
šablonových systému je poměrně snadná implementace, avšak při vyhodnocování dotazů 
může docházet k zásadním chybám.  

Vstup uživatele je při zpracování minimálně povrchově upraven a bez další analýzy 
přímo převáděn do výsledného dotazovacího jazyka. Jádro programu tvoří množina 
překladových pravidel, které se v hlavním modulu programu cyklicky aplikují na vstupní 
text, dokud není celý přeložen. Pokud na některou část textu nelze aplikovat žádné 
pravidlo, systém požádá uživatele o přeformulování dotazu. 

                                                 
vii Parsování představuje proces „de-linearizace“ lingvistického vstupu, tj. využití gramatických pravidel a 
dalších znalostí k určení funkcí slov ve vstupní větě. Výsledkem parsování je obvykle datová struktura 
reprezentující strukturální významy věty, označovaná jako tzv. derivační strom. 
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Do této skupiny patří výše zmíněný systém KODAS [11], který vznikl v českém 
prostředí v roce 1984. Název metody tvoří akronym pro „Contact with Database on 
Siemens Computer“. Systém převáděl dotazy uživatele do dotazovacího jazyka stroje 
Siemens 7755, který ještě nepoužíval jazyk SQL. Následuje letmé seznámení s funkčností 
systému. 

První krok zpracování vstupu uživatele tvoří lexikální analýza, kdy jsou jednotlivá 
slova vstupu vyhledávána v lexikonu a nahrazována lexikálními jednotkami. Není-li slovo 
v lexikonu nalezeno a nejedná-li se o číslo, je překlad ukončen s chybou. Druhý krok 
aplikuje na posloupnost lexikálních segmentů pravidla, přeskupující existující posloupnost 
nebo vytvářející části výsledného dotazu. 

Následuje ukázka vyhodnocení dotazu pro databázovou tabulku BYTY(JME´NO, 
PR*IJAT, OSOBY_CELKEM, BYT_TYP), která eviduje jména osob, datum přijetí do bytového 
družstva, celkový počet osob v bytu a typ bytu. Dotaz „Kdy byl přijat Jaroslav Nový?“ je 
nejprve převeden na posloupnost lexikálních symbolůviii: 

##(ZC,0,0) KDY$(S,0,0) BYL(S, , ) PR*IJAT(S, , ) JAROSLAV(S,20,0) 
  NOVY´(S,21,0) ?$(S,0,0) 

Tento překlad vyžadoval existenci všech slov v lexikonu, včetně slov „Jaroslav“ a 
„Nový“, tedy hodnot z aktuální domény. Množina pravidel obsahuje: 

(1) KDY$(S,0,0) BYL(S, , ) PR*IJAT(S, , )  PR*IJAT(P,0,0) 
(2) %X(S,20,0) %Y(S,21,0)  %Y(S,21,0) %X(S,20,0) 
(3) %Y(S,21,0) %X(S,20,0)  JME´NO(P,0,0) EQ(LR,0,0) 
        %Y(C,0,0) %X(K,0,0) 
(4) ?$(S,0,0)  ##ENDL(EL,0,0) ##(NK,0,0) 

Pravidlo (1) převádí významové jádro dotazu na projekci dle sloupce PR*IJAT. 
Pravidlo (2) převádí jména osob začínající křestním jménem do formátu začínajícího 
příjmením. Pravidlo (3) vkládá do dotazu selekci na sloupec JME´NO, jehož hodnota se 
musí shodovat se jménem osoby. Pravidlo (4) vkládá znaky pro konec dotazu. Výsledný 
formální dotaz pro databázi má tvar: 

##(ZC,0,0) PR*IJAT(P,0,0) JME´NO(P,0,0) EQ(LR,0,0) NOVY´(C,21,0) 
  JAROSLAV(K,20,0) ##ENDL(EL,0,0) ##(NK,0,0) 

Výsledek tvoří hodnoty sloupce PR*IJAT pro řádky tabulky, kde se hodnota sloupce 
JME´NO shoduje s řetězcem „NOVY´ JAROSLAV“. 

Mohlo by se zdát, že metoda KODAS postačuje jen na jednoduché dotazy, dokáže však 
zpracovat i dotazy jako: „Kdo nemá plat přes 3000?“, „Kolik lidí bylo přijato v roce X?“ 
nebo „Kdo bere více než maximální plat na Katedře Numerické Matematiky?“ 

Přístup spadající do kategorie šablonových systémů pro české prostředí je využit 
v části studentského softwarového projektu MFF UK DOTAZOVÁNÍ DO DATABÁZE 
V PŘIROZENÉM JAZYCE S ROZHRANÍM NA WWW [7], který byl vytvořen v roce 2000 (dále 
na toto dílo bude v textu používán odkaz PROJEKT MFF). V rámci tohoto projektu jsou 
implementovány celkem dvě metody, nyní je pozornost zaměřena na první z nich – 
Překlad s částečnou analýzou dotazu, která svým zařazením spadá právě do šablonových 
systémů. 

Oproti metodě KODAS zde není žádný zásadní rozdíl, lze však pozorovat několik 
vývojových vylepšení. Vstupní dotaz je tokenizován na jednotlivá slova a symboly. 
Tokenům je podle slovníku přiřazen slovní druh nebo značka pro symbol, u sloves 
příznak pro negaci atd. Věta je rozdělena na pozitivní a negativní část. Několik slov ve 
větě může určovat jiný významový úsek dotazu. Výše zmíněných příznaků je využíváno 

                                                 
viii Ukázky jsou uvedeny v původním tvaru. 



3 – ARCHITEKTURY 
 

21 

na levé straně pravidel. Na takto zpracovaný text jsou aplikována přepisovací pravidla. 
Výsledkem jsou řetězce, z kterých je následně vygenerován výsledný SQL příkaz. 

Ukázka generování SQL: „Kdo učí pátou hodinu ve čtvrtek v S4?“. Po tokenizaci a 
označkování vzniknou použitím pravidel následující řetězce: 

S#ucitel & F#rozvrh 
W#hodina=5 & F#rozvrh 
W#den=‘Čt‘ & F#rozvrh 
W#ucebna LIKE ‘%S4‘ & F#rozvrh 

Generování SQL spojí všechny části S# do klauzule SELECT v SQL dotazu, všechny 
části F# do klauzule FROM a W# spojí pomocí spojek AND do WHERE klauzule dotazu. 

Podstatnou změnou oproti metodě KODAS je skutečnost, že v lexikonu nemusí být 
uvedeny hodnoty všech prvků aktuální domény. U neznámých slov se implicitně 
předpokládá, že může jít o konkrétní hodnoty z domény databáze. Dalším přínosem jsou 
dotazy do více tabulek najednou. 

Zajímavé je zpracování vět bez informace o typu hodnoty nebo jen s částečnou 
informací o typu hodnoty. Situaci ilustruje je dotaz: „Učí Novák Matematickou analýzu?“ 
Věta se při zpracování pravidly nepřepíše celá a nepřiřazeny zůstanou tokeny „Novák“, 
„Matematickou“ a „analýzu“. Pro každé slovo se v daném kontextu vygeneruje řetězec: 

W# (nazev LIKE ‘%Novák%’ OR ucitel LIKE ‘%Novák%’) 
W# (nazev LIKE ‘%Matem%’ OR ucitel LIKE ‘%Matematickou%’) 
W# (nazev LIKE ‘%analý%’ OR ucitel LIKE ‘%analýzu%’) 

Šablonové systémy mají několik nevýhod:  
 Zatímco jedna formulace dotazu je zpracována úspěšně, nepatrné přeformulování 

dotazu již systém vyhodnotit nedokáže. O něco horší situace nastane, kdy je na 
vstupní dotaz použito jiné pravidlo než autor zamýšlel a výsledek je zcela chybný. 
Jistý systém, zmiňovaný v [16], zpracovával dotaz „TITLES OF EMPLOYEES IN 
LOS ANGELES.“ Systém vypsal pro všechny zaměstnance státy, v nichž pracují. 
O slově „IN“ předpokládal, že jde o poštovní kód státu Indiana a mylně vyvodil, 
že dotaz byl na zaměstnance a státy. 

 Přesun aplikace do jiné domény představuje kompletní přepsání pravidel. 
Neexistuje minimální množina pravidel, kterou lze využít znovu. 

 Možnost vedení dialogu s uživatelem je minimální. 

3.2 Architektura založená na syntaktické analýze 
Dotazy v NL jsou tvořeny plochými textovými řetězci, které však mají strukturovaný 
obsah. NLIDB z této kategorie syntakticky parsují vstup uživatele a výsledný derivační 
strom přímo mapují na výrazy v cílovém dotazovacím jazyce. 

Pro analýzu je používána gramatika, která popisuje syntaktickou strukturu všech 
zpracovatelných dotazů od uživatele. Známé systémy využívaly pro parsing složkový 
formalismusix. Gramatika NL se skládá z množiny terminálů, neterminálů a přepisovacích 
pravidel. Skupiny slov tvoří větné jednotky označované jako fráze. Výsledné syntaktické 
struktuře věty odpovídá složkový strom, což je datová struktura vrácená parserem. 
Následuje ukázka jednoduché gramatiky: 

sentence  noun phrase, verb phrase 
noun phrase  noun 
noun phrase  determiner, noun 
verb phrase  verb, noun phrase 

                                                 
ix Složkový formalismus – popis vhodný pro jazyky bez tzv. neprojektivní konstrukce, např. angličtinu. 
Formalismus používá např. systém LUNAR z roku 1972, který odpovídal na dotazy ohledně vzorků hornin 
přivezených z Měsíce. Dokázal úspěšně zpracovávat 90 % pokládaných dotazů [2]. 
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determiner  “which” | “what” 
noun  “employee” | “employees” | “worker” | 
  “Accounting” | “Marketing” 
verb  “is in” | “are in” | “work for” | “works for” 

Gramatika určuje, že každá věta se skládá ze jmenné fráze, za níž následuje slovesná 
fráze. Jmennou frázi tvoří podstatné jméno nebo dvojice členu a podstatného jména. 
Slovesná fráze se skládá ze slovesa a jmenné fráze. Šestým pravidlem je určen výčet 
všech rozpoznávaných podstatných jmen, atd. 

Pro jednoduchou aktualizaci slovní zásoby bývá slovník uložen separátně od 
gramatiky. 

Pro ilustraci uvažujme dotaz: „Which workers work for Accounting?“ Parserem je 
převeden na složkový strom znázorněný na obr. 3. 

 
Obr. 3 Složkový strom dotazu 

Použitím sady mapujících pravidel je strom přímo převeden na výsledný SQL dotaz: 
SELECT name FROM employee WHERE DEPARTMENT = “Accounting” 

Pro syntaktickou analýzu neprojektivních NL lze použít také rozšířené přechodové 
sítěx. 

Architektura založená na syntaktické analýze vstupu poskytuje myšlenkové základy 
pro další dva přístupy k problematice, viz následující dva pododdíly. 

Velkou výhodu zmiňované architektury představuje doménově nezávislá syntaxe 
dotazů. Ovšem stále nejsou odstraněny přetrvávající syntaktické nejednoznačnosti 
překladu. Další nevýhodu představuje syntaxe věty samotné, kdy je uživatel nucen 
používat pouze syntakticky správné dotazy skládající se z jediné věty. Uživatel toto může 
pociťovat jako jisté omezení. 

3.3 Architektura založená na sémantické analýze 
Tato architektura se příliš neliší od architektury předcházející. Vstupní dotaz je v první 
fázi parsován na základě sémantické gramatiky a ve druhé fázi je výsledná struktura 
mapována na cílový dotazovací jazyk. 

Hlavním rozdíl představují neterminální symboly gramatiky (odpovídají jim nelistové 
uzly derivačního stromu), které se nemusí nutně vztahovat k syntaktické struktuře dotazu. 
V syntaktické gramatice existovala např. kategorie „podstatné jméno“, „sloveso“, zatímco 
v sémantické gramatice se vyskytují kategorie, které mají významový vztah k doméně 
databáze. Např. „cíl letu“, „čas letu“, „příjmení“ apod. 

                                                 
x Rozšířené přechodové sítě – v angl. literaturách ATN (Augmented Transition Network) je označení pro 
jednu z nejpopulárnějších metod analýzy jazyka. ATN prochází větu slovo za slovem a hledá odpovídající 
přechody v grafu reprezentující gramatiku daného jazyka. Dobře fungují i pro rozsáhlé gramatiky. 
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Sémantickou analýzu využívají např. systémy PLANES [22] a NLDI FOR 
SQL-TUTOR [17]. U druhého z nich je gramatika rozdělena na dvě části. První je tvořena 
lexikonem, který obsahuje všechna možná anglická slova, která lze gramatikou rozeznat. 
Jednoduchý záznam může vypadat následovně: 

(customer  customer patron member) 
(customers  customers patrons members) 

Levé strany pravidel určují symboly, které lze v gramatice použít. Použití slova 
„customer“ v gramatice, odkazuje na libovolné anglické slovo z pravé strany pravidla. 

Druhá část gramatiky obsahuje pravidla, kterými lze z terminálních symbolů 
v lexikonu formovat fráze a věty. Kupříkladu níže uvedené pravidlo ukazuje, jak se lze 
odvolávat na atribut TAPE.CUSTOMER v tabulce obsahující informace o vypůjčených 
videokazetách. 

(ATT_TAPE_CUSTOMER  RENTED by customer ATT_NUMBER) 

Levá strana obsahuje neterminál reprezentující toto pravidlo, pravá strana obsahuje 
kombinaci neterminálů (velkým písmem) a terminálů (malým písmem). Neterminál 
RENTED může být např. v některém dalším pravidle významově spojen se synonymem 
slova „rented“, tj. „taken out“, „borrowed“. Slova „by“ a „customer“ jsou uloženy přímo 
v lexikonu. Symbol ATT_NUMBER odkazuje na číselný atribut. Tímto pravidlem lze 
nyní parsovat fráze „borrowed by member number 23“ nebo „taken out by customer 4“ 
apod. 

Sémantické gramatiky představují způsob, kterým lze do systému jednoduchým 
způsobem začlenit sémantické znalosti. Tyto gramatiky jsou však s konkrétním systémem 
velmi těsně spojeny, což velmi znesnadňuje přenos do jiné domény znalostí. Gramatika 
pro nový NLIDB musí být z velké části přepsána. Výše uvedená ukázková pravidla nelze 
využít např. v databázi vzorků minerálů dovezených některou sondou z Měsíce. 

3.4 Architektura založená na významové reprezentaci 
dotazu 

Většina novějších systémů NLIDB je postavena na této architektuře. Celý systém se 
skládá ze dvou hlavních částí. První modul, označovaný jako lingvistický front-end, 
překládá vstupní dotaz uživatele do vnitřní logické reprezentace, která obsahuje význam 
vlastního dotazu na konceptuální rovině, tj. je nezávislá na struktuře podléhající databáze. 
Konceptuální význam dotazu je zachycen ve vhodném logickém jazyce (LQLxi). Logický 
dotaz je v dalším kroku přeložen druhým modulem do výsledného dotazovacího jazyka a 
vyhodnocen databázovým strojem. Tento modul bývá označován jako databázový 
back-end. Některé systémy používají i několik vnitřních reprezentacíxii. Nový způsob 
překladu skýtá zajímavé možnosti (diskutované později), které předchozí architektury 
z principu nemohly nabídnout. Autorovi je známa pouze jediná implementace pro české 
prostředí, která však svojí architekturou i funkčností zaostává za vyspělými zahraničními 
systémy. Pozornost bude věnována jednomu ze zahraničních systémů a české 
implementaci. 

Jedním z typických zástupců je systém MASQUE/SQL [1], původně vytvořen jako 
front-end pro databáze uložené v Prologu. Až o několik let později byl doplněn o druhou 

                                                 
xi LQL (logical query language) – tímto akronymem bude v práci odkazováno na jazyk vnitřní logické 
reprezentace dotazu (použito v [1]). V zahraničních literaturách (např. v [3, 20]) jsou používány také 
zkratky LIL (logical interpretation language) nebo MRL (meaning representation language). 
xii THE ESSEX SYSTEM [2] překládá vstupní anglický dotaz postupně do λ-kalkulu, z něj do predikátové 
logiky prvního řádu, dále do univerzální relace, do doménového relačního kalkulu, následně do n-ticového 
relačního kalkulu a v závěru do jazyka SQL.  
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část systému provádějící překlad z Prologu do SQL. Zajímavým NLIDB je i vícejazyčný 
(portugalština, francouzština, španělština, angličtina) EDITE [9, 20], kterému však dále 
nebude věnována pozornost. 

Obr. 4 stručně znázorňuje hlavní moduly systému MASQUE/SQL. Vstupní dotaz je 
analyzován syntakticky a sémanticky. Sémantická struktura představuje logický výraz 
dosud bez určení rozsahu platnosti kvantifikátorů. Modul scoper převádí sémantickou 
strukturu na plný logický dotaz, který přesně vyjadřuje pochopení vstupního dotazu 
systémem. Logický dotaz převádí modul translátor do dotazovacího jazyka dotazované 
databáze. Dotaz je vykonán a jeho výsledek prezentuje uživateli generátor odpovědi. 

parser
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sémantický 
interpret

syntaktická 
struktura

scoper

sémantická 
struktura
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Obr. 4 Architektura Masque/SQL 

Z obr. 4 jsou patrné čtyři doménově závislé moduly, které je nutné konfigurovat 
znovu při změně domény znalostí. 

Lexikální slovník obsahuje záznam pro všechna slova (substantiva, adjektiva, slovesa, 
předložky apod.) a jejich tvary, která lze očekávat na vstupu. 

Sémantický slovník a hierarchie typů slouží pro mapování každého doménově 
významného slova na základě logických predikátů. Např. význam slova „city“ by mohl 
být popsán predikátem is_city(X). Věta „Is Edinburgh a city?“ by za použití tohoto 
predikátu měla být přeložena na logický tvar is_city(edinburgh). Podobně slovo 
„population“ by bylo možné vyjádřit predikátem population_of(X, Y), např. 
population_of(athens, 4000000). 

Pozice každého argumentu predikátu odpovídá určitému významovému typu. Ve výše 
zmíněných příkladech by byl predikát is_city ve významovém slovníku deklarován jako 
is_city(city_type) určující, že jediný argument predikátu smí nabývat hodnoty typu město. 
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Podobně deklarace predikátu population_of(place_type, integer_type) specifikuje 
populaci nabývající celočíselných hodnot pouze pro objekty typu místo. 

Sémantické typy jsou organizovány do hierarchie typů, které reprezentuje les stromů. 
Typ předchůdce zahrnuje typy všech potomků, viz obr. 5. Masque používá typovou 
hierarchii pro detekci konzistence dotazů uživatele. Např. dotaz „What is the population 
of 5“ není konzistentní, protože 5 náleží do typu numeric_type, který není potomkem typu 
place_type. 

 
Obr. 5 Hierarchie typů v Masque/SQL 

Datový interface obsahuje informace specifikující, jakým způsobem překládat 
doménově závislé instance predikátů do příslušného dotazovacího jazyka. 

V českém prostředí byla využita architektura s překladem do vnitřní reprezentace 
v metodě Překlad s úplnou analýzou dotazu, která vznikla jako součást práce 
PROJEKT MFF [7]. Jedná se o velmi vydařený studentský projekt, avšak při srovnání 
s ostatními vyvinutými systémy vykazuje jisté nedostatkyxiii. Důvodem pro tuto 
skutečnost je zejména složitost českého jazyka a kapacita řešitelského týmu. Za 
úspěšnými současnými systémy stojí často mnohaleté úsilí širšího řešitelského týmu 
z univerzitního prostředí. 

Vstup metody je dotaz v NL. Syntaktickou analýzou prováděnou externími programy 
je získána informace o gramatické struktuře věty a analytických funkcích jednotlivých 
slov ve větě. Na základě pevně stanovených pravidel aplikovaných na stromovou 
strukturu věty vzniká reprezentace významu dotazu v jazyce Calc, který se velmi podobá 
Datalogu. Pro ilustraci zpracování poslouží dotaz „Petr si půjčil knihu od Jiráska?“, který 
je parsován na stromovou strukturu viz obr. 6 (zobrazení zanedbává větné funkce). 

 
Obr. 6 Projekt MFF – strom reprezentující gramatickou strukturu vstupního dotazu 

Nechť jsou v systému definována následující tzv. NL pravidla pro převod částí 
stromové struktury dotazu do jazyka Calc (proměnné jsou uvozeny znakem procenta): 

(1) ”%Č si půjčil %K” :- půjčil_si(Č : čtenář, K : kniha) 
(2) ”%K je půjčena %Č” :- půjčil_si(Č : čtenář, K : kniha) 
(3) ”%A je autorem %K” :- autor(K : kniha, A: autor) 

                                                 
xiii Metodou není mj. podporován (i) dialog s uživatelem, (ii) nelze uživatelsky definovat nová slova nebo 
fráze, (iii) neexistuje typová hierarchie objektů a (iv) nejsou podporovány složitější dotazy s agregací a s 
(v) kvantifikátory, (vi) slovesný zápor vyžaduje zvláštní definici pro záporné tvary. 
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(4) ”%K je od %A” :- autor(K : kniha, A: autor) 
(5) ”%A napsal %K” :- autor(K : kniha, A: autor) 
(6) ”kniha %K” :- kniha(K : kniha) 

NL pravidla postihují holé věty, které reprezentují elementární relace. Skupiny 
pravidel {1, 2} a {3, 4, 5} vyjadřují vždy stejný smysl, přestože se vyjádření v NL liší. 
Nevýhodou je, že je nutné vytvořit všechny povrchové tvary pro každý význam. Navíc 
negace není algoritmem zahrnuta, je tedy nutné pro záporné holé věty vytvářet všechna 
pravidla zvlášť. Rovněž slovesa v pasívu vyžadují vlastní pravidla.  

Přestože neexistuje typová hierarchie, kontrola typů proměnných se provádí. 
Odhalena je např. věta „Petr si půjčil autora Psohlavců.“ 

Na ilustrační dotaz lze aplikovat pravidla 1 a 4. Pro každé pravidlo je známá jen jedna 
proměnná (pro pravidlo 1 je to Petr, pro pravidlo 4 je to Jirásek). Druhá proměnná není 
konkretizována žádnou hodnotou, pouze slovem kniha. Jsou přes ni proto spojeny. Hrubá 
reprezentace dotazu by mohla vypadat půjčil_si(Petr, X), autor(X, Jirásek). Ve 
skutečnosti nejsou proměnné konkretizovány uvnitř predikátu, ale zvláštním pravidlem. 
Reprezentaci dotazu může tvořit i skupina klauzulí, která je ve výsledku poměrně 
rozsáhlá. 

Příklad skutečného překladu jednoduchého dotazu „Petr si půjčil více než 5 knih.“ do 
jazyka Calc: 

rule1():-SOS7(var2), rovnost12(var13), meta16(var4, var13), 
 pocet_knih(var2, var3) 
SOS7(var2:eCtenar):-var2.jm_ct=Petr 
rovnost12(var13:number):-var13=5 
meta16(var3:number, var13:number):-var3>var13 

Predikát pocet_knih(var2:eCtenar, var3:number) je definován v konfiguraci. Překlad 
do jazyka SQL je prováděn rekurzivním způsobem, kdy každý predikát odpovídá 
SELECT příkazu a každá klauzule jazyka Calc je přeložena opět do SELECT příkazu. 

Architektura založená na významové reprezentaci dotazu umožňuje flexibilně 
nahrazovat jednotlivé moduly celého systému. Systém lze poměrně jednoduše 
nakonfigurovat, změní-li se: 

 doména dotazů – nutná redefinice vnitřní reprezentace a její mapování na NL a 
databázové struktury, 

 přirozený jazyk – jsou nutné patřičné změny v lingvistickém front-endu, zejména 
je nutná změna parseru, 

 struktura databáze – hlavní změny jsou v mapování LQL na databázové struktury. 
Možné změny mohou nastat i v mapování NL na LQL, nové struktury mohou 
obsahovat redundantní agregované údaje, které dosud nebylo možné zpracovat a 
nyní je nutné jejich zpracování, 

 databázový stroj – přesunutí systému na databázový stroj s menšími rozdíly 
v syntaxi dotazovacího jazyka je nutné zachytit v databázovém back-endu. 

Výhodu vzájemného oddělení lingvistického front-endu a databázového back-endu 
lze využít např. vložením dedukčního modulu. Protože je vstupní dotaz uživatele 
sémanticky zpracován, lze s uživatelem snadněji vést dialog s možností použití anafor a 
výpustek. Na základě sémanticky analyzovaného dotazu lze uživatelův dotaz parafrázovat 
a ukázat uživateli pochopení dotazu systémem. 
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4 Lingvistické aspekty 
Oddíl popisuje v první části lingvistickou problematiku databázových aplikací 
s rozhraním v NL. Ve druhé části se zabývá množinou NL, kterou by měl být systém 
NLIDB schopen přijímat, aby byl pro uživatele pohodlně a intuitivně použitelný. 
Podmnožina NL je částečně vymezena konkrétním specifikováním různých gramatických 
i negramatických jevů a konstrukcí. Pododdíl 4.3 se zabývá možnostmi zpracování NL. 
V závěrečném poddílu 4.4 je pozornost soustředěna na tektogramatickou reprezentaci 
věty, které bude využíváno při návrhu vlastního systému. 

4.1 Problematika 
Rozhraní v NL budou v nejbližší budoucnosti schopny zpracovávat vždy jen omezenou 
podmnožinu NL. Použití těchto rozhraní bude proto záviset na nalezení takové 
podmnožiny, kterou bude moci uživatel používat, aniž by narazil na nevysvětlitelné 
mezery v lingvistickém pokrytí daného systému. 

Systémy NLIDB se při interpretaci dotazů v NL potýkají s celou řadou problémů. 
Velká většina případů není problémem jen u NLIDB, ale vyskytuje se běžně i u ostatních 
systémů pro porozumění NL a jeho zpracování. Svým charakterem systémy NLIDB 
z části spadají do lingvistické problematiky strojového překladu. Strojový překlad obecně 
spočívá v analýze vstupního textu do určité úrovně (morfologické, analytické, …), 
v ideálním případě až úroveň významu (zde LQL). V této úrovni je provedeno převedení 
(transfer) na stejnou úroveň výsledného jazyka a syntéza výsledné věty (zde dotaz ve 
formálním dotazovacím jazyku).  

Oproti většině ostatních oblastí zpracování NL, které musejí očekávat libovolný vstup 
v NL, je situace u NLIDB částečně zjednodušena. Hlavním důvodem je omezená doména 
dotazů. Uživatel se zpravidla ptá jen na informace související s příslušnou databází. Tato 
skutečnost přináší následující výhody: 

 postačuje malá slovní zásoba – úspěšnost systému bohatě zajistí již relativně malá 
slovní zásoba. Např. na již zmíněném poměrně obsáhlém systému PLANES bylo 
ukázáno, že stačí přibližně přes tisíc slov pro pokrytí více než 90 % všech 
možných dotazů, 

 omezení lexikálních víceznačností – relativně malý počet slov a vět je 
víceznačných. Jejich počet závisí na konkrétní doméně, 

 omezený počet režimů vstupu – systémy v obvyklém režimu zodpovídají (i) dotazy 
na databázi. Některé podporují (ii) definici nových pojmů. Třetím typem 
vstupních vět u některých systémů mohou být (iii) dotazy uživatele na vlastní 
používání systému, do systémové nápovědy, 

 uživatelé nezadávají komplikované vstupy – pravděpodobnost výskytu překlepu 
nebo jiné chyby s délkou věty narůstá. Tím se také zvyšuje pravděpodobnost, že 
zadaná věta způsobí systému potíže, díky nimž nezvládne dotaz vyhodnotit. 
Uživatel musí chybnou větu buď upravit, nebo komplikovaným způsobem 
odpovídat na upřesňující dotazy v případě interaktivních systémů. Uživatel navíc 
často shledává formulování složitých a dlouhých dotazů jako nepohodlné. 
L. Walz [22] ukazuje výsledek experimentu, kde obyčejní lidé (tj. ne počítačoví 
odborníci) komunikovali prostřednictvím klávesnice s inteligentním programem. 
Tím ve skutečnosti byla jiná osoba, která patřičně zodpovídala jejich požadavky. 
Výsledkem bylo zjištění, že 78 % všech vstupů bylo možno pokrýt 10 typy 
jednoduchých vět. Spolu s dalšími 10 typy jednoduchých vět by bylo pokryto 
90 % vstupních vět, 
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 přijatelná úspěšnost systému nemusí být 100 % – praxe ukazuje, že 90 % 
zodpovězených dotazů bez požadavku na přeformulování je více než dostatečné 
množství na to, aby se udržel zájem uživatele a zajistilo se, že systém bude 
prakticky použitelný, 

 lze předpokládat hlavní centra zájmů uživatelů – při vytváření systému lze 
většinou předpokládat, jaké typy dotazů (v sémantickém smyslu) budou uživatelé 
klást ve větší míře a které například jen výjimečně. Na tato místa se lze při návrhu 
více zaměřit. 

Nevýhod při návrhu NLIDB je také několik: 
 systém musí zahrnovat velkou část specializovaných znalostí – malý počet 

obecných pravidel nemůže postačovat na překlad všech dotazů v NL. Systém musí 
v závislosti na doméně databáze obsahovat řadu specifických pojmů spolu s jejich 
mapováním na hodnoty v databázi, 

 každý požadavek lze vyjádřit více způsoby – pokud uživatel má používat systémem 
NLIDB bez žádných předchozích instrukcí nebo tréninku a systém si má udržet 
jeho zájem a vyhodnocovat dotazy spolehlivě od začátku, pak musí pokrývat 
velký počet typů dotazů a velkou řadu syntaktických konstrukcí. 

4.2 Jazykové pokrytí 
Následující výčet zmiňuje hlavní jazykové jevy, konstrukce a skupiny dotazů, které lze 
očekávat ve vstupních dotazech do systémů NLIDB. Hlavním cílem je zmapovat 
přípustné NLIn a vymezit vhodnou podmnožinu NL, kterou bude systém zpracovávatxiv. 

Pokus přesně vymezit množinu NLIn, kterou lze očekávat na vstupu, je velmi obtížný, 
ne-li nemožný. Ovšem s odkazem na předchozí oddíl není naštěstí nutné vyžadovat 100% 
podporu všech jazykových konstrukcí, aby byl systém dostatečně použitelný. Pokud 
některý aspekt není podporován, musí si uživatel nejprve zvyknout na jeho nepřítomnost. 
Nezkušeného uživatele však může takový nedostatek odradit. 

Uvedený výčet je neúplný, zahrnuje pouze hlavní skupiny jevů. Příklady vět jsou 
použity z různých domén a slouží čistě k ilustraci. 

U některých jevů je množina vět, která jej obsahuje, navíc omezena sémantickým 
obsahem dotazu. Je to z důvodu návaznosti jazykové podmnožiny na architektuře systémů 
NLIDB. Některé systémy nemusí umožňovat vyvozování informací, některé zase 
nepracují s agregovanými funkcemi apod. To v důsledku vede k tomu, že dvě věty 
ekvivalentní v gramatické konstrukci nemusí být systémem úspěšně vyhodnoceny stejně, 
protože jedna může a druhá již nemusí být pro systém po sémantické stránce 
zpracovatelná. Ve výčtu jsou diskutovány problémy, které při interpretaci jevů mohou 
nastat. 

4.2.1 Jednoduché selekční dotazy 
Přede všemi ostatními jazykovými jevy a typy vět je třeba zmínit skupinu těch 
nejjednodušších dotazů, které uživatel může použít. Jedná se o jednoduché tázací věty 
nebo podřadná souvětí, tzn. souvětí obsahující jen jednu hlavní větu. Dotaz je na atributy 
konkrétních instancí nějaké entity nebo relace. Otázky mohou být zjišťovací (očekává se 
odpověď ano nebo ne) resp. doplňovací (odpověď obsahuje požadované nové informace). 
Např. „Sousedí Německo s Itálií?“ resp. „Kdo bydlí v Lanškrouně?“. 

                                                 
xiv Jazykové pokrytí je uvedeno pro český jazyk. U jiných jazyků přibližně podobné složitosti si lze dosadit 
sémantické ekvivalenty, pokud existují. 
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Použít lze tázacích zájmen „Kdo“, „Co“, „Kdy“, „Kde“, „Jak“, „Jaký“, „Který“, 
„Kolik“ apod. a jejich příslušně vyskloňované tvary, např. „Co se vyučuje za předměty 
v ZŠ Dobrovského?“, „Jak si přeje být kontaktován pan XY?“. 

Tázacích výrazů může být použito i několik. Např. „Kdo co studuje?“, „Kdo koho 
vyučuje?“. 

V dotazu se mohou jako větné členy objevit kromě tázacích výrazů, přísudku, 
podmětu a předmětu také přívlastky, doplněk, příslovečná určení místa, času, míry a 
způsobu. Lze použít vedlejších vět vztažných: přívlastkových, předmětných. 

V této skupině dotazů nejsou povoleny žádné reference, a to ani mezi slovy 
v konkrétní větě ani mezi vedlejšími větami ani odkazy do historie dialogu 
vyhodnocování. 

Dotazy z této skupiny nemusí mít způsob jen tázací, ale i rozkazovací a oznamovací. 
Např. místo tázacího způsobu u věty „Jaké zboží se prodalo 17. 3. 2004?“ lze použít 
rozkazovací způsob „Zobraz zboží prodané 17. 3. 2004!“. 

Je možné použít nepřímé dotazy, v nichž je vlastní jádro dotazu uvozeno jinou větou 
například „Ukaž mi, …“, „Zajímá mě …“, „Můžeš mi ukázat …“, „Počítači, najdi mi …“ 
atd. Např. „Prosím, vypiš seznam studentek ze septimy.“. 

Do této skupiny se řadí také dotazy, které požadují seznam výsledků. Příkladem je 
věta „Ukaž mi seznam studentů prvního ročníku.“. 

Dotaz nemusí obsahovat ani přísudek. Takový dotaz lze vyhodnotit předsazením fráze 
„Vypiš …“ apod. Např. dotaz „Jména všech zaměstnanců z oddělení vývoje.“ je chápán 
jako „Vypiš jména všech zaměstnanců z oddělení vývoje.“. 

Skupina jednoduchých selekčních dotazů je pouze vlastní podmnožinou výše popsané 
skupiny vět, protože je pro ni definováno následující sémantické omezení: do skupiny 
patří pouze věty ekvivalentní s dotazem v jazyce SQL, který v klauzuli FROM obsahuje 
jedinou tabulku nebo spojení tabulek. Nesmí být použito agregačních funkcí. Klauzule 
WHERE obsahuje jednoduchou podmínku filtrující určité řádky. Zároveň nesmějí být 
použity agregační funkce, klauzule GROUP BY nebo ORDER BY. 

Do této skupiny dotazů by tedy nespadalo souvětí „Zajímá mě, kolik kg jablek bylo 
přijato v roce 2005.“, protože odpovídající SQL dotaz by typicky obsahoval agregační 
funkci SUM přes všechny příjmové doklady. To ovšem platí za předpokladu, že se 
v databázi nevyskytuje redundantní agregovaná položka aktualizovaná při každém příjmu. 

Příklady podřadných souvětí: 
Chci seznam studentů, kteří jsou ve třetím ročníku.  
Vypiš, jaké druhy zboží jsou na skladě.  
Zajímá mě, kdo má zapsaný předmět SWI123. 
Zajímá mě, kde pracuje XY. 
Ukaž mi, kdy přijíždí vlak R602. 
Mohl bys mi ukázat, kolik kg jablek je na skladě? 
Víš, jak byla zaplacena faktura F963? 
Je pravda, že se XY účastní projektu PXY? 
Kdo z těch, co studují španělštinu, studují předmět, který navštěvuje Jan N.? 

4.2.2 Dotazy s agregačními funkcemi, slučováním a výpočty 
Tato skupina dotazů v NL je po lingvistické stránce shodná s předchozí skupinou 
jednoduchých selekčních dotazů. Ta však byla sémanticky omezena na dotazy 
ekvivalentní SQL dotazu bez agregačních funkcí s klauzulemi SELECT, FROM a 
WHERE. V této skupině zůstávají v platnosti předchozí omezení (gramatická 
i sémantická), navíc se v SQL ekvivalentu dotazu povoluje výskyt agregačních funkcí a 
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výskyt klauzule GROUP BY. Jedná se o dotazy, které interně seskupují data a provádějí 
nad nimi operace. 

Ve větách se mohou objevovat fráze vedoucí přímo k použití agregačních funkcí 
v odpovídajícím SQL dotazu. Jedná se zejména o funkce celkového počtu, součtu, 
maxima, minima a aritmetického průměru. 

První podmnožinu vět z této skupiny dotazů tvoří dotazy s agregačními funkcemi bez 
seskupování. Jde o situace, kdy odpovídající SQL dotaz neobsahuje klauzuli GROUP BY, 
tj. agregační funkce se bez této klauzule aplikují na celou množinu dat. K ilustraci 
poslouží následující dotazy: 

Vypiš počet studentů v 7. B. 
Sečti výdaje za rok 2000! 
Jaká je průměrná známka z matematiky v septimě. 
Druhou podmnožinu vět v této skupině představují dotazy, které obsahují 

seskupování. Jejich ekvivalent v SQL obsahuje klauzuli GROUP BY. V dotazech je 
uvedeno, podle čeho se seskupuje a jaké informace se pro určitou skupinu zobrazí: 

Zajímají mě počty zaměstnanců jednotlivých oddělení v Brně. 
Pro každého žáka ze 3. B mi ukaž průměr v matematice. 
U následujících vět by v odpovídajícím dotazu byla zapotřebí navíc i klauzule 

HAVING: 
Ukaž mi společnosti, které provozují alespoň 3 lety z Prahy do USA. 
Chci třídní učitele, jejichž třídy strávily na výletě méně než 3 dny. 
Někdy se s klasickými agregačními funkcemi systému nevystačí. V situacích, kdy 

uživatele nezajímá jen součet nebo počet prvků, ale i jiné matematické operace aplikované 
na výsledky částí dotazů jako rozdíl, podíl nebo součet nevyjádřitelný funkcí SUM. Např.: 

Jaký je rozdíl příjmu za rok 2003 a příjmu za rok 2004? 
Ukaž mi podíl počtu žáků a počtu počítačů na škole. 

4.2.3 Konjunkce a disjunkce 
Spojky „a“, „nebo“, „i“ apod. mají ve vstupních dotazech důležitou úlohu při tvoření 
složitějších selekčních podmínek dotazů nebo při spojování některých částí dotazu. 
Příkladem mohou být věty: 

Chci zboží dodávané z Německa nebo z Anglie. 
Ukaž mi studenty, kteří chodí na španělštinu a francouzštinu zároveň. 
Zde lze pozorovat problém víceznačnosti, který může být způsoben použitím 

některých spojek. Spojka „a“ představující konjunktivní spojku je používána často ve 
významu disjunkce a podobně spojka „nebo“ je používána zase v konjunktivním 
významu. 

Problém způsobí například věta: „Ukaž mi sériová čísla fotoaparátů dovezených 
z Francie a Německa.“ Autor měl zřejmě na mysli disjunktivní použití spojky „a“ – tzn., 
zajímají ho fotoaparáty dovezené z jedné nebo z druhé zmíněné země. Ze znalosti světa 
disjunktivní význam odvodit lze. Např. fotoaparáty mají každý jiné sériové číslo, proto 
každý fotoaparát mohl být dovezen pouze z jedné ze zemí. Pokud však systém uplatní 
konjunktivní význam spojky, nezobrazí žádný fotoaparát, třebaže nějaký mohl původnímu 
přání uživatele vyhovovat. 

4.2.4 Kvantifikátory 
Ve vstupních dotazech lze očekávat obecné a existenční kvantifikátory jako „každý“, 
„všechny“, „nějaký“, „libovolný“, „žádný“. Např. „Ukaž mi věk u každého studenta 
z Písku.“ nebo „Kdo studuje všechny předměty vyučované prof. AB?“. 
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Pomocí existenčních kvantifikátorů se lze dotazovat na libovolné jedno řešení: 
Je pravda, že zde studuje některý student z Aše? 
Libovolná volná učebna. 
Ukaž mi knihy, které si vypůjčil libovolný student. 
Kvantifikátory se většinou mapují na logické kvantifikátory. Při vyhodnocování vět, 

kde je použito více kvantifikátorů je možné narazit na problém, protože na první pohled 
nemusí být zřejmý rozsah daného kvantifikátoru. 

Např. dotaz „Půjčil si každý čtenář nějakou knížku?“ může mít dva různé významy: 
 ( , )č čtenář k kniha vypůjčit č k∀ ∈ ∃ ∈  – každý čtenář si mohl půjčit různou knihu, 
 ( , )k kniha č čtenář vypůjčit č k∃ ∈ ∀ ∈  – všichni čtenáři si půjčili stejnou knihu. 

4.2.5 Přídavná jména 
Přídavná jména v dotazu umožňují zejména v přívlastcích klást omezení na instance entit 
a vztahů. Ačkoli uživatel při používání adjektiv nevidí žádný velký rozdíl, lze je 
z pohledu zpracování rozdělit na tři skupiny. 

První skupina je tvořena přídavnými jmény, která jsou objektivní svým významem 
vzhledem k obsahu dat. Například pokud uživatele zajímají „žlutá auta“, „zaplacené 
faktury“ nebo „ženatí zaměstnanci“. 

Do druhé skupiny patří přídavná jména stále objektivní svým významem, avšak jejich 
význam závisí na konkrétním předem daném výkladu jejich významu. Jejich význam je 
v systému nastaven tak, aby odpovídal co nejvíc jejich sémantickému významu. Není 
však zaručeno, že uživatel jejich význam ve svých dotazech chápe stejně. 

Ukázkou je fráze „vysoký student“. Jak chápat slovo vysoký? Určitě zvlášť pro 
jednotlivé entity a atributy. Jistě lze cítit rozdíl ve významu slova „vysoký“ mezi „vysokým 
studentem“ a „vysokým nájmem“. Student by tento přívlastek mohl splňovat například tím, 
že měří víc než 180 cm. Jinou možností je definovaní, že vysoký student patří do skupiny 
10 % nejvyšších studentů na škole. Ovšem druhá podmínka by nefungovala 
v hypotetickém případu školy, kdy všichni žáci měří 160 cm a jen jeden měří 190 cm. 

Třetí skupinou přídavných jmen jsou adjektiva svým významem subjektivní. Jedná se 
o přídavná jména, která každý uživatel může chápat odlišně. Přídavné jméno „starý“ jako 
přívlastek osoby bude jiným způsobem chápat dvacetiletý uživatel a jiným zase 
šedesátiletý. Jakým věkem počínaje je člověk už starý? 

Další ukázkou je výraz „dobrý student“. Může se jednat o studenta, který prospívá 
s vyznamenáním, nebo jde o studenta s průměrem známek do 2,0? Výraz „spolehliví 
zaměstnanci“ označuje zaměstnance, kteří splnili všechny předběžně slíbené termíny 
včas? 

Přídavná jména se subjektivním významem je nutno zpracovávat pro každého 
uživatele zvlášť. 

V dotazech lze přídavná jména stupňovat a používat porovnání. Přídavná jména se 
musí vztahovat k numerickým atributům entit nebo jiných výrazů převoditelných na číslo, 
jinak je nelze vyhodnocovat. Např. „Kdo je starší než Jiří Budina?“, „Kdo má vyšší plat 
než 30 000?“. 

U superlativů se jedná o maxima nebo minima hodnot. Např. „nejstarší zaměstnanec“. 
Sémantika všech stupňů adjektiv může mít odlišnou definici. Ukazují to např. již 

zmíněné příklady: 
První stupeň „starý“ nechť označuje člověka, který má věk větší než 65 let. Druhý 

stupeň „starší“ lze uvést bez porovnání jako přívlastek se stejným významem jako 
u prvního stupně, např. ve spojení „starší člověk“. Pokud je někdo „starší“ než někdo jiný, 
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jde již o jiný význam a sice vztah atributů věku případně data narození porovnávaných 
osob. 

4.2.6 Proměnné prostředí 
Pokud chce uživatel znát přesné odpovědi, musí používat v dotazech odkazy na konkrétní 
instance entit nebo přesně specifikovat hodnoty atributů. Např.: „Jaké zboží přijal 
zaměstnanec XY dne 15. 3. 2004 ve skladu na Dvorské ulici?“. Zde jsou všechny údaje 
přesně a přímým způsobem specifikované. 

Uvedený dotaz z pohledu uživatele nevypadá příliš přirozeně – pokud by však 
uživatel zadával svůj dotaz dne 16. 3. 2004, jeho jméno by bylo XY a jeho pracoviště by 
byl sklad na Dvorské ulici, pravděpodobně by svůj dotaz položil ve tvaru: „Jaké zboží 
jsem včera přijal do našeho skladu?“. Tento dotaz nepoužívá žádné přímé odkazy na 
přesné místo, čas nebo osobu, ale používá proměnných závislých na bližších okolnostech 
kladení dotazu. 

V dotazech se proto mohou vyskytovat různé proměnné závislé na 
 přesném čase vyhodnocování dotazu, např.: 

Která letadla přilétají dnes z Londýna? 
Kdo si bere v pondělí dovolenou? 
Kolikrát došlo výpadku systému za uplynulý rok? 

 místě zadání dotazu, např. dotazy: 
Kdo je zde zodpovědná osoba? 
Jakou máme finanční rezervu? (pro konkrétní oddělení) 

 přihlášeném uživateli, např. v dotazech: 
Telefonní čísla mých kolegů? 

4.2.7 Data 
Výrazy typu datum, čas nebo časový interval používá uživatel v různých tvarech. Výraz je 
podle souvislosti chápán s určitou přesností na minuty, dny, měsíce, roky apod. Např. 
měsíční finanční uzávěrka může být „za leden“ a denní finanční uzávěrka za „dnešní 
den“. Požadovaná přesnost v prvním případě je na měsíce, ve druhém na dny. 

Uživatel může specifikovat jen část výrazu typu datum, o nevyjádřené části data 
(času) předpokládá, že jej systém pochopí na základě kontextu a potřebné přesnosti 
výrazu. Jedná se zejména o vyšší časové jednotky, než které zadal uživatel, platné pro 
dobu položení dotazu nebo kontext dotazování. Například když se uživatel dne 7. 1. 2004 
zeptá „Jaká letadla přilétají desátého z Itálie?“, nevyjádřený je aktuální měsíc leden a rok 
2004. Pokud se tentýž uživatel zeptá „Kolik cestujících jsme odbavili v prosinci?“, myslí 
prosinec roku 2003. Na druhé straně dotaz „Kolik cestujících má zamluvené lety na 
prosinec?“ se vztahuje k prosinci roku 2004. 

Samozřejmostí je použití proměnných výrazů závislých na době položení dotazu jako 
„dnes“, „včera“, „v pátek“, „letos“, „tento měsíc“, „příští rok“ atd. 

Časové intervaly jsou určeny krajními body případně dobou trvání a počátkem nebo 
koncem intervalu. Např. „od dubna do srpna“, „mezi 15. březnem a 6. dubnem“ apod., 
nebo „za poslední 3 měsíce“, „příští rok“, „tento týden“ apod. 

4.2.8 Reference, Anafora 
Pohodlné formulování složitějších dotazů je závislé na možnosti zpětného odkazování. 
Reference zpět do aktuálního dotazu, na části již položených dotazů a výsledky 
předchozích dotazů jsou podstatným krokem pro větší podporu intuitivního vyjadřování 
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uživatele. Anafora a elipsy (zmíněné v příštím článku) představují základní pilíře pro 
umožnění dialogu uživatele a systému. 

Osobní zájmena jako „on“, „oni“ aj., ukazovací zájmena „ten“, „ta“ aj., přivlastňovací 
zájmena „její“, „jejichž“ aj. se používají k odkazování na předchozí výrazy v textu. 
Lingvisticky jsou tyto reference označovány pojmem anaforaxv. 

Anafora lze v dotazu využít při konstrukci složitějších dotazů: 
Chci plné názvy součástek ze skladu XZ a id těch, které ho nemají vyplněné. 
Je pravda, že student XY studuje stejné cizí jazyky jako jeho spolužáci? 
Jejich hlavní význam z hlediska použití spočívá při interakci uživatele se systémem 

formou dialogu. Anafora slouží k odkazování na předchozí zmíněné entity, hodnoty a 
výsledky položených dotazů. Příklad dialogu z prostředí knihovny: 

> Je k dispozici kniha KK od autora AA? 
Není, všechny exempláře jsou vypůjčeny 
> Nejbližší datum, kdy ji má někdo vrátit. 
22. 5. 2004 

V tomto příkladu je odkazováno do předchozího dotazu na knihu s názvem „KK“. 
Následující příklad je složitější: 

> Která oddělení měla v roce 2003 největší zisky? 
Oddělení: D1, D7 
> Jejich zodpovědné osoby? 
D1: Jan Volejník, D7: Jana Zlámalová 
> Jejich platy? 
Jan Volejník: 25.000 Kč, Jana Zlámalová: 28.000 Kč 
> Nejstarší z nich? 
Jana Zlámalová 

V tomto dialogu jsou dvakrát uvedeny reference na výsledky z předchozího dotazu. 
Poslední dotaz se odkazuje na výsledek z druhého dotazu. 

Zájmena lze při odkazování použít ve spojení s podstatným jménem: 
> Kdo napsal Základy implementace souborů a databází? 
J. Pokorný 
> Je ta kniha k dispozici? 
Ano 

Zde je použito odkazovací zájmeno „ta“ před podstatným jménem „kniha“ za účelem 
kontextové vazby. 

Kromě substantiv a zájmen lze očekávat také reference, které se realizují některými 
adjektivy „stejný“, „podobný“ apod. a adverbii „stejně“, „rozdílně“, „jinak“ apod. Např. 
„Kteří studenti mají zapsaný stejný předmět?“ a „Kdo si přeje být informován poštou a 
kdo jinak.“ 

4.2.9 Elipsy 
Elipsa nebo také výpustka představuje druhý opěrný pilíř pro vedení intuitivního 
interaktivního dialogu systému s uživatelem. Podstata výpustky spočívá ve vynechání 
různých větných členů v syntaktické struktuře dotazu, ale jen takových, které lze 
z kontextu dialogu snadno vyvodit. 

Výpustka je často používána v běžném životě, kdy velmi zjednodušuje rozhovor. 
Ilustrací jsou následující dva příklady: 

                                                 
xv Existuje i tzv. katafora – textová reference odkazující dopředu k následujícím výrazům. Použití nalézá 
převážně v souvislých textech. Zatímco anafora odkazují v textu směrem doleva (do stejné věty, do historie 
dialogu), katafora odkazují směrem doprava. V kontextu dotazování do databáze lze jejich výskyt zanedbat. 
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> Jede prosím dnes ještě nějaký autobus do Mělníka? 
Nikoliv 
> A co zítra ráno? 
V 5:12, 7:23 

A druhý příklad: 
> Kteří dva žáci mají nejhorší průměr z matematiky v 5. B? 
Jan Skalický: 4,33, Michal Velebný: 3,5 
> A z dějepisu? 
Josef Vokál: 4,25, Jana Krásná: 3,5 

Položené otázky „A co zítra ráno?“ nebo „A z dějepisu?“ představují elipsu. Použití 
těchto dotazů samostatně, bez předcházejícího dotazu nemá smysl. Z kontextu 
předchozích dotazů lze neuvedené větné členy doplnit a dotazy vyhodnotit. 

Následující seznam dotazů ukazuje, jak může použití výpustky usnadnit dotazování. 
Odpovědi systému jsou vynechány. 

> Jaké máte tři nejlevnější digitální fotoaparáty se 4 megapixely a s optickým zoomem 
alespoň 10x? 
> Čtyři nejlevnější? 
> A se třemi megapixely? 
> Jen od Koniky. 
> Jen se stabilizátorem obrazu. 
Pokud by systém nepodporoval eliptické dotazy, musely by být výše uvedené dotazy 

uvedeny v plném tvaru: 
> Jaké máte tři nejlevnější digitální fotoaparáty se 4 megapixely a s optickým zoomem 
alespoň 10x? 
… 
> Jaké máte čtyři nejlevnější digitální fotoaparáty od Koniky se 3 megapixely, s optickým 
zoomem alespoň 10x a se stabilizátorem obrazu? 
Takový nebo jiný podobný dialog by bez podpory výpustek uživateli nepříjemným 

způsobem ztěžoval práci. 

4.2.10 Omezení výsledné množiny 
Omezení výsledné množiny záznamů lze specifikovat přímo v dotazu určením mohutnosti 
této množiny. Pokud není kardinalita #n množiny uvedena ve spojení se superlativem, lze 
omezení chápat jako výběr libovolných nebo náhodných #n záznamů. 

Následující příklad ilustruje libovolnost výběru: 
Chci 3 místnosti s kapacitou alespoň 20 míst, které jsou zítra odpoledne volné. 
Uživatele v takových případech zajímá jen vzorek možných záznamů o stanovené 

velikosti. Předpokládá se, že odpovídající záznamy jsou z jeho pohledu ekvivalentní. 
V jiných dotazech uživatel může očekávat při výběru záznamů jistou prioritu, kterou 

ale v dotazu explicitně neuvádí. Přesné přání uživatele je zde otázkou pragmatiky. Např.: 
Ukaž mi 3 společnosti, které provozují levné lety do USA. 
Uživatel se v tomto dotazu ve skutečnosti asi nechtěl ptát na libovolné tři společnosti 

s levnými lety, ale na tři společnosti s nejlevnějšími lety. 
Těžiště dotazů s omezením výsledné množiny odpovědí leží ve spojení specifikace 

kardinality s třetím stupněm přídavného jména. Zde je dotazem přesně specifikováno 
třídění odpovědi a vybere se jen zadaný počet záznamů s nejvyšším stupněm uvedené 
vlastnosti. Tedy například následující věty: 
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Tři nejlépe placené zaměstnance z mého oddělení. 
Kterých deset letovisek v Itálii je nejlevnějších? 
Ukaž mi pět žáků z 3. B, kteří mají nejhorší průměr z matematiky. 

4.2.11 Setřídění a způsob zobrazení výsledku 
Zobrazení správné výsledné množiny dat podle dotazu uživatele je primárním cílem 
celého vyhodnocování. Uživateli pouhé zobrazení korektní množiny nemusí stačit, 
relevantní je i způsob zobrazení výsledku. Dotazem lze určit výstupní formát odpovědi, 
tedy např. způsob třídění výsledku nebo způsob zobrazení. Ukázka dotazů s požadavkem 
pro setřídění výsledku: 

Vypiš seznam studentů setříděný podle příjmení a jména. 
Seřaď mi zaměstnance podle výše platu. 
Jednotlivé lety vzestupně podle času příletu. 
Kromě třídění může uživatel požadovat výstup dat formou grafu nebo diagramu. 

Dotazem lze specifikovat jen dvourozměrné diagramy. Např.: 
Diagram závislosti počtu prodaných kusů v jednotlivých měsících minulého roku. 
Ukaž graf odpracovaných hodin pro tento měsíc pro zaměstnance z oddělení XY. 
V případě nějakého systému obsahující geografická data přichází v úvahu zobrazení 

požadovaných dat na mapě. 
Ukaž mi soutok Vltavy a Labe. 
Vyznač nejrychlejší silniční spojení z Prahy do Nového Města nad Met. 

4.2.12 Nevýznamná slova 
Uživatel píše dotazy pro něj naprosto přirozeným způsobem. Při pokládání dotazu někdy 
používá více slov než je nezbytně nutné k vyhodnocení výrazu. Jedná se především 
o částice a citoslovce. Např. zdvořilostní slůvka „prosím“ a „děkuji“. Tato slova nemají 
pro vyhodnocení většinou žádný význam a z dotazů je lze ve většině případů vypouštět. 

 Kromě takovýchto vstupů od zdvořilých uživatelů by systém měl být schopen 
ignorovat i některá vulgární slova nebo výrazy nervózních uživatelů. Otázkou je, zda při 
takových dotazech s uživatelem nepřerušit dialog úplně, zejména pokud k systému má 
přístup mládež. 

4.2.13 Negramatické jevy 
Pokud by systém rozuměl všem gramatickým jevům, ale dokázal analyzovat jen korektně 
zadané věty NL, nemusel by stále být pro některé uživatele pohodlně použitelný. Dotazy, 
které uživatel pokládá, často nejsou gramaticky správně utvořeny. Vliv na to má jak 
zručnost uživatele při práci se vstupním zařízením (klávesnicí), tak jazykový potenciál 
uživatele. Z oblasti chyb vzniklých při zadávání dotazu lze zmínit záměny dvojic znaků, 
vynechání znaků, neoddělování slov apod. Chyby v jazykové oblasti jsou zastoupeny 
hrubými chybami. Pro český jazyk se jedná např. o záměnu samohlásek i a y, souhlásek 
s a z, aj., záměna velkých a malých písmen apod. 

Někteří uživatelé používají dotazy bez gramatické konstrukce tvořené pouhým 
seznamem slov. Tento druh vyjadřovaní je pro uživatele velmi výhodný z hlediska doby 
vytváření dotazu. Např. dotazy: 

jména žáků 5B průměr mat. > 3,5 
odjezd vlak do Brna zítra ráno příjezd před 10, ne EC 
Ve vstupních dotazech lze také očekávat zkratky, které používají někteří uživatelé. 

Např.: „vlak do Phy“ apod. 
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4.2.14 Dotazy o poskytovaných datech 
Pro uživatele by měla být k dispozici nápověda o znalostech obsažených v systému a 
o prostředí. Pomocí ní by mohl zjistit, jaká data má pro své dotazování k dispozici, jaké 
informace jsou v příslušné databázi nebo které údaje se evidují o jednotlivých entitách 
apod. Příkladem mohou být dotazy: 

Jaké informace jsou v databázi? 
Co se ví o studentech? 
Jak se identifikují knihy v knihovně? 
Jaké stavy může mít faktura? 

4.2.15 Definování nových slov 
Systém by měl uživateli umožnit definování nového významu slov, která bude moci 
používat při dalším dotazování. Definované výrazy budou platné pro uživatele 
individuálně. Administrátor může rozhodovat o jejich globální platnosti i pro jiné 
uživatele. Využití se nalezne např. při definování nových slangových výrazů. 

Může se jednat o definici nových synonym k podstatným a přídavným jménům a 
slovesům, které již systém zná. 

Podporována by měla být i definice významu zcela nových podstatných a přídavných 
jmen. Např.: 

Nechť dobrý student označuje studenta s průměrem známek do 1,5. 
Ať kvalitní má stejný význam jako dobrý. 
Označuji studenty z mé třídy jako spolužáky. 
Při vyhodnocování dotazu může systém nalézt slovo, pro které v daném kontextu 

nemá definován žádný význam. V takové situaci může uživatele vyzvat, aby výše 
zmíněným způsobem slovo popsal za účelem vyhodnocení položeného dotazu. 

4.3 Zpracování přirozeného jazyka 
NL lze zpracovávat (nadále jen v jeho textové podobě) různými způsoby a do odlišné 
hloubky, v závislosti na potřebě cílové aplikace a na typu použitého NL. Např. potřebná 
hloubka analýzy NL pro potřeby dokumentografických informačních systémů se liší od 
potřeb programu provádějícího automatický překlad. 

4.3.1 Hloubka analýzy pro účely NLIDB 
Pro účely tvorby NLIDB je možné zpracování jen na úrovni morfologické, viz zmíněná 
šablonová architektura v kapitole 3.1. Ovšem pro maximální porozumění vstupu uživatele 
(včetně možnosti vedení smysluplného dialogu) je nutné provádět podrobnější analýzu 
NL. Skládá se z několika na sebe navazujících kroků: 

Morfologická analýza spočívá v nestrukturované klasifikaci jednotlivých tokenů na 
morfologické třídy a lemata. Původní forma slova je taktéž zachována. 

V syntaktické analýze dochází k převedení lineární sekvence tokenů na strukturu, 
která zachycuje jejich vzájemné syntaktické vazby. Většinou je vytvářen strom, 
zachycující v uzlech jednotlivé tokeny z morfologické analýzy, kterým jsou přiřazeny 
analytické funkce. Již zde dochází ke kontrole např. pořadí slov ve větě, shody tvarů 
závislých slov, shody čísla apod. 

Dalším krokem je sémantická analýza, která vytvořeným strukturám ze syntaktické 
analýzy přiřadí jejich význam. V tomto kroku se vytváří mapování jednotlivých slov na 
příslušné objekty v bázi znalostí a musí vzniknout struktury, které korektně zachycují 
významy jednotlivých slov a vztahů mezi nimi. 
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Význam jednotlivých vět může záviset na předcházejících větách a rovněž může 
ovlivnit věty následující, proto je nutné provádět začlenění do rozhovoru (diskurzu), 
čtvrtý krok analýzy. Objekty ve větě musí být explicitně určeny nebo se musí odkazovat 
na již zmíněné objekty. Celkový průběh sledu vět, resp. dialogu musí být soudržný a 
logický. 

Pátý krok představuje pragmatická analýza, kdy dochází k interpretaci struktury toho, 
co bylo řečeno na to, co tím bylo myšleno. 

Větu v NL je nutno v první řadě popsat takovým formalizmem, který bude možno 
snadno použít ve fázi sémantické interpretace. Tento popis by již neměl záviset na NL, 
v jakém je dialog veden. 

4.3.2 Lingvistické teorie popisu jazyka 
Přirozených jazyků je mnoho. Lze je sdružovat do skupin NL vzájemně více podobných, 
u nichž je povrchová struktura věty velmi blízká. V závislosti na složitosti povrchové 
struktury je nutné používat adekvátní analytické metody. Pro ilustraci, NL s volným 
slovosledem (např. čeština) vyžaduje složitější analytický mechanizmus než jazyk bez 
projektivní konstrukce (např. angličtina). Povrchová struktura jednoho výroku se 
v odlišných NL zpravidla liší. Kde se však stejný výrok vyjádřený odlišnými NL shoduje, 
je významová úroveň. Možnost získání reprezentace vstupu uživatele na této úrovni by 
podstatným způsobem usnadnila vývoj systémů NLIDB. 

Složková a závislostní syntax 
Existují dva základní přístupy k popisu NL: složkový a závislostní. Složkový 
formalismusxvi vychází z americké lingvistické školy. Popsal jej N. Chomsky [15]. 
Skupiny slov tvoří větné jednotky, které jsou označovány jako fráze a jako větné členy 
formují větu. Popis gramatických vět NL se skládá z gramatiky obsahující přepisovací 
pravidla pro terminální a neterminální symboly. Nad gramatikou se uplatní vrstva 
transformačních pravidel, které pokračují tam, kde nestačí přepisovací pravidla 
gramatiky. Třetí vrstvu vytváří morfofonemická pravidla, mapující reprezentaci každé 
věty na řetězec fonémů. Ukázka zpracování anglického dotazu tímto formalismem na 
gramatické úrovni (první vrstva pravidel) je zmíněna v kapitole 3.2, viz obr. 3. Využití 
druhé a třetí vrstvy pravidel ukazuje příklad: 

The + boy + TENSE + eat   (odvozeno gramatikou) 
The + boy + eat + PAST   (transformační pravidlo) 
The boy ate.    (morfofonemické pravidlo) 
Parsing probíhá shora dolů. Složkový formalismus je výhodně používán pro popis 

angličtiny, zejména pro její pevný pořádek slov ve větě. Přestože má tento přístup několik 
výhod (zachování derivační historie, rozlišení těsnosti spojení), nelze jej pro češtinu 
použít. Gramatika zde nedostačuje na volný slovosled českého jazyka. 

Druhým přístupem je závislostní formalismusxvii, který vychází z evropské 
lingvistické školy. Věta je reprezentována závislostním stromem, který neobsahuje 
neterminály. Jednotlivé vrcholy stromu jsou ohodnoceny v několika rovinách (přidána 
lexikální, morfologická a syntaktická informace). Základ věty tvoří predikát (sloveso). 
Parsing probíhá zdola nahoru. Tento přístup má několik výhod: výsledný strom je 
úsporný, přirozeně zachycující neprojektivity. Každý uzel s sebou nese všechny potřebné 
informace. Strom navíc zachycuje dvojí uspořádání uzlů (závislostní i lineární). 
Formalismus má následující nevýhody: nezachovává derivační historii a problém je např. 

                                                 
xvi angl. phrase structure grammar 
xvii angl. dependency grammar 
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s zachycením doplňku (nelze ve stromové struktuře). Závislostní formalismus je vhodný 
opět pro angličtinu, ale tentokrát i pro češtinu. 

Funkční generativní popis 
Funkční generativní popis (FGDxviii) je stratifikační přístup k popisu NL, založený na 
závislostním formalismu [19, 24]. Generativní síla FGD je pouze mírně silnější než 
bezkontextová. Je vyvíjen Petrem Sgallem a jeho spolupracovníky na Karlově univerzitě 
od šedesátých let 20. století. 

Popis NL je rozdělen do několika rovin. Vymezuje strukturu rovin a zachycuje jejich 
vzájemné vztahy. Nejnižší rovinu tvoří výrazový plán jazyka. Nejvyšší rovina obsahuje 
jazykem strukturovaný význam. Ve FGD se systém rovin skládá z roviny fonetické, 
fonologické, morfematické, z roviny povrchové syntaxe a roviny podkladové reprezentace 
(tektogramatické). Rovina povrchové syntaxe zachycuje strukturu větných členů (podmět, 
přísudek, předmět, příslovečná určení, atd.), včetně lexikální a morfologické reprezentace. 
Tektogramatická rovina odpovídá významovému plánu jazyka a zachycuje významové 
jednotky, jejich lexikální a morfologické vlastnosti a vzájemné vztahy. Popisu 
tektogramatické reprezentace je věnována následující kapitola. 

Pro každou úroveň se definuje (i) konečná množina elementárních jednotek, 
(ii) konečná množina operací a relací, (iii) vlastní syntax, (iv) konečná množina relací 
mezi zápisy vět na dané rovině a jejich zápisy na jiných rovinách. 

Praktické využití 
Pět teoretických rovin popisu NL se v praxi zjednodušuje na tři. Zejména při zpracování 
lingvistického materiálu, který je k dispozici v textové podobě, lze některé roviny 
vypustit. 

V praxi je tato teorie využita v projektu Pražského závislostního korpusu 
(PDTxix) [5, 30, 31]. PDT, budovaný na základě Českého národního korpusu (vytvářeného 
v Ústavu Českého národního korpusu na FF UK), má třívrstvou strukturu. Na nejnižší 
úrovni je prováděna plná morfologická anotace. Prostřední úroveň, označovaná jako 
analytická, se zabývá povrchovou syntaktickou anotací, využívá závislostní syntax. 
Nejvyšší úroveň anotace představuje tektogramatická úroveň, zachycující lingvistický 
význam. PDT obsahuje poměrně velké množství textů (převážně novinové články a 
články vědeckých magazínů). Jde o dlouhodobý projekt, v jeho první fázi (1996 – 2000) 
se podařilo anotovat a zpřístupnit první dvě úrovně (na morfologické rovině cca 1,8 
miliónu tokenů). V druhé fázi (od r. 2000) probíhá anotace poslední tektogramatické 
úrovně. 

V současnosti existují velmi dobře pracující automatické procedury pro 
morfologickou analýzu a syntaktický parsing. Existují jisté automatické procedury pro 
částečnou tektogramatickou anotaci [6]. Kompletní tektogramatická anotace se však bez 
lidského faktoru zatím neobejde [13]. Vývoj se však soustředí směrem k automatické 
tektogramatické anotaci, v blízké budoucnosti lze tedy předpokládat její existenci. 

Některé projekty již předpokládají existenci automatického zpracování 
tektogramatické úrovně a staví na ní svoji funkčnost. Příkladem může být projekt 
Pražského česko-anglického závislostního korpusu (PCEDT) [8], česko-anglického 
paralelního zdroje vhodného pro experimenty se strukturním strojovým překladem. 
Obsahuje dvojjazyčný soubor textů anotovaný do tří úrovní (morfologická, analytická a 

                                                 
xviii  angl. functional generative description 
xix angl. Prague Dependency Treebank 
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tektogramatická). Idea překladu využívá tektogramatické vrstvy. Tento projekt ukazuje 
vícejazyčné uplatnění tektogramatické reprezentace. 

Zmínit je vhodné i systém TIBAQ [12], zodpovídající otázky kladené v NL (češtině). 
Na otázky hledá odpověď přímo ve zvoleném dokumentu. Vstup uživatele byl zpracován 
na úrovni podobné tektogramatické (morfologicky, syntakticky a sémanticky) a velmi 
výhodně použit. Nešlo přesně o tektogramatickou úroveň uvažovanou v PDT (obsahovala 
jisté realizační modifikace usnadňující zpracování). Vznikl již v 80. letech minulého 
století, kdy byl obor počítačová korpusová lingvistika v počátcích. 

Volba reprezentace 
Předchozí odstavce ukázaly poslední poznatky v přístupu k zpracování českého jazyka, 
vycházejícího z frameworku FGD. Byla zmíněna nejvyšší úroveň automatického 
zpracování NL – tektogramatická reprezentace. Přestože dosud nelze plně automaticky 
vstupní text na tuto reprezentaci převádět, poskytuje její použití značné výhody pro 
systémy analyzující vstupní text a komunikující s uživatelem. To dokazují i některé 
zmíněné systémy, které na její bázi staví svoji funkčnost. Tato práce bude při zpracování 
vstupu v NL používat právě tektogramatickou reprezentaci podle PDT, resp. jen její 
vlastní podmnožinu. 

4.4 Tektogramatická reprezentace 
Tektogramatická reprezentace v celé její šíři představuje velice robustní nástroj pro popis 
NL. Pro účely této práce však není zdaleka zapotřebí celé její deskriptivní sílyxx. 
Následující popis tektogramatické reprezentace uvažuje již pouze podmnožinu 
využívanou při návrhu samotného systému. 

Vzhledem k budoucímu vývoji systému a k potřebě jemnějšího porozumění vstupu 
uživatele lze položená omezení tektogramatické reprezentace postupně odstraňovat a 
podmnožinu rozšiřovat. Tato práce si neklade za cíl vytvořit univerzální řešení, ale pouze 
připravit snadno rozšiřitelný mechanismus. 

4.4.1 Charakteristika tektogramatických stromů 
Značkovací schéma významové (hloubkové) stavby věty v PDT, využívané i v této práci, 
je aplikací teoretického frameworku FGD, kde odpovídá úrovni tektogramatické 
reprezentace [5, 13, 31] (v dalším textu se u použitých pojmů, uvedených v souvislosti 
s tektogramatickou reprezentací věty, implicitně předpokládá jejich význam dle 
citovaných zdrojů). Lze ji charakterizovat jako úroveň jazykového významu, tj. jako 
rovinu kognitivního obsahu vzhledem k danému NL. 

Každá správně tvořená věta má na tektogramatické úrovni alespoň jeden zápis, 
kterým je charakterizován její význam (při víceznačnosti jeden z jejich významů). Při 
anotaci se rozlišují rozdílné interpretace mezi těmi, které patří k významové struktuře NL, 
a těmi, které patřící ke sdělnému obsahu, tedy nejazykovému či daným jazykem 
nerozlišenému. Nejednoznačnosti na rovině jazykového významu jsou na tektogramatické 
rovině odstraněny směrem k jednoznačné interpretaci věty. Naopak vágnost a odlišnosti, 
kterých se NL nedotýká, se na této rovině neřeší. 

Synonymní věty mají identickou tektogramatickou reprezentaci. Do kritérií určující 
tuto synonymii patří stejné pravdivostní podmínky věty, shodné hodnoty funktorů a 
gramatémů u odpovídajících si členů každé dvojice, shodné aktuální členění, shodné 
lexikální významy. Pokud dvě formálně odlišné věty splňují tato kritéria, odpovídá jim na 
tektogramatické rovině jeden zápis. 
                                                 
xx Množinu funktorů i dalších atributů lze vzhledem k potřebám konstrukce systému NLIDB značně omezit. 
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Zápisem věty na tektogramatické úrovni je tektogramatický strom (TGTSxxi). TGTS je 
závislostní strom. Jde o strom podle definice z teorie grafů s ohodnocenými vrcholy a 
hranami. Platí pro něj pravidla: 

(a) uzly TGTS reprezentují významová (lexikální) slova. Souvztažné pojmy 
neplnovýznamových (funkčních, pomocných) slov jsou připojeny k významovým 
slovům, k nimž patří (pomocná slovesa ke slovesům, předložky k substantivům 
apod.). Uzly obsahují kromě lexikální jednotky i další atributy, které tuto jednotku 
blíže vymezují, 

(b) hrany stromu odpovídají (krom výjimek jako např. koordinace) závislostním 
vztahům mezi uzly. U hran se evidují atributy popisující typ závislosti. Zapisují se 
k závislému uzlu, 

(c) pokud je některý člen věty v povrchové struktuře věty vypuštěn, doplní se 
do TGTS uzly pro vypuštěné slovo, 

(d) strom zachycuje směr závislosti na řídícím uzlu (závislost zleva, zprava). 
Uspořádány jsou také synovské uzly (odleva doprava), 

(e) nepřipouští se neprojektivní struktury, tj. není povoleno křížit hrany za účelem 
zachování pořadí listů, 

(f) kořen TGTS má pouze jeden synovský uzel označovaný jako řídící uzel věty. Tím 
bývá zpravidla hlavní sloveso věty, anebo jiný vrchol v případě neslovesné věty. 

Ohodnocení uzlů se sestává z následujících částí: 
 vlastní lexikální hodnota slova – primárně reprezentovaná lematem slova (lema), 

originálním tokenem slova (orig), typem kapitalizace (case) a příznakem zkratky 
(abbr), 

 hodnota morfologických gramatémů (odpovídajících morfologickým kategoriím 
jako jsou způsob, čas, vid u sloves, rod a číslo u substantiv, stupeň adjektiv), 

 hodnota atributu funktor, odpovídající podléhající syntaktické funkci (konatel, 
zasažený objekt, způsob, místo atd.) v případě (po)chyb subsystému provádějícího 
anotaci lze uvést dvě různé hodnoty pro stejný funktor, 

 hodnota syntaktických gramatémů, odpovídající druhotným syntaktickým 
funkcím. V kombinaci s některými funktory přispívá k jemnějšímu odlišení 
významu, který je na povrchové úrovni ovlivněn předložkami a pády substantiv. 
Např. funktor TWHEN pro určení času s doplňujícím gramatémem AFT „po“, 
BEF „před“ a NIL „příští rok“, 

 hodnota popisující aktuální větné členění systémem není systémem využívána, 
 hodnota atributu id – identifikátor uzlu, jednoznačný v rámci všech TGTS, 
 hodnoty atributů coref_gram.rf, coref_text.rf, coref_special pro zachycení 

koreference. 
Hodnoty gramatémů a funktorů se píší velkými písmeny (např. PAT), lexikální 

hodnoty specifických symbolů jen s prvním písmenem velkým (např. Neg pro negaci). 
Pro zápis TGTS v textové podobě bude nadále v této práci používána infixová notace. 

Uzel a jeho ohodnocení bude reprezentováno lexikální hodnotou slova, za níž následuje 
seznam gramatémů a funktorů oddělených tečkami. 

V následujícím textu bude docházet k zjednodušení zápisu TGTS v situacích, kdy se 
pohled soustředí jen na některé aspekty problematiky. V jednoduchých případech, kdy lze 
strukturu stromu jednoduše nahlédnout, bude zápis stromu lineární, pouze s ohodnocením 
jednotlivých uzlů. V některých situacích nebude seznam gramatémů a funktorů vždy 
zobrazován kompletní, ale podle potřeby bude uvedena jen jeho některá část. Za účelem 
zkrácení zápisu o některé gramatémy lze namísto lematu slova uvádět jeho původní tvar. 

                                                 
xxi angl. tectogrammatical tree structure 
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Např. pro zápis „můj stůl“ bude místo „já.SG.ANIM.APP stůl“ uveden zkrácený zápis 
„můj.APP stůl“ apod. Toto opatření je zavedeno pouze za účelem zjednodušení a zkrácení 
výkladu v rámci této práce. 

4.4.2 Valence sloves 
Sloveso ve FGD představuje centrum věty. Jako slovesná doplnění se označují výrazy, 
které mohou sloveso rozvíjet (synovské uzly slovesa v případě závislostní reprezentace). 
Slovesný valenční rámec je tvořen všemi doplněními, která mohou určité sloveso v daném 
významu rozvíjet. Každé sloveso má alespoň jeden valenční rámec. Má-li sloveso n 
valenčních rámců, má alespoň n významů. Valenční rámec si lze pro sloveso daného 
významu představit jako rámec s několika pozicemi pro slovesná doplnění. Pro každé 
doplnění v rámci je určena jeho funkce (tektogramatický funktor, nadále pouze funktor). 

Slovesná doplnění se rozlišují na aktanty a volná doplnění slovesa. Aktanty se 
(i) nemohou vyskytovat více než jedenkrát jako rozvití konkrétního slovesa a (ii) jejich 
kombinace je charakteristická pro jednotlivá slovesa (jejich význam). 

FGD rozlišuje na tektogramatické rovině pět aktantů: konatel (aktor, ACT), zasažený 
objekt (patient, PAT), adresát (ADDR), původ (ORIG) a výsledek (EFF). 

Naopak volná doplnění se mohou objevovat u téhož slovesa vícekrát a mohou rozvíjet 
jakékoliv sloveso (případná omezení jsou obsahové, nikoli gramatické povahy). Např. 
„Kdo ještě přišel včera večer po osmé hodině před příjezdem Jany?“ (násobné použití 
příslovečného určení času) 

Aktanty i volná doplnění mohou být obligatorní, tj. pro dané sloveso v jeho 
hloubkové struktuře povinně přítomny, nebo fakultativní (nepovinné). Některá obligatorní 
doplnění nemusí být vždy realizována, např. konatel je v české větě vypustitelný vždy. 

Při interpretaci významu slovesa je důležité přesné rozpoznání valenčního rámce, 
který však nemusí být anotovací procedurou jednoznačně určen. V takovém případě je 
nutná následná sémantická analýza. Další problém představují valenční rámce sloves 
odpovídající více významům. Např. sloveso „pronikat“ má pro jeden rámec 
s obligatorními aktanty ACT a DIR3 dva významy: (i) „šířit se“ a (ii) „postupně chápat“. 
Podobně sloveso „absolvovat“ má jeden rámec s obligatorními aktanty ACT a PAT pro 
významy (i) „zakončit“ a (ii) „zažít“. 

Valenční rámce jsou uloženy ve valenčním slovníku. Pro české prostředí vzniká 
lexikon českých sloves VALLEX 1.0, vyvíjený v Centru komputační lingvistiky MFF UK 
v Praze [18]. 

Valenční rámce lze rozšířit ze sloves na základě jejich významu i na podstatná jména 
a přídavná jména. Některé aktanty i volná doplnění lze interpretovat i pro ně. Např. 
„pomoc dítěti.ADDR“ (aktant převzat od slovesa „pomáhat“; „dítě“ je adresát), 
„Pavlův.ACT dárek mamince.ADDR“ (aktanty pochází od slovesa „darovat“; „Pavel“ je 
konatel, „maminka“ je adresát). Také deverbativní adjektiva jako „přijatý“, „píšící“ 
přejímají obligatorní aktanty od sloves, od nichž jsou odvozeny apod. 

4.4.3 Využívané tektogramatické značky 
Každá značka se skládá z označení vlastní lexikální hodnoty slova a z indexů, tj. hodnot 
atributů, roztříděných do dvou skupin, na gramatémy a funktory. Gramatémy odpovídají 
především morfologickým kategoriím, funktory syntaktickým funkcím. 

Návrh vlastního systému počítá s využitím značek, které jsou uvedeny v příloze A. 
Dle autora jde o minimální vhodnou podmnožinu značek, které lze uplatnit v návrhu 
použitelného systému NLIDB (množinu lze pochopitelně rozšiřovat). Uveden je pouze 
stručný přehled značek, bez širšího popisu jejich významu. Jejich použití v konkrétních 
situacích přehledně ukazuje např. [13].  
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4.4.4 Negace, koordinace, koreference, elipsy 
Všechny výše uvedené pojmy TGTS do jisté míry zachycuje. Problematika je poměrně 
složitá a nelze ji na tomto místě stručně shrnout. Podrobný popis těchto jevů s ukázkami 
uvádí [13, 31]. Nutné je uvést několik poznámek, zejména k využití těchto jazykových 
prostředků pro účely této práce. 

Zápor 
Lexém Neg s funktorem RHEM zastupuje slova jako ne, nikoliv, ani (mimo případ 
souřadicí spojky). U sloves v záporu je vytvořen uzel Neg.RHEM závisející na slovese (již 
bez záporu) zleva nebo zprava (v závislosti na aktuálním členění věty). Odvozená slova 
jako nevelký, nepřítel se nerozdělují. 

Koordinace 
Při koordinaci se spojka zapisuje jako lema, druh koordinace jako funktor („muži i.CONJ 
ženy“, „studenti, ani.GRAD učitelé“). Funktor DISJ s lematem až udává rozmezí („je zde 
50 až 100 lidí“, „v období 2000–2004“). 

Problém představuje rozlišení konjunkce a disjunkce („Kdo studuje zde nebo 
v zahraničí?“). Přiřazení funktoru je třeba ověřit. 

Syntaktický gramatém CO je přiřazen všem členům koordinačního spojení. Jejich 
společné uzly závisí na koordinačním uzlu. 

Např. u věty „Kdo přijal a vyskladnil zboží?“ všechny členy závisí na uzlu „a“: „(Kdo.ACT) 
(přijal.CO) a.CONJ (vyskladnil.CO) (zboží.PAT)“. 
V dotazu „Kdo přijal zboží a vystavil fakturu?“ uzly „zboží“ i „fakturu“ závisí na příslušném 
slovese, pouze pro obě slovesa společný uzel „Kdo“ závisí spolu se slovesy na „a“: 
„(Kdo.ACT) (přijal.CO (zboží)) a.CONJ (vystavil.CO (fakturu))“. 
Obecně platí, že koordinace je co nejníže ve struktuře. Reprezentace některých 

koordinačních spojení může být sémanticky chybná v případě doplňování elidovaného 
členu koordinace. Např. je možné, že povrchový zápis „(červené a bílé) víno“ se do TGTS 
převede jako „(víno červené) a (víno bílé)“, což v některých situacích nemusí sémanticky 
odpovídat. Následná kontrola sémantiky je proto nutná. 

Elipsy 
Výskyt některých uzlů, které jsou v povrchové struktuře věty vypuštěny, je pro 
tektogramatickou strukturu věty nezbytný. Takovýto doplněný uzel má v atributu del 
symbol ELID, ELEX nebo EXPN. Hodnota ELEX se používá, pokud je třeba k uzlu 
doplnit jeho závislé členy, blíže nespecifikované. Např. „Učil včera XY matematiku a XZ 
fyziku?“ (Na vynechaném druhém výskytu slovesa „učil“ závisí XZ.ACT a fyziku.PAT). 
Pro „včera“ se další uzel nedoplňuje. Existence dalších doplnění, která by bylo možné 
přenést z první klauze, se vyjádří symbolem ELEX a doplněním pravého členu koordinace 
učit.CO.ELEX. Pokud takové závislé členy patří k uzlu, který nebyl elidován a je možné 
jejich opakování, používá se EXPN: „Učil včera XY matematiku a učil.EXPN XZ fyziku?“ 

V TGTS se vytvářejí nové uzly pro: 
(a) vypuštěné obligatorní aktanty, nevypustitelné obligatorní aktanty a nulové 

podměty. Doplňuje se jen uzel s lexikální hodnotou osobního zájmena. Např. 
„[My.ANIM.PL.ELID] Studujeme všichni.“ Pozor zde na rozdíl oproti 
koordinačnímu spojení: „Jan si vybral a prohlédl knihu.“ (koordinace) a „Jan si 
vybral knihu a prohlédl [on.FEM.ELID.PAT]“, 

(b) vypuštěné elementy při elipse u koordinace (nový uzel je doplněn, pokud jde 
o obligatorní doplnění, nebo na něm závisí jiný uzel, částečně viz výše), 
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(c) všeobecné aktanty s lexikální hodnotou Gen (viz výše), 
(d) gramatické koreference (viz dále), 
(e) substantivum, které řídí shodný přívlastek vyjádřený adjektivem. Např. „Studují 

zde i starší“, 
(f) zápor slovesa (viz výše), 
(g) obligatorní aktanty a obligatorní volná doplnění substantiv a adjektiv (včetně 

deverbativních adjektiv: „přijatý“, „adresovaný“ apod. nebo verbálních substantiv 
s koncovkami „-ní“, „-tí“: „zpracování“). 

Koreference 
Koreference vychází z pojmu reference. Pro účely dalšího textu je nutné z citovaných 
pramenů zdůraznit následující pojmy: 

 referencí je míněn vztah k předmětům nebo situacím reálného světa, 
 exoforická reference (exofora) odkazuje na mimotextové skutečnosti nebo situace, 
 endoforická reference – výraz z textu poukazuje na jiný výraz v rámci téhož textu 

(historie dialogu), společně mají shodnou referenci, 
 koreference označuje vzájemný vztah dvou a více výrazů v témže textu, které 

společně odkazují ke stejnému předmětu řeči (entita, skutečnost). Pojem 
koreference je použit i pro případy exoforické reference, 

 anaforické resp. kataforické odkazování odkazuje na předchozí resp. následující 
výrazy nebo výpovědi. Cíl takového odkazování je označován jako antecedent 
resp. postcedent a odkazující člen je ekvivalentně označován jako anafora resp. 
katafora, 

 dvojice pojmů koreferující člen – koreferovaný člen je obecnější rozšíření pro 
významové páry anafora – antecedent a katafora – postcedent, přičemž je 
zanedbáno prostorové umístění slov v textu. 

Koreference se rozděluje na 
 gramatickou koreferenci – koreference, kdy lze určit koreferovaný člen na základě 

gramatických pravidel, 
 textovou koreferenci – užití jazykových prostředků (zájmena, synonyma, 

zobecňující substantiva, aj.), které anaforicky nebo kataforicky odkazují. 
Odkazování je realizováno z části na základě kontextu a z části na základě 
gramatických pravidel. Určení koreferovaného členu pouze na základě kontextu je 
problematické, protože prostředky textové koreference jsou svou povahou vágní. 

Gramatická koreference 
Při gramatické koreferenci lze určit koreferovaný člen podle gramatických pravidel. 
U koreferujících uzlů je doplněno lema „Cor“ a hodnota atributů COREF (koreferované 
lema) a CORNUM (atribut id koreferovaného uzlu). Pro účely této práce se předpokládá, 
že gramatická koreference je oproti textové koreferenci omezena pouze na aktuální větu. 

Pozn.: v ukázkových zápisech vět je podle potřeby uváděn pouze atribut COREF, 
atribut CORNUM není nutné zmiňovat. 

Gramatická koreference se rozlišuje do více typů, z kterých jsou pro účely 
navrhovaného systému použitelné následující: 

 koreference zvratných zájmen – zvratná osobní a přivlastňovací zájmena např. 
„sebe“, „svůj“ apod., která doplňují slovesa nebo substantiva, mají svůj uzel, 

 koreference vztažných prostředků – vztažná zájmena a zájmenná příslovce se 
vážou k antecedentu v řídící klauzuli. Efektivní kořen závislé vztažné klauzule 
má funktor RSTR. Např. „Oddělení, kde pracuje XY“ se převede na „Oddělení 
((kde.LOC.COREF:Oddělení) pracuje.RSTR (XY.ACT))“. U vztažného zájmena 
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„což“ je uvažováno pouze odkazování k nějakému doplnění obsaženému 
v bezprostředně předcházející klauzi,  

 koreference u doplnění s dvojí závislostí vyjádřených slovesnou formou – jedná se 
např. doplněk. Slovesnou formu přechodníku lze zcela zanedbat, 

 kontrola – nastává u sloves kontroly. Jde o koreferenční vztah mezi členem 
kontrolujícím a členem kontrolovaným. Doplněn je specifický lexikální symbol 
Cor za nulový podmět, který je elidovanou koreferencí k ACT, PAT nebo ADDR 
u řídícího slovesa podle hodnoty „controller“ ve valenčním rámci slovesa. Např. 
„Student začíná studovat Cor.ACT.ELID.COREF:Student.“ („začínat“ má 
kontrolu s ACT) nebo „Co nám zbývá ještě udělat Cor.ACT.ELID.COREF:nám?“ 
(„zbývat“ má kontrolu ADDR). Kontrola nastává i u některých substantiv 
(„možnost“) a deverbativních adjektiv,  

 koreference v recipročních konstrukcích – reciproční „se“, „si“, „sebou“ apod. se 
převede na lema „se_Recp“. Aktanty reciprocity se zpracují jako koordinace 
členů. Např. „Zaměstnanci se_Recp spolu vyměnili“, „Jana.CO a.CONJ Klára.CO 
se_Recp vyměnily.“ O reciproční konstrukci se naopak nejedná ve větě „Jana.ACT 
vyměnila_se s Klárou.PAT?“. 

Textová koreference 
Textová koreference se pro účely této práce vyznačuje pouze 

 u osobních a přivlastňovacích zájmen pro 3. osobu, 
 u ukazovacího zájmena, např. „ten“, „ta“. 

Zpracovávat se bude pouze explicitní koreferovaný člen (odkazuje se na konkrétní 
podstrom nebo list TGTS aktuálního nebo předchozích dotazů) a exofora. Nebude se 
prozatím zpracovávat odkazování k segmentu (k většímu úseku textu). 

Zachycení koreference v TGTS 
Odkaz na koreferovaný uzel se do koreferujícího uzlu vkládá v podobě identifikátoru 
koreferovaného uzlu (atribut id). Pro zachycení koreference jsou pro každý uzel 
definovány atributy: 

 coref_gram.rf – slouží pro zachycení hodnoty gramatické koreference. Obsahuje 
seznam identifikátorů uzlů, k nimž je uzel ve vztahu gramatické koreference, 

 coref_text.rf – slouží k zachycení textové koreference v případech explicitního 
koreferovaného členu. Hodnota obsahuje identifikátory uzlů, k nimž je daný uzel 
ve vztahu textové koreference, 

 coref_special – pro zvláštní typy textové koreference. Obsahuje hodnoty 
 exoph – koreferovaným členem uzlu je mimotextové situace (exofora), 
 segm – koreferovaným členem uzlu je segment, větší úsek textu. 

Pro zjednodušení algoritmů překladu se v této práci předpokládá, že vyplněná hodnota 
u těchto atributů implikuje její správnost. 

 



5 – NÁVRH VLASTNÍHO SYSTÉMU 
 

45 

5 Návrh vlastního systému 
Oddíl shrnuje návrh vlastního systému NLIDB pro interaktivní vyhodnocování 
přibližných databázových dotazů. Návrh systému označovaného nadále 3INDBxxii 
zahrnuje popis datových struktur: vnitřní reprezentace dotazu, sémantického modelu a 
algoritmu vyhodnocení dotazu položeného v NL. V pododdílu 5.1 je vytyčena hlavní idea 
celého návrhu a je představen rozsáhlý příklad, na kterém bude ilustrován výklad. Další 
pododdíl popisuje vstup pro konfiguraci systému nad novou doménou a požadavky na 
databázový systém. Architekturu systému 3INDB představuje pododdíl 5.3. Vnitřní 
reprezentace dotazu resp. sémantický model jsou pro rozsáhlost popsány zvlášť oddílem 6 
resp. oddílem 7. Skupinu algoritmů pro vyhodnocení dotazu shrnuje podrobně oddíl 8. 
Implementaci je věnován oddíl 9. 

5.1 Motivace a představení cíle 
Historie vývoje systémů NLIDB i jejich architektur je pestrá a ukazuje, že návrh 
úspěšného systému závisí na vhodné volbě architektury. Důležité je vycházet ze 
zkušeností s vývojem existujících systémů, protože mnoho systémů navržených „na 
zelené louce“ na ní obrazně řečeno též i skončilo. 

Za základní problém nerozšiřování systémů NLIDB považuje Androutsopoulos [3] 
fakt, že uživatel se nechá snadno odradit systémem, který některé dotazy přijme, avšak 
jejich nepatrně pozměněné formulace již nikoliv. Klíčovou skutečnost vidí v kvalitním a 
důkladném zpracování NL. Řešení by mohla představovat podle autora této práce právě 
tektogramatická úroveň reprezentace vstupu, která zajišťuje pohodlný přístup 
k samotnému lingvistickému významu věty a současně zanedbává konkrétní povrchovou 
podobu věty. Důvody pro její použití diskutuje kapitola 4.4. 

Systém 3INDB nebude navržen na obecný vstup, ale podobně jako většina ostatních 
programů bude zpracovávat jen podmnožinu NL. Podmnožina však musí být zvolena 
dostatečně široce, aby se uživatel necítil příliš omezen. Návrh systému proto musí 
maximálně usilovat o podporu nejčastějších jazykových konstrukcí a jevů 
identifikovaných při analýze vstupní množiny (viz pododdíl 4.2). 

Pro korektní funkčnost systému je nutné přesné „pochopení“ dotazu uživatele, tím 
spíše dotazu vágně zadaného. „Pochopení“ systémem odpovídá nalezení interpretace 
podle vnitřního významového modelu databáze. Při vyhodnocování dotazu bude systém 
postupně analyzovat vstup a při nejasnosti či víceznačnosti bude konzultovat korektní 
interpretaci s aktuální doménou databáze nebo interaktivním způsobem přímo 
s uživatelem. 

Tímto přístupem se navrhovaný systém bude podstatně odlišovat od naprosté většiny 
konkurenčních systémů, u nichž je proces vyhodnocení dotazu zadaného v NL typicky 
orientován na postupné vytváření jediného databázového dotazu, který je jednorázově 
vyhodnocen databázovým systémem až zcela na závěr. Systém 3INDB však bude využívat 
vícenásobných konzultací s databází již během hledání interpretace dotazu, což se ukazuje 
být obecně nezbytné pro nalezení uživatelem zamýšlené interpretace, aniž by sémantický 
model obsahoval všechny prvky aktuální domény databáze a aniž by uživatel přišel o 
možnost ptát se jemu přirozeným způsobem. Interakce s uživatelem umožní ladit 
konkrétní nejasné/víceznačné části dotazu namísto požadavku o jeho úplnou reformulaci. 

Kromě popisu algoritmu pro vyhodnocení dotazů obsahujících pouze definovaná 
slova a fráze bude důležitý prvek představovat algoritmická podpora pro vyhodnocení 
dotazů obsahujících nedefinovaná slovní spojení či vágní specifikaci hodnot. Předpokládá 
                                                 
xxii akronym výrazu inteligentní interaktivní interface k databázovému systému 
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se, že systém dále bude zodpovídat dotazy, jejichž interpretaci lze popsat pouze 
s využitím dynamicky vytvářených tranzitivních relací mezi významovými objekty 
databáze. V neposlední řadě bude systém schopen se do jisté míry učit novým slovním 
spojením a dokáže zodpovědět určité typy dotazů na strukturu sémantického modelu. 

5.1.1 Ukázkový příklad: Fakultní informační systém 
Navrhovaný systém je poměrně složitý. Při představování jeho jednotlivých komponent, 
jejich účelu a souvisejících algoritmů je nutné uvádět adekvátně komplikované příklady 
dotazů/situací z reálného světa. Pro tento účel byl zvolen jediný ukázkový příklad 
dostatečně složité databáze. 

V příkladu je popisován Fakultní informační systém (FIS), zjednodušený oproti 
reálným potřebám. Databáze FIS eviduje informace o studentech a zaměstnancích 
hypotetické vysokoškolské fakulty. Studenti si zapisují předměty, z kterých jsou 
hodnoceni. Studenti se dále účastní kurzů (přednášky, cvičení). Kurz pro daný předmět se 
koná během jednoho semestru a je vyučován některým zaměstnancem. Zaměstnanci patří 
pod katedry, kde vykonávají různé funkce. Logický a datový model pro FIS (společně 
tvoří vstup pro konfiguraci systému) jsou uvedeny v příloze D. Struktura databáze není 
záměrně navržena zcela optimálně kvůli možnosti ilustrovat některé specifické vlastnosti 
algoritmů. 

Příklad je dostatečně rozsáhlý, obsahuje větší množství entit, několik vícenásobných 
relací, několik enumerací. Vyskytuje se objektová dědičnost (studenti i zaměstnanci jsou 
osobami). Některé významové vztahy zasahují přes několik entit (relace vyučovat 
předmět). Použity jsou složené atributy (plné jméno, adresa). 

Konfigurace FIS proto bude demonstrovat všechny hlavní problematické aspekty 
spojené s konfigurací libovolného jiného systému pro reálné nasazení (různé možnosti 
implementace kompozice, objektové dědičnosti, enumerací a redundantních údajů). 

Příklady přijímaných dotazů rozdělených do skupin podle sémantického významu 
nebo použití gramatické konstrukce zahrnuje příloha G. Systém 3INDB je navržen tak, 
aby dokázal zpracovat všechny tyto dotazy. 

5.2 Vstup pro konfiguraci a požadavky na cílový databázový 
systém 

Vstup procesu prvotní konfigurace systému 3INDB pro novou doménu použití se skládá 
z objektového modelu databáze, datového modelu databáze a volby NL (pro další výklad 
zvolen český jazyk). 

Výstupem prvotního procesu konfigurace je sémantický model (viz oddíl 7). Ukázka 
vstupního logického a datového modelu pro příklad FIS je uvedena v příloze E. 

Databázový systém musí podporovat dotazování ve formálním dotazovacím jazyku 
SQL-99 [27]. Pro praktické použití postačuje pouze podpora jisté podmnožiny jazyka 
SQL-99, specifikace podmnožiny plyne z kapitol 7 a 8. 

Předpokladem dobré funkčnosti je vhodný stupeň normalizace využívaných tabulek 
v databázi. Postačuje první normální forma (1NF) avšak s podporou NULL hodnot ve 
sloupcích. Zákaz duplicitních řádek v každé tabulce (plyne z 1NF) lze docílit existencí 
alespoň jednoho primárního klíče nebo unikátního klíče, jehož vztažené sloupce 
neumožňují uchovat NULL hodnoty. Výskyt redundantních informací v databázi je 
podporován (předpočítané hodnoty). 

Kvůli rozsáhlosti popisovaného systému předpokládá návrh prozatím pouze základní 
datové typy (oproti standardu SQL-99): 

 NUMERIC – obecný exaktní numerický typ, 
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 VARCHAR – typ textových řetězců o nespecifikované libovolné konečné délce, 
 DATETIME – typ pro výraz obsahující současně složku pro datum a složku pro 
čas (dle normy SQL-92 odpovídá typu TIMESTAMP). V případě využití pouze 
jedné složky (DATE nebo TIME), je údaj v druhé složce ignorován. 

Uvedené základní datové typy postačují pro demonstraci použitelnosti systému 
3INDB. Množinu podporovaných datových typů lze v budoucnu rozšířit bez zásadních 
úprav v návrhu systému. 

5.3 Architektura systému 
Pro zachování přenositelnosti mezi doménami, databázovými systémy a různými NL byla 
pro navrhovaný systém zvolena architektura s vnitřní významovou reprezentací dotazu. 
Výhody architektury podrobně rozebírá pododdíl 3.4. Tato architektura se ukazuje jako 
velmi výhodná pro vyhodnocování dotazu za účelem jeho přesného pochopení. 

Nevýhodu architektury spojenou s prostorovými a výpočetními nároky lze zanedbat 
vzhledem k trendu vývoje hardwarových prvků v oblasti informačních technologií během 
posledních let. Odpověď na nevýhodu zvolené architektury spojenou s náročnou 
konfigurací představuje efektivní návrh sémantického modelu databáze, možnost 
vyhodnocování tranzitivních relací mezi objekty a hloubková reprezentace vstupu v NL 
(poslední dva aspekty značně redukují velikost potřebných konfiguračních dat 
v samotném sémantickém modelu).  

V této práci je návrh systému 3INDB představen pouze na úrovni popisu komponent, 
rozhraní/komunikací mezi komponentami a popisu výkonných algoritmů. Z formy použité 
pro popis návrhu lze vycházet při konkrétní realizaci systému. Návrh je proto oproštěn od 
bližší specifikace zahrnující 

 specifikaci vrstev systému – volba konkrétní vrstvené architektury softwarových 
systémů, 

 implementačně závislých specifikací – požadavky na zabezpečení dat, na 
dostupnost, výkonnost hardware, správa jednotlivých uživatelských sezení apod. 

5.3.1 Přehled komponent 
Stručný přehled hlavních systémových komponent zachycuje obr. 7. Šipkami jsou 
znázorněny hlavní komunikační kanály / datové toky využité při vyhodnocení typického 
dotazu uživatele na obsah domény databáze. 

získání reprezentace NL 
vstupu

dotaz v NL

získání vnitřní 
reprezentace dotazu

získání formálního 
dotazu

QMR

získání a prezentace dat

TGTS

databázový 
systém

QMR; SQL
historie dialogu

Sémantický 
model

výkonné moduly

konfigurace systému

běhové struktury

uživatelské 
rozhranní

 
Obr. 7 Přehled komponent systému 
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Konfigurace systému pro aktuální případ použití (zahrnující specifikaci použitého NL, 
domény databáze, sémantických objektů databáze, relací mezi nimi a fyzického 
uspořádání databáze) je uložena v sémantickém modelu (viz oddíl 7). 

Nový dotaz qNLi položený v NL je načítán z uživatelského rozhraní (viz 
kapitola 5.3.2). Modul získání reprezentace NL vstupu vyvolá parsování vstupního dotazu 
qNLi na tektogramatickou reprezentaci TGTS qTGTSi, která je dále podrobena 
předzpracování (viz kapitola 8.7.2). 

Modul získání vnitřní reprezentace dotazu představuje nejkomplikovanější 
komponentu celého systému, jejíž primárním úkolem je jednoznačné rozlišení typu vstupu 
pro qTGTSi (viz kapitola 8.7.3). Typ vstupu rozlišuje se rozlišuje na: 

 dotaz na data z aktuální domény databáze (např. „Studenti věkem kolem třicítky!“), 
 explicitní definici významu pro nové slovní spojení (např. „Zkratka s1 nadále 

označuje studenty prvního ročníku“), 
 dotaz na informace o systému / sémantickém modelu (např. „Jaké atributy se 

evidují u osob?“). 
Dotaz prvního typu je sekundárně přeložen na vnitřní reprezentaci dotazu (QMR) 

qQMRi (specifikace QMR viz oddíl 6, algoritmus překladu TGTS na QMR viz 
pododdíl 8.2) resp. dotaz druhého typu má za následek rozpoznání a uložení významu 
nové uživatelské slovní fráze do sémantického modelu (viz pododdíl 8.3) resp. dotaz 
třetího typu je uživateli zodpovězen přímo na základě informací uložených v sémantickém 
modelu (viz pododdíl 8.4). 

Modul získání vnitřní reprezentace dotazu pro svoji činnost využívá 
 konzultace s aktuální doménou databáze (např. vyhodnocení dotazu „Mareše 

z Brna!“), 
 uživatelské rozhraní (interakce s uživatelem) pro vyhodnocení nejednoznačných 

situací a neznámých slovních spojení (např. dotaz „Vypiš adresy!“ vyvolá např. 
interakci ve smyslu „Máte na mysli adresy osob, kontaktní adresy osob nebo 
adresy kateder?“). 

 části sémantický modelu: 
 významová síť (sémantické objekty databáze a vazby mezi nimi), 
 mapování slovních spojení na prvky významové sítě (pro možnost 

interpretace částí dotazu), 
 mapování prvků významové sítě na prvky QMR (pro vytváření QMR), 
 mapování prvků významové sítě na výrazy v NL (pro prezentaci výsledku 

a generování otázek potřebných při interakci s uživatelem), 
 historie dialogu pro možnost vyhodnocování koreferenčních odkazů a elips. 

Historie dialogu obsahuje informace o překladech všech položených dotazů během 
jedné uživatelské relace se systémem. Do historie jsou umístěny informace o 
překladu struktury qTGTSi na qQMRi pro každý dotaz prvního typu. 

Modul získání formálního dotazu vytváří na základě QMR qQMRi odpovídající výraz 
qSQLi ve formálním dotazovacím jazyku SQL (viz pododdíl 8.5). Dotaz qSQLi popisuje 
hrubou množinu výsledných dat (dosud nezachycuje požadavky na výstupní formátování 
výsledku) a slouží jako základní kámen pro vytvoření finálního dotazu reprezentujícího 
uživatelův požadavek. Vytváření qSQLi vyžaduje konzultace se sémantickým modelem 
(překlad jednotlivých složek QMR na částečné SQL výrazy) a s historií dialogu 
(vyžadováno způsobem zvoleným pro překlad koreferujících členů). 

Modul získání a prezentace dat vyvolá vyhodnocení modifikovaného SQL dotazu 
qSQLi databázovým systémem a dle specifikace formátování (nařízeného sémantickým 
modelem i prostřednictvím QMR) výsledek prezentuje uživateli (viz pododdíl 8.6). 
Současně dochází k aktualizaci historie dialogu. 
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5.3.2 Uživatelské rozhraní 
Komponenta uživatelského rozhraní je strukturovaná na 

 vstupní proud, jehož prostřednictvím uživatel vkládá: 
 dotazy všech typů jako výrazy v NL, 
 odpovědi na otázky kladené systémem při interakci (zpravidla formou 

volby jediného prvku z množiny předložených možností), 
 výstupní kanál, kterým jsou zobrazovány: 

 výsledky vyhodnocení dotazu: výsledné množiny dat (pro dotazy na 
aktuální doménu databáze, dotazy na informace o systému), úspěšnost 
definice nového uživatelského slovního spojení, dále hlášení běhových 
chyb, 

 otázky kladené ze strany systému během interakce systému s uživatelem. 
Otázky jsou kladené zpravidla formou zobrazení výčtu možných 
alternativ, 

 pomocný výstupní kanál pro prezentaci průběžných informací o průběhu 
vyhodnocování. 

Při zadávání nového dotazu v NL se předpokládá možnost snadné volby a modifikace 
libovolného již položeného dotazu. Nad upraveným tvarem lze následně pohodlně vyvolat 
nový proces vyhodnocování. 

Výše uvedené specifikaci lze přizpůsobit textové i grafické rozhraní. 
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6 Vnitřní reprezentace dotazu 
Systém 3INDB se řadí do skupiny systémů NLIDB využívající vnitřní reprezentaci dotazu 
(QMRxxiii). Pododdíl 3.4 představuje systémy NLIDB, které využívají navzájem odlišné 
QMR. 

Vstupní uživatelův dotaz prvního typu (typ dle kapitoly 5.3.1) položený v NL se 
během vyhodnocení převádí na QMR, která zachycuje jeho význam vhledem k určitému 
významovému modelu. QMR je nutno specifikovat/dimenzovat vzhledem k očekávané 
funkčnosti systému. Která jsou kritéria volby QMR pro navrhovaný systém 3INDB? 
Vhodná QMR 

 zachycuje význam dotazu jednoduchým a přehledným způsobem vzhledem 
k sémantickému modelu (viz oddíl 7), 

 umožňuje použití nezbytných operátorů (logický součin, logický součet, negace, 
agregační operátory), 

 podporuje vyhodnocování koreferenčních odkazů (pro možnost odkazování do 
historie dialogu), ideálně navíc jednoduchým způsobem, 

 lze jednoduchým/přímočarým způsobem přeložit do formálního dotazovacího 
jazyka. Přičemž lze vytvářet překlad ve formě dotazu nad více databázovými 
tabulkami/objekty, které mohou mít neprázdný průnik aktuálních domén 
primárních klíčů,  

 uchovává formátování výsledku (seznam objektů tvořících výstup, specifikace 
jejich třídění, omezení počtu výsledných záznamů apod.). 

Ideální by bylo nalezení QMR, která se osvědčila v některém existujícím systému 
NLIDB a současně splňuje výše popsaná kritéria. Pro potřeby popisovaného vlastního 
systému 3INDB nelze přímo použít žádnou QMR z již zmíněných systémů, protože každá 
z nich je v menší či větší míře omezena: 

 vnitřní reprezentace LQL v MASQUE/SQL [1] nejvíce odpovídá výše uvedeným 
kritériím. Vytknout jí lze 

 nepřítomnost operátoru logického součtu, 
 omezení překladu pouze na dotazy do databáze, jejíž tabulky musí mít 

navzájem prázdný průnik aktuálních domén primárních klíčů, 
 absenci specifikace pro formátování výsledných dat, 
 absenci podpory zpracování anaforických výrazů, 

 vnitřní reprezentace LIL v EDITE [9, 20] vychází z LQL systému MASQUE/SQL. 
Syntaxe je komplikovanější a méně přehledná (zavedení vyhrazených operátorů 
pro disjunkci a konjunkci). Oproti systému, z kterého tato reprezentace vychází, 
nejsou pozorovatelné žádné zřejmé přednosti (kromě informace o formátování 
výsledku), navíc se poměrně zásadním způsobem zkomplikoval překlad do SQL. 
Je možné, že je tento způsob efektivnější než u původního systému (informaci 
literatura neuvádí), ovšem lze očekávat, že konfigurace překladových struktur pro 
větší databázi bude složitá a vyžádá si značné úsilí, 

 vnitřní reprezentace Calc v PROJEKTU MFF [7] je zcela původní. Originalita se na 
Calc podepsala množstvím nedostatků, kterými jsou 

 složitá syntaxe (záchranná pravidla, META pravidla), 
 nepřítomnost operátoru negace, 
 překlad do SQL není přímočarý, 
 nejsou podporovány dotazy s anaforickými výrazy, 
 specifikace pro formátování výsledku není v reprezentaci obsažena. 

                                                 
xxiii  angl. query meaning representation 
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Existují jistě i další QMR jiných systémů. Pokračování v analýze QMR použitých 
v ostatních systémech není nezbytné, protože jazyk LQL systému MASQUE/SQL lze 
vhodně modifikovat na QMR splňující všechna výše uvedená kritéria. 

QMR u systému 3INDB, navrhovaného v této práci, budou tvořit dvě složky: 
 logický výraz v jazyce LQL, který vychází z jazyka LQL použitého systémem 

Masque/SQL. Původní jazyk LQL je modifikován za účelem splnění výše 
uvedených kritérií, 

 formátovací informace (FI), kterou nelze do jazyka LQL vhodně začlenit. 
Úmluva: v dalším textu bude výrazem LQLM označován původní jazyk LQL ze 

systému Masque/SQL [1]. Výraz LQL bude nadále označovat logický jazyk 
(modifikovaný oproti LQLM) použitý pro systém 3INDB. Současně výraz QMR bude 
nadále označovat QMR použitou systémem 3INDB. 

6.1 Jazyk LQL 
Jazyk LQL používaný pro popis sémantické složky v rámci QMR používá formalizmus, 
který je inspirován vnitřní reprezentací dotazu LQLM. Syntaxe LQL vychází z formulí 
logiky 1. řádu. Takto je možné reprezentovat dotazy o jistém reálném světě, skládajícího 
se z entit, množin entit a relací zahrnující entity. 

LQL vznikl modifikacemi z LQLM. Zásadní z těchto modifikací lze shrnout do bodů: 
 možnost vytváření výrazů nad více tabulkami, které mají neprázdný vzájemný 

průnik aktuálních domén primárních klíčů. Za tímto účelem byl přidán druh atomu 
identifikace entity, 

 přidána možnost zachycení anaforických výrazů (pro odkazování do historie 
dialogu) prostřednictvím vestavěného predikátu used/3, 

 doplněna podpora pro vyjádření sjednocení množin prostřednictvím vestavěného 
predikátu union/3. 

Kompletní přehled oblastí modifikace syntaxe LQLM: 
 úprava/přejmenování některých vestavěných predikátů (MIN, MAX, AVG apod.), 
 odstranění nevyužitých predikátů, 
 přidání nových vestavěných predikátů (zejména využití potenciálu SQL-99 [27]), 
 úprava druhů atomů (vyřazen druh atomu pro symbol, přidány druhy atomu pro 

identifikaci entity, textový řetězec a hodnotu typu datum/čas), 
 rozšíření answer listu dotazu na neomezený počet proměnných, 
 těla uživatelských predikátů lze definovat prostřednictvím výrazu v LQL. 

Dle těchto modifikací musí být popsán algoritmus překladu QMR do výsledného 
dotazovacího jazyka (viz algoritmus lql2sql v kapitole 8.5). 

6.1.1 Syntaxe LQL 
Kapitola neformálním způsobem popisuje syntaxi LQL. U jednotlivých elementů je 
doplněna sémantika. 

Pozn.: z důvodu značného rozsahu nebyl do této práce formální popis LQL zařazen. 
Formální popis syntaxe LQLM [1] lze v případě potřeby snadno rozšířit o modifikace 
syntaxe LQL vůči LQLM. 

Úmluva: za nově představovaným prvkem syntaxe LQL bude umístěn symbol 
 Δ, pokud byl daný konstrukt modifikován oproti jeho tvaru v LQLM, 
 ¤, v případě, že se jedná o přidaný zcela nový prvek syntaxe, 
 žádný, pokud nedošlo k žádné modifikaci. 
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Seznam elementů 
 Atomy – reprezentují entity světa. Existují následující druhy atomů: 

 čísla – pro celá i reálná čísla (čísla s desetinnou tečkou), např. 1, -2.25, 
 textové řetězce¤ – pro textový řetězec uzavřený mezi apostrofy, např. 

‘španělština‘, ‘SWI123‘, 
 datum/čas¤ – pro výrazy s určením data a času, které jsou ve tvaru 

textového řetězce uzavřeny mezi apostrofy. Textový řetězec obsahuje 
složky pro datum a čas převedené na pevně stanovený formát 
‘YYYYMMDD hh:mm:ss’ (YYYY – reprezentuje rok, MM – měsíc, DD – 
den, hh – hodinu z intervalu celých čísel <0; 23>, mm – minuty, ss – 
sekundy, přičemž počet písmen vždy určuje počet cifer), 

 identifikátor entity¤ – pro unikátní reprezentaci libovolného řádku 
libovolné využité fyzické tabulky v rámci celé databáze. Atom je 
reprezentován uspořádanou dvojicí <pk; T> (zapisuje se ve tvaru pk;T), 
kde pk představuje hodnotu zvoleného unikátního klíče nad jedním 
sloupcem a T identifikaci fyzické tabulky, např. 1;t_katedry. Hodnoty 
atomy identifikátorů entity se explicitně v LQL nevyskytují, vždy jsou 
svázané některou proměnnou. Zápis jejich konkrétní fyzické podoby není 
odůvodněný v žádném dotazu, navíc by pozbyl daný LQL výraz 
nezávislosti na fyzické (databázové) vrstvě kvůli použití identifikace 
fyzické tabulky. 

 Dvojice – reprezentují uspořádané dvojice atomů. Páry mají tvar číslo:atom, např. 
182:‘student1‘, 25000:‘novák23‘. 

 Množiny – reprezentují množinu atomů shodného druhu nebo množinu dvojic se 
shodným druhem atomu ve druhé složce. Zapisují se do hranatých závorek, prvky 
jsou odděleny čárkami, např. [‘pondělí‘,‘středa‘,‘pátek‘], [1:‘analýza2b‘, 
3:‘algebra‘, 1:‘angličtina‘]. 

 Proměnné – mají tvar _číslo, kde číslo představuje nezáporné celé číslo. Např. _0, 
_2356. Proměnné se mohou vyskytovat na místě atomu, páru nebo množiny. 
Symbolem _ lze nahradit libovolný atom, pokud jeho obsah není pro další 
vyhodnocování důležitý. 

 Instance predikátu – LQL predikáty reprezentují skutečnost, která je pravdivá 
v daném světě. LQL predikát je roven uspořádané dvojici 
<název_predikátu; arita>, kde název_predikátu je reprezentován konečnou 
posloupností alfanumerických znaků a znaku podtržítka, přičemž nezačíná na 
číslici (výjimku tvoří některé vestavěné predikáty viz další text). Zápis predikátu 
lze uvést plnohodnotně ve tvaru: název_predikátu/arita. Instance predikátu 
<funktor; n> má tvar funktor(arg1, …, argn). Přesná podoba argumentu závisí na 
predikátu. Na predikát lze nahlížet jako na rodinu predikátových instancí. Např. 
predikát eStudent/1 a jeho instance eStudent(_5). 

 Konjunktivní seznamy – konjunktivní seznamy/klauzule reprezentují seznam faktů, 
které musí být ve světě splněny všechny současně. Konjunktivní seznam má tvar 
P1, …, PN, N ≥  1, kde Pi označuje instanci predikátu nebo konjunktivní seznam 
uzavřený do kulatých závorek. Konjunktivní klauzule bude dále označována také 
jako LQL výraz. 

Doménově závislé predikáty 
Predikáty, které se v LQL vyskytují, nejsou libovolné. Odpovídají buďto prvkům 
sémantického modelu (doménově závislý predikát) nebo patří k vestavěným predikátům. 
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Doménově závislý predikát nesmí mít shodný název s vestavěným predikátem. Doménově 
závislé predikáty lze rozdělit do následujících skupin: 

 Predikáty určení entity, které představují predikáty s aritou 1. Instance mají tvar: 
funktor(atom), kde atom představuje identifikátor entity. 

Např. instance predikátu Osoba(_1) váže hodnotu proměnné _1 s množinou všech 
instancí entity osoba. 

 Predikáty určení vlastnosti entity, které svazují entitu a některou její vlastnost. 
Predikát má aritu dva a jeho instance tvar: funktor(atom1, atom2), kde atom1 
představuje identifikátor entity zastupující instanci insti některé entity a atom2 
představuje hodnotu vlastnosti příslušné ke zvolené instanci insti. 

Např. VýškaOsoby(_1, 185) váže hodnotu proměnné _1 s instancemi entity osoba, 
jejichž atribut výška má hodnotu rovnu atomu 185. 

 Predikáty relací, které svazují instance několika entit do společné relace. Jedná se 
o relace odlišné od relace vlastnění jiné entity jako vlastnosti. Predikát má aritu 
větší než jedna a jeho instance tvar funktor(atom1, …, atomN), kde každý argument 
představuje identifikátor entity. 

Např. Vyučuje(_2, _3) s významem: každá instance entity osoba svázaná s proměnnou 
_2 vyučuje některé instance entity předmět, které jsou vázané s proměnnou _3. 
S proměnnou _3 jsou svázány pouze takové instance předmětů, pro které existuje 
instance osoby vázaná s proměnnou _2. 

 Predikáty určení kvality, které hodnotí kvalitu jediného atomu a jsou splněny při 
vyhovující kvalitě. Predikáty mají aritu jedna a tvar instancí funktor(atom). 

Např. NízkáVýškaOsoby/1 s významem: argument udávající výšku osob 
v centimetrech je menší než 160 cm.  

 Ostatní predikáty¤ s pomocnou funkcí (např. zjednodušení zápisu významu 
složitých predikátů). 

Mapování doménově závislých predikátů na dotazovací jazyk se definuje 
v sémantickém modelu. Pokud některý predikát není mapován na dotazovací jazyk, musí 
být definován v jazyce LQL prostřednictvím konjunktivního seznamu¤. Např. 

 fVysokyStudent(_1):-eStudent(_1), aStudent__Vyska(_1,_2), _2>180 

Vestavěné predikáty 
Nechť výraz k-tý argument predikátu p/N vrací hodnotu zastupuje význam: libovolná 
instance predikátu p/N může na pozici argumentu s pořadím k obsahovat dosud volnou 
LQL proměnnou, zatímco ostatní argumenty musí být zastoupeny 
atomem/dvojicí/množinou nebo vázanou LQL proměnnou. 

Pozn.: příklady použití většiny modifikovaných predikátů nebo predikátů přidaných 
do LQL (oproti LQLM) jsou uvedeny v rámci popisu algoritmu překladu NL operátorů na 
LQL (viz kapitola 8.2.6). 

Sada vestavěných predikátů je k dispozici vždy (nezávisle na sémantickém modelu): 
 true: predikát s aritou 0, který je vždy splněn, 
 setof: používá šablonu setof(proměnná1, konjunktivní_seznam, proměnná3) resp. 

setof(proměnná1:proměnná2, konjunktivní_list, proměnná3). Proměnná proměnná3 
musí být odlišná od proměnných proměnná1 a proměnná2, nesmí být použita 
v konjunktivním seznamu konjunktivní_seznam. Predikát setof vytváří množinu 
atomů z hodnot vázaných v proměnná1 resp. množinu všech platných dvojic 
atom1:atom2 splňujících konjunktivní_seznam, přičemž atom1 je vázaný 
s proměnná1, atom2 je vázaný s proměnná2. Výslednou množinu sváže 
s proměnnou proměnná3, 
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 str_len¤: str_len(nezáporné_celé_číslo, atom) – vrací v prvním argumentu 
číselnou délku textového řetězce atom, 

 str_incl¤: str_incl(atom1, atom2) – splněno, pokud textový řetězec atom1 obsahuje 
jako podřetězec atom2, 

 str_start¤: str_start(atom1, atom2) – splněno, pokud textový řetězec atom1 nebo 
jeho libovolné slovo obsahuje prefix atom2, 

 math1¤: math1(atomOp, čísloRes, atom1) – predikát pro unární numerické operace. 
Operaci určuje textový parametr atomOp: ’abs’ pro absolutní hodnotu; ’root’ pro 
druhou odmocninu. Predikát v argumentu čísloRes vrací numerický výsledek 
zvolené operace aplikované na argument atom1 (atom druhu číslo), 

 math2¤: math2(atomOp, čísloRes, atom1, atom2) – predikát pro binární numerické 
operace. Operaci specifikuje textový parametr atomOp: ’+’ pro součet; ’–’ pro 
rozdíl; ’*’ pro součin; ’/’ pro podíl; ’min’ pro minimum argumentů; ’max’ pro 
maximum argumentů. Predikát v argumentu čísloRes vrací numerickou hodnotu 
zvolené binární operace, jejíž argumenty jsou dle pořadí atom1 a atom2 (oba atomy 
druhu číslo), 

 date1¤: date1(atomOp, atomRes, atom1) – predikát pro unární operace nad atomem 
typu datum/čas. Operaci specifikuje textový parametr atomOp: ’Year’ resp. ’Mon’ 
resp. ’Day’ resp. ’Hour’ resp. ’Min’ resp. ’Sec’ pro operaci vydělení složky 
reprezentující číslo roku resp. měsíce resp. dne v měsíci resp. hodiny resp. minuty 
resp. sekundy; ’DayOfW’ pro číslo dne v týdnu, první den v týdnu představuje 
pondělí; ’DiffNow’ pro rozdíl v celých dnech mezi argumentem a dnem 
vyhodnocení dotazu; ’DiffNowD’ pro určení dne, který je ode dne vyhodnocení 
dotazu vzdálen atom1 celých dní. Predikát v argumentu atomRes vrací numerickou 
hodnotu zvolené operace, jejímž argumentem je atom1. 

 date2¤: date2(atomOp, atomRes, atom1, atom2) – predikát pro binární operace nad 
atomem/atomy typu datum/čas. Operaci specifikuje textový parametr atomOp: 
’Diff’ pro rozdíl v celých dnech mezi argumenty; ’ExDay’ pro časový interval 
odpovídající jedinému dnu, atom1 udává číslo dne v týdnu, hodnota atom2 rovna 
-1 resp. 1 určuje, zda den náleží do plovoucího týdne uplynulého resp. 
nadcházejícího; ’ExMonth’ pro časový interval reprezentující jediný měsíc, atom1 
udává číslo měsíce v roce, hodnota atom2 rovna -1 resp. 1 určuje, zda den náleží 
do plovoucího roku uplynulého resp. nadcházejícího. Predikát v argumentu 
atomRes vrací numerickou hodnotu zvolené operace, jejíž argumenty jsou dle 
pořadí atom1 a atom2, 

 lenΔ: len(nezáporné_celé_číslo, množina) – množina odpovídá množině resp. 
vázané proměnné reprezentující množinu. Predikát vrací v prvním argumentu 
kardinalitu množiny, 

 maxΔ: max(atom, množina) – množina odpovídá množině atomů druhu číslo, text 
nebo datum/čas resp. množině dvojic, v případě výskytu proměnné musí být 
proměnná vázána s významem množiny atomů druhu číslo, text nebo datum/čas 
resp. množiny dvojic. Predikát v prvním argumentu vrací maximální hodnotu 
množiny resp. maximální hodnotu prvních složek z množiny dvojic, 

 minΔ: definice analogicky k predikátu max/2, první argument vrací minimum 
množiny / prvních složek, 

 sumΔ: sum(atom, množina) – množina odpovídá množině atomů druhu číslo resp. 
množině dvojic, v případě výskytu proměnné musí být proměnná vázána 
s významem množiny atomů druhu číslo resp. množiny dvojic. Predikát v prvním 
argumentu vrací součet prvků množiny resp. součet prvních složek z množiny 
dvojic, 
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 avgΔ: arita i argumenty analogicky k sum/2, první argument vrací aritmetický 
průměr množiny / prvních složek, 

 union¤: union(proměnnáRes, proměnná1, proměnná2) – vstupní argumenty 
proměnná1, proměnná2 odpovídají množinám resp. množině dvojic (proměnnái 
musí být vázána jako třetí resp. první argument v některé předchozí instanci 
predikátu setof/3 resp. union/3). Odpovídající si složky argumentů proměnná1, 
proměnná2 obsahují shodný druh atomů / dvojice se shodným druhem atomů ve 
druhé složce. Predikát sváže dosud volnou proměnnou proměnnáRes s množinu 
reprezentovanou sloučením všech prvků z proměnná1 a z proměnná2 (bez 
odstranění duplicit), 

 used¤: used(proměnnáRes, přirozené_číslo, proměnná1) – používá se 
k anaforickému odkazu na množinu dat zpět v rámci historie dialogu. Výstupní 
proměnná proměnnáRes je ztotožněna s množinou atomů, kterou zastupovala 
proměnná proměnná1 v dotazu s pořadovým číslem přirozené_číslo. 

Následující predikáty mají odlišný tvar: 
 <Δ: atom1 < atom2 – porovnání atomů shodného druhu (číslo, text nebo 

datum/čas), první argument je menší než druhý. Při výskytu argumentů jako 
proměnných musí být jejich hodnota již vázána s atomem druhu číslo, text nebo 
datum/čas, 

 <=¤: analogicky k </2, s významem menší nebo rovno, 
 =¤: porovnání atomů/množin na stejnou hodnotu, u atomů druhu text ignoruje 

rozdílné velikosti písmen. Pokud tvoří oba argumenty proměnné, musí být jedna 
proměnná již vázána, 

 <>¤: analogicky k =/2, s významem nerovnosti. Avšak pokud tvoří oba argumenty 
proměnné, musí být obě proměnná již vázány, 

 ++Δ: ++(konjunktivní_seznam) – vyjadřuje nesplnitelnost. 
Množinu vestavěných predikátů lze vhodně kdykoliv rozšířit, např. kvůli podpoře 

potřebného NL operátoru (viz kapitola 7.2.8). 

Logické dotazy 
Existují tři druhy logických dotazů v jazyce LQL: 

Dotazy typu ano/ne 
Šablona: answer([]) :- konjunktivní_seznam 

Vhodné pro dotazy, v nichž uživatele zajímá pouze odpověď ano či ne. 
Např. dotaz „existuje předmět s kódem SWI123?“ lze zapsat jako 
 answer([]) :- ePredmet(_1), aPredmet__Kod(_1, ‘SWI123‘) 

Jednoduché enumerační dotazy 
Šablona: answer([proměnná]) :- konjunktivní_seznam 

Uživatel požaduje výpis atomů svázaných s proměnnou proměnná, které splňují 
konjunktivní seznam konjunktivní_seznam. 

Např. dotaz „Seznam osob!“ lze zapsat jako 
 answer([_1]) :- eOsoba(_1) 

Složité enumerační dotazy 
Šablona: answer([proměnná1, …, proměnnáN]) :- konjunktivní_seznam 

Uživatel požaduje výpis N-tic atomů svázaných s jednotlivými proměnnými 
proměnná1 až proměnnáN, které splňují konjunktivní seznam konjunktivní_seznam. 

Např. dotaz „Kdo co studuje?“ lze zapsat jako 
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 answer([_1,_2]) :- eStudent(_1), rStudujePredmet(_1,_2) 

Seznam proměnných uvedených v klauzuli answer se nazývá answer list (AL). 
Pozn.: do AL lze umístit proměnnou zastupující atom identifikátor entity, aniž by AL 

obsahoval další atributy entity potřebné pro její prezentaci uživateli¤. O výpis hodnot 
konkrétní instance entity se stará prezentační mechanizmus (viz pododdíl 8.6). 

Např. pro výpis jména a příjmení osob postačuje tvar 
  answer([_1]) :- eOsoba(_1) 

namísto  
  answer([_2,_3]) :- eOsoba(_1), 
  aOsoba__Jmeno(_1,_2), aOsoba__Prijmeni(_1,_3) 

Uvedený příklad prezentuje entitu osoba prostřednictvím atributů jméno a příjmení. 

6.2 Informace o formátování 
Data specifikovaná jazykem LQL představují „surová“ výsledná data. Před jejich 
zobrazením uživateli je nutné tato data setřídit příp. omezit počet zobrazených záznamů. 
Mnohdy jsou pomocí LQL popsána data, která uživatel nežádá: množina „surových“ 
výsledných dat může obsahovat nadbytečné pomocné sloupce i nadbytečné záznamy. 
Informace o formátování dotazu (FI) specifikuje úpravu resp. použité formátování dat, 
která jsou definována složkou LQL, před resp. při jejich závěrečné prezentaci uživateli 
(viz pododdíl 8.6). FI je reprezentována posloupností elementů doplněných atributy. 

6.2.1 Elementy 
Následuje přehled elementů využívaných v rámci FI. 

Pozn.: pojmy objekt SO, objekt SOA, typ objektu TyM, měrná jednotka, NL operátor 
a operace příslušná k operátoru jsou definovány v rámci následujícího oddílu 7. 

 restrict, volitelný, přikazuje omezení počtu záznamů výsledku. Atributy: 
 top_n – obsahuje číslo, které udává počet zobrazených záznamů (bez 

uvedení atributu implicitně všechny záznamy), 
 start – specifikuje pořadí prvního zobrazeného záznamu (bez uvedení 

atributu implicitně první), 
 dist – je-li vyplněn, nařizuje, aby se atributy top_n a start vztahovaly na 

počet různých hodnot namísto počtu záznamů,  
 var – obsahuje název proměnné z AL, ke které se vztahuje atribut dist, 

 in_sort, volitelný, specifikuje vnitřní uspořádání záznamů, které proběhne před 
případným omezením množiny záznamů (dle elementu restrict). Atributy: 

 var – obsahuje název proměnné z AL, povinný atribut, 
 desc – pokud je uveden, třídění je v sestupném pořadí jinak ve 

vzestupném pořadí, 
 order_by, volitelný, obsahuje informaci o závěrečném třídění dat, které proběhne 

po případném omezení výstupní množiny záznamů (dle elementu restrict). 
Atributy var i desc analogicky k elementu in_sort, 

 var, volitelný, popisuje dodatečné informace o formátování proměnných z AL. 
Zahrnuje atributy: 

 var – obsahuje název proměnné _Var z AL, povinný atribut, 
 so – identifikátor objektu SO, jehož instance/hodnoty proměnná _Var 

zastupuje, 
 mu – pro objekt SOA typu TyM obsahuje identifikátor měrné jednotky, 

v níž je explicitně požadován výstup atributu, 
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 op – identifikátor NL operátoru op, přičemž proměnná _Var reprezentuje 
výsledné hodnoty operace x příslušné operátoru op, 

 nodisp – pokud je uveden, hodnoty svázané s proměnnou _Var nebudou 
při výsledné prezentaci dat zahrnuty na výstup, 

 title – specifikuje dodatečný titulek pro výslednou množinu dat, viz výstupní 
mapování RE relace resp. RTR relace (kapitola 7.2.6 resp. kapitola 7.2.7). 

Ilustrace využití 
Nechť je získána předběžná výsledná množina datových záznamů z databázového 
systému dle vytvořeného formálního dotazu, který odpovídá specifikaci v LQL („surová“ 
výsledná data). Datové záznamy jsou nejprve setříděny podle případného elementu 
in_sort. Je-li uveden element restrict, dochází dle něj k redukci množiny záznamů. Pokud 
je specifikováno třídění elementem order_by, dochází k němu až v závěru. 

Příklad: nechť qLQL označuje LQL složku vnitřní reprezentace dotazu, jehož AL = [_1, _2] a 
nechť SŘBD vrací předběžnou výslednou množinu datových záznamů DRaw: 
 DRaw = {<a; 2>, <b; 2>, <c; 1>, <d; 3>, <e; 1>} 

Dále nechť je specifikována formátovací informace qFI. Nechť qFI ⊇  fsort, kde 
 fsort = {var(var=_2;nodisp), in_sort(var=_2), 
    restrict(top_n=2;var=_2;dist)} 

Množina záznamů DRaw je setříděna vzestupně dle sloupce určeného proměnnou _2, sloupec 
se ve výsledku nezobrazí (element in_sort). Následně se podle sloupce specifikovaného 
proměnnou _2 vyberou pouze řádky s prvními dvěma po sobě různými hodnotami: prvky 
s hodnotou 1 a 2 ve druhém sloupci (element restrict). Výsledná zobrazená množina dat 
DResult bude vypadat např. takto: 
 DResult = {c, e, b, a} 

Na závěrečném pořadí záznamů nezáleží, protože nebylo specifikováno elementem order_by. 
Využití tohoto mechanizmu je patrné např. v dotazu „Chci pět nejtěžších studentů 

seřazených podle příjmení“. Vnitřní třídění se provede podle sloupce určující váhu 
v sestupném pořadí (element in_sort), zvolí se pět horních záznamů (element restrict) a ty 
se setřídí podle sloupce s příjmením (element order_by). 

6.2.2 Rozšíření 
Specifikaci FI by bylo možné rozšířit o další elementy s dodatečnými pokyny pro 
zobrazení výsledku, pro které v této práci nezbyl prostor. Příklady možného rozšíření: 

 příkaz pro odeslání výsledku na tiskárnu, 
 příkaz pro zobrazení požadovaných bodů na mapě, 
 příkaz pro vykreslení výsledku do grafu, aj. 
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7 Sémantický model 
Obsah databáze v každém okamžiku vystihuje určitým způsobem stav nějakého světa. 
Vzhledem k prozkoumávané oblasti lze očekávat, že se jedná o podmnožinu reálného 
světa. Je proto přirozené modelovat strukturu databáze pomocí přirozených struktur, které 
jsou blízké způsobu lidského uvažování. Výhody oproti klasickému relačnímu schématu 
databáze skýtá tento přístup jak pro návrháře systému tak i pro běžného uživatele, který se 
v takovém modelu přehledněji orientuje. V neposlední řadě usnadní tento přístup překlad 
dotazů položených v NL, které uživatel formuluje jemu přirozeným způsobem. 

Sémantický model (SM) popisuje významové objekty databáze a jejich vzájemné 
vazby. Je založen na objektovém přístupu, vychází z modelu tříd jazyka UML a 
z konceptuálního ER modelu databáze. SM zahrnuje všechny významové objekty a vazby, 
na které se uživatel může dotazovat. Každý vstupní dotaz je analyzován a jeho jednotlivé 
části mapovány vzhledem ke konkrétnímu zvolenému SM. Pokud nelze vytvořit 
mapování dotazu na základě SM, dotaz není možné na jeho základě interpretovat. Proto je 
korektní definice SM klíčová pro správnou funkci celého systému. SM tvoří tyto součásti 

 sémantická síť (SNet) pro zachycení sémantických objektů a vzájemných relací, 
viz kapitola 7.1, 

 mapování vstupu v NL na prvky sítě (mapování NL↔SNet). Kromě prvků sítě 
SNet, kterými jsou sémantické objekty a relace, se mapování vztahuje na další 
prvky SM (NL operátory, veličiny, měrné jednotky) a metainformace. Mapování 
je obousměrné, umožňuje rozpoznání částí dotazu v NL a prezentaci prvků 
uživateli prostřednictvím NL, viz kapitola 7.2, 

 mapování prvků sítě na jazyk vnitřní reprezentace (mapování SNet→LQL), viz 
kapitola 7.3, 

 mapování jazyka vnitřní reprezentace na formální dotazovací jazyk (mapování 
LQL→SQL), viz kapitola 7.4. 

Kapitola 7.5 se věnuje procesu vytváření SM. Uvedená mapování jsou využita 
algoritmem pro vyhodnocení dotazu položeného v NL, viz oddíl 8. 

7.1 Sémantická síť 
SNet je složena z uzlů reprezentující sémantické objekty a hran reprezentující jejich 
vzájemné relace. Součásti SNet jsou: 

 sémantické objekty (SO) – SO je objekt reálného světa, na který se lze dotazovat. 
SO se v SM disjunktně dělí na: 

 SOE: SO reprezentující entity. Mezi SOE patří všechny objekty, které 
mohou existovat samostatně. SOE je obecně schopen složitějších vztahů 
s ostatními SO, než je pouze relace „být obsažen jako vlastnost“. Např. 
SOE Osoba, 

 SOA: SO reprezentující některou evidovanou atomickou vlastnost entity. 
Např. SOA Příjmení nebo SOA Věk, 

 SOAn: SO reprezentující složené vlastnosti, které zahrnují množinu prvků 
odpovídající SOA nebo SOAn. Např. SOAn Celé jméno obsahuje 
atomické SOA Jméno a SOA Příjmení, 

 relace mezi SO – dělí se na tři disjunktní skupiny: 
 RE relace: N-ární relace zachycující významový vztah mezi N objekty 

SOE, N ≥  2. Nechť rel označuje RE relaci mezi objekty SOE so1, …, 
SOE soN, pak je zvolen arglistrel, arglistrel = <so1; …; soN>. Uspořádaný 
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seznam objektů SOE arglistrel určuje jednoznačně přiřazení SO 
k argumentům relace rel, 

 RA relace: binární orientovaná relace pro obsažení jiného SO jako 
vlastnosti. RA relace <se; sa> popisuje skutečnost, že entita se 
(RA předchůdce / rodičovský SO / vlastník) obsahuje významově 
vztaženou vlastnost sa (RA potomek / vlastnost) právě jednou. Pokud 
některá vlastnost sa má být obsažena vícenásobně (např. vztah: osoba má 
několik titulů), musí být vlastnost sa zavedena jako SOE a vztah popsán 
RE relací, 

 RG relace: binární orientované relace generalizace mezi SOE, které 
vytvářejí hierarchii SOE. V abstraktním modelování RG relace 
<ssucc; spred> danému SOE ssucc přiřazuje jeho nadtyp SOE spred. SOE ssucc 
je pak sémantický potomek (RG potomek) svého nadtypu SOE spred 
(RG předchůdce). RG potomek od všech svých tranzitivních 
RG předchůdců získává jejich RA relace a RE relace. Zděděné relace se 
explicitně v SNet neuvádějí. 

Prvky SNet splňují následující pravidla: 
 názvy všech SO i vztahů jsou jednoznačná globální jména, 
 RA relace v diagramu nevytváří orientovaný cyklus, 
 v roli RA předchůdce vystupuje pouze SOE nebo SOAn, v roli RA následovníka 

se smí vyskytovat jen SOA nebo SOAn, 
 žádný SOE nemá více než jednoho RG předchůdce, 
 hierarchie podle relace RG v diagramu nevytváří orientovaný cyklus. 

Typ SOA 
Typ SOA člení SOA do nedisjunktních skupin na základě druhu a sémantiky jejich hodnot. 
Rozlišují se následující typy SOA: 

 identifikace (TyID) – SOA může tvořit / být součástí identifikace rodiče. Např. 
SOA Rodné číslo, SOA Jméno, SOA Kód, SOA Název předmětu, 

 míra (TyM) – SOA obsahuje numerickou hodnotu vyjadřující míru určité 
vlastnosti. Lze jí přiřadit veličinu, implicitní měrnou jednotku a provádět nad její 
doménou numerické agregační operace (průměr, suma, maximum apod.). Např. 
SOA Výška studenta, SOA Váha, SOA Hodnocení zkoušky, SOA Plat 
zaměstnance, 

 časový údaj (TyT) – SOA obsahuje jednorázový nebo opakující se časový 
okamžik / datum. Např. SOA Datum narození, SOA Začátek kurzu, 

 místo (TyP) – SOA obsahuje určení místa, 
 způsob (TyW) – SOA obsahuje určení způsobu. Např. způsob úhrady faktury, 
 kategorie (TyG) – SOA obsahuje hodnoty výčtového typu, kterým dělí instance 

rodičovského SOE do skupin. Např. SOA Pohlaví („muž“, „žena“), SOA Studijní 
stav („studující“, „absolvent“), SOA Ročník („prvák“, „druhák“, …), 

 řetězec (TyC) – obsahuje textový řetězec, lze na něj aplikovat řetězcové operátory, 
 ostatní (TyO) – obsahuje ostatní údaje jako velká textová pole, binární pole. Např. 

textový popis, poznámka, multimédia: obrázek, zvuk. V dotazech nejsou použity v 
rámci selekčních podmínek, lze pouze prezentovat jejich obsah na výstupu. 

K SOA sa je přiřazena množina typů TypSOA(sa), k nimž sa náleží. Např. Pro 
SOA Město je přiřazen typ TyC (textový řetězec), typ TyP (místo pobytu osoby) i TyG 
(rozlišení do skupin: „Pražan“, „Brňák“, …). Hlavní účel v určování množiny 
přiřazených typů pro SOA spočívá v usnadnění vyhodnocování dotazů a zpřehlednění 
definování SM. 
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Pro SOA sa s typem míra (TyM) lze navíc definovat měřitelnou veličinu 
TyMMeasure (sa) a implicitní měrnou jednotku TyMImplMU (sa). Měrné jednotky se dělí do 
skupin podle veličiny a v rámci společné měřitelné veličiny jsou na sebe převoditelné (viz 
kapitola 7.2.5). 

Např. veličiny: délka, čas, věk, váha, teplota, měna. V rámci veličiny délka např. měrné 
jednotky cm, dm, m, km. 
Pro SOA sa typu řetězec (TyC) je nutné specifikovat příznak TyCOneWord (sa), pokud 

hodnoty z domény atributu mají vždy tvar jednoslovných výrazů.  

Rozšířené tranzitivní relace 
Pro množinu všech RA relací resp. RE relací resp. RG relací lze určit tranzitivní uzávěr 
RA* (orientovaný) resp. RE* (neorientovaný) resp. RG* (orientovaný). Relace rtra, 
rtra ∈  RA*, bude označována jako RA* relace. SO v roli vlastníka resp. vlastnosti v rámci 
relace rtra, rtra ∈  RA*, bude označován jako RA* předchůdce resp. RA* následovník. 
Relace rtre, rtre ∈  RE*, bude označována jako RE* relace. Relace rtrg, rtrg ∈  RG*, bude 
označována jako RG* relace. RG* předchůdce resp. RG* následovník bude označovat 
tranzitivního RG předchůdce resp. tranzitivního RG následovníka v relaci rtrg, rtrg ∈  RG*. 

Např. dle příkladu FIS existuje RA* relace od SOE Osoba k SOA Příjmení, nikoliv však od 
SOA Příjmení k SOA Věk. 
Tranzitivní SO relace (TSO-relace) rel mezi SO x a SO y představuje uspořádaný 

řetězec 
retrel = <x = so1; r1; so2; r2; …; rN-1; y = soN>, pro N > 1. 

Přičemž symbol soi odpovídá sémantickému objektu SOE/SOAn/SOA. Pro symbol ri 
nastává právě jedna z možností: 

 ri reprezentuje RA/RG relaci a platí ri = <soi; soi+1> ∨  ri = <soi+1; soi>, 
 ri reprezentuje RE relaci a soi resp. soi+1 představuje v relaci ri argument s pořadím 

m resp. n. Prvek ri v řetězci retrel získá příznak left (ri) s hodnotou m a příznak 
right (ri) s hodnotou n, 

 ri zastupuje podmínku na rovnost hodnot atomů/instancí objektu soi a soi+1. 
Pozn.: příznaky left (ri) a right (ri) pro RE relaci ri se uplatní pouze v případě, kdy více 

než jeden argument relace ri má přiřazen tentýž společný SO. Např. hypotetická RE relace 
„Zaměstnanec je nadřízený Zaměstnanci“. Pokud je přiřazení argumentů RE relace ri 
k SO jedinečné, lze příznaky left (ri) a right (ri) vyvodit. Pro zjednodušení výkladu 
nebudou až na výjimky příznaky v dalším textu explicitně uváděny. 

Nechť Mi označuje množinu hodnot/instancí objektu soi. Sémantika TSO-relace rel 
mezi SO so1 a SO soN s řetězcem retrel = <so1; r1; …; rN-1; soN>, klade na prvky množin 
M1 a MN podmínky: 

 pokud ri reprezentuje RA/RG relaci a platí ri = <soi; soi+1> resp. ri = <soi+1; soi>, 
pak Mi+1 = {y | x ∈  Mi, <x; y> ∈  ri resp. <y; x> ∈  ri},  

 pokud ri reprezentuje RE relaci a objekt soi resp. soi+1 je přiřazen v relaci ri 
argumentu s pořadím left (ri) resp. right (ri), pak Mi+1 = {y | x ∈  Mi, instance x 
resp. instance y se účastní relace ri jako argument s pořadím left (ri) resp. right (ri), 
hodnoty ostatních argumentů jsou irelevantní}, 

 pokud ri zastupuje podmínku na rovnost hodnot atomů/instancí objektu soi a soi+1, 
pak Mi+1 = Mi. 

Tranzitivní SO relaci rel lze začlenit do jedné z disjunktních skupin: 
 Typ I (TSOI-relace) – existují indexy 1 ≤ startRE ≤ konecRE ≤ N, že 
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 {soi | i < startRE} obsahuje jen SOA/SOAn, jejichž RA* předchůdcem je 
SOE sostartRE, přičemž úsek řetězce so1, r1, …, rstartRE-1, sostartRE odpovídá 
nejkratší cestě v SNet od atributu so1 k jeho RA* předchůdci SOE sostartRE, 

 {soi | i > konecRE} obsahuje jen SOA/SOAn, jejichž RA* předchůdcem je 
SOE sokonecRE, přičemž úsek řetězce sokonecRE, rkonecRE, …, rN-1, soN 
odpovídá nejkratší cestě v grafu SNet od SOE sokonecRE k jeho 
RA* následovníku SOA/SOAn soN, 

 ostatní soi představují SOE. Úsek řetězce sostartRE, rstartRE, …, rkonecRE-1, 
sokonecRE představuje cestu složenou z RG relací nebo RE relací. 

 Typ II (TSOII-relace) – nechť rel vznikne ze dvou TSOI-relací: rTSO1 s m prvky a 
rTSO2 s n prvky, nechť so1,end představuje poslední prvek řetězce rTSO1 a so2,beg 
představuje první prvek řetězce rTSO2, nechť so1,end a so2,beg reprezentuje atribut 
SOA/SOAn, a současně platí právě jedna z podmínek: 

 so1,end =  so2,beg, pak se TSOII-relace rel označuje jako silná, nebo 
 TypSOA(so1,end) ∩  TypSOA(so2,beg) ∩  {TyC, TyM} ≠  ∅  ∧  

{TypSOA(so1,end) =  TyM ∧  TypSOA(so2,beg) =  TyM ∧  
   [je definováno TyMMeasure (so1,end) ∨  je definováno TyMMeasure (so2,beg)] 
  ⇒  [je definováno TyMMeasure (so1,end) ∧  je definováno TyMMeasure (so2,beg) ∧  
   TyMMeasure (so1,end) =  TyMMeasure (so2,beg)]}, 

pak se TSOII-relace rel označuje jako slabá. 
Řetězec relace rel vznikne v obou případech zřetězením: řetězce relace rTSO1; 
podmínky na rovnost hodnot/instancí; řetězce relace rTSO2. 

Úmluva: pod pojmem TSOII-relace, je nadále bez explicitního určení uvažována 
pouze silná TSOII-relace. Nadále TSO-relace bez explicitního určení zahrnuje pouze 
pojmy TSOI-relace a silná TSOII-relace. Pojem TSOweak-relace zastupuje pojem 
TSO-relace včetně slabé TSOII-relace. 

TSOI-relace vyjadřuje významové vztahy mezi dvojicemi objektů na základě vazeb 
popsaných v SNet. Jde o významové rozšíření vazby entita – atribut, entita – entita nebo 
atribut – atribut. Představa uživatele o vztazích mezi dotazovanými objekty nemusí 
odpovídat přesným vztahům mezi SO v rámci SNet. 

Např. v SNet je ročník reprezentován jako atribut studentů, zatímco uživatel může mít 
představu, že ročník odpovídá entitě, do níž student nějakým způsobem patří. 
Příklad TSOI-relace rel pro rozšířenou vazbu entita-atribut s významem „Student má 
Hodnocení zkoušky“: retrel = <SOA Hodnocení zkoušky; RA „Hodnocení má Hodnocení 
zkoušky“; SOE Hodnocení; RE „Student si zapisuje Předmět v Semestru“; SOE Student>. 
Pozn.: silná TSOII-relace vyjadřuje významové vztahy mezi dvojicemi SO na základě 

shodné hodnoty atributu, který lze významově vztáhnout k oběma krajním bodům relace. 
Např. vztah dvou osob, které mají společný věk. 

Pozn.: slabá TSOII-relace nemusí v rámci SNet tvořit spojitou cestu. V její definici je 
vynucena rovnost hodnot odlišných atributů shodného typu TyC nebo TyM (pro atribut 
TyM s definovanou veličinou musí platit navíc shoda definice veličiny atributů). Např. 
vztah osoby a oděvu, dle shodné výšky, nebo vztah ulice a osoby na základě shodného 
jména. 

Rozšířená tranzitivní relace (RTR relace) představuje N-ární významový vztah mezi 
SO so1, …, SO soN, takový že: 

∀ i ∃ j, i ≠  j, ∃ TSOweak-relace ret mezi soi a soj. 
Nechť rel označuje RTR relaci mezi SO so1, …, SO soN, pak arglistrel, 

arglistrel = <so1; …; soN> přestavuje uspořádaný seznam SO, které se vyskytují jako 
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argumenty v rámci relace rel. Pro RTR relaci rel je podle arglistrel určeno jednoznačné 
uspořádání argumentů. 

Např. binární RTR relace r = „Katedra zajišťuje výuku Kurzu“, 
arglistr = <so1 = SOE Katedra; so2 = SOE Kurz>, vznikne na základě zřetězení RE relace 
„Zaměstnanec má Funkci na Katedře“ a RE relace „Zaměstnanec vyučuje Kurz“. 
Dále např. RTR relace „Student je spolužák Studenta“ definovaná na základě shodné hodnoty 
atributu SOA Ročník pro oba argumenty. 
Pozn.: RTR relace ani TSOweak-relace nejsou v SNet explicitně zachyceny, avšak pro 

RTR relace lze vytvářet mapování NL↔SNet a specifikovat význam, viz kapitola 7.2.7. 

Zápis sémantické sítě 
Značení používané pro prvky SNet shrnuje obr. 8. 

 
Obr. 8 Prvky sémantické sítě – značení 

Úmluva: nadále je dodržována konvence při zápisu prvku p sítě SNet: za zkratkou pro 
druh prvku p je uveden název prvku p s prvním velkým písmenem u prvního slova, např. 
SOE Osoba. V dalším textu je ekvivalentně k pojmům RA potomek resp. RA předchůdce 
resp. RG potomek resp. RG předchůdce užíváno pojmů RA následovník resp. RA rodič 
resp. RG následovník resp. RG rodič. 

Příklad zápisu znázorňuje obr. 9. SOE Osoba má kromě atomických vlastností i složené 
vlastnosti: SOAn Plné jméno a SOAn Kontakt. SOAn Kontakt obsahuje kromě SOA Email a 
SOA Telefon také SOAn Adresa. SOE Student je RG potomkem SOE Osoba. SOE Osoba 
vytváří RE vazbu se SOE Titul, protože v popisovaném světě může osoba mít přiřazeno 
obecně více titulů. Sémantická sítě pro příklad FIS je obsažena v příloze F. 

Jméno

Příjmení Pohlaví Ulice Čp 
PSČ

Město
Rodné číslo

Titul Název
Student

Ročník

Stav

Osoba

Osoba
 má Titul

Email

TelefonPlné 
jméno

Kontakt

Adresa

 
Obr. 9 Sémantická síť – příklad 

7.2 Mapování vstupu na prvky sítě 
Mapování NL na prvky sítě SNet (mapování NL↔SNet) spočívá v definování slov a 
slovních spojení, která prvky sítě zastupují, popisují nebo vymezují jejich hodnoty a 
vztahy. Mapování NL↔SNet je nutné vytvořit pro všechny prvky ze SNet, na které lze 
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v NL dotazech očekávat přímé reference. V rámci mapování NL↔SNet se dále popisuje 
mapování pro RTR relace, operátory v NL, veličiny, měrné jednotky a dotazy na 
metainformace. 

Mapování NL↔SNet se definuje v obou směrech, rozlišuje se vstupní mapování – 
části NL jsou mapovány na prvky SM a výstupní mapování – jednotlivé prvky se mapují 
na výrazy v NL za účelem formátování výsledku, pro kontrolní výpisy a pro tvoření 
otázek v rámci interakce systému a uživatele. 

Vstupní mapování spočívá z velké části ve vytvoření množiny frází – jmenných, 
adjektivních, slovesných a příslovečných. 

Kapitola 7.2.1 popisuje frázi, která představuje základní prvek budování vstupního 
mapování. Jazykově závislé systémové fráze zmiňuje kapitola 7.2.2. Další kapitoly se 
věnují mapování NL na SOE (viz kapitola 7.2.3) resp. na atributy (viz kapitola 7.2.4) resp. 
na relace (viz kapitola 7.2.6) resp. na rozšířené tranzitivní relace (viz kapitola 7.2.7) resp. 
na NL operátory (viz kapitola 7.2.8). Kapitola 7.2.5 popisuje další pomocné struktury, 
jejichž definice je součástí mapování NL na atributy. V kapitole 7.2.9 je představeno 
definování významu uživatelských LQL predikátů. 

Pozn.: pro větší názornost jsou některé metodické poznámky k vytváření mapování 
pro určité komponenty umístěny přímo do textu této kapitoly, namísto jejich uceleného 
přehledu v rámci kapitoly 7.5, která se věnuje systematickému vytváření SM. 

7.2.1 Fráze 
Pro prvky SNet se definují fráze, které slouží při jejich rozpoznání v TGTS. Fráze je 
strom, jehož vrcholy obsahují shodné vlastnosti (lingvistické atributy) jako uzly TGTS. 
Uzly fráze mají oproti uzlům klasického TGTS svá specifika: 

 navíc je obsažen příznak volitelnosti – uzel i celý podstrom ti, jehož kořenem je 
vrchol s příznakem volitelnosti, mají ve frázi f nepovinnou účast. Jedná se o 
zjednodušení konfiguračních dat, bez kterého by se fráze f musela definovat pro 
každý takový uzel dvakrát: jednou v původním tvaru a podruhé s vynecháním 
podstromu ti, 

 hodnota nespecifikovaných lingvistických atributů (tektogramatické funktory, 
syntaktické gramatémy, aj.) u uzlu se pro význam fráze považuje za irelevantní. 
Specifikovány jsou pouze takové lingvistické atributy, jejichž hodnota je 
v uvedeném tvaru vyžadována pro zachování významu fráze (použito v operaci 
ztotožnění, viz kapitola 8.2.1). 

Např. ve frázi f = „X.ACT složit.ANT zkouška.PAT“: funktory ACT a PAT pevně 
specifikují pozice aktantů ve slovesném rámci (avšak fráze již neklade podmínku 
např. číslo pro tvar slova v aktantu). Morfologický gramatém ANT pevně stanovuje 
pro sloveso minulý čas. Fráze f proto lze ztotožnit se stromem „Složily Jany 
zkoušky?“, nikoliv však s „Jana složí zkoušku“. Pokud by pro význam fráze nebyl čas 
slovesa podstatný, nebyl by gramatém ANT v f vůbec specifikován. 

Úmluva: aktantem slovesa je nadále pro zjednodušení textu souhrnně označován 
aktant i volné doplnění slovesa. 

Fráze se dále rozlišují podle sémantické funkce na: 
 z-fráze (zástupné fráze) – část TGTS ztotožněná s frází přímo zastupuje příslušný 

objekt. z-fráze lze dále rozlišit podle slovního druhu kořene fráze, kterým může 
být substantivum, zájmeno, příslovce, např. „student“, „kdo“, „já“, „tady“, 
„málo“, 

 r-fráze (rozvíjející fráze) – fráze s funkcí dodatečného rozvíjení významu. Část tr 
stromu t ztotožněná s r-frází fr zpravidla závisí na kořenu jiné části tz stromu t 
ztotožněné s z-frází fz, jejíž význam fráze fr doplňuje. Fráze lze dále rozlišit podle 
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slovního druhu kořene, kterým může být adjektivum, příslovce, zájmeno, např. 
„studující“, „jaký“, „velký“, 

 s-fráze (slovesné fráze) – kořenem fráze je sloveso. Specifikují se aktanty slovesa 
povinně s větným funktorem. 

Např. „[X].ACT studuje [Y].PAT“, X = SOE Student, Y = SOE Předmět. 
Pozn.: výše používaný výraz „část TGTS“ odpovídá o-stromu (viz kapitola 8.2.1). 
Úmluva: pro zápis frází v rámci tohoto textu bude užita infixová notace (obdobně 

jako pro popis stromů TGTS, viz kapitola 4.4.1). Podstrom fráze s příznakem volitelnosti 
bude v infixové notaci ohraničen složenými závorkami. Zvláštní symboly ve frázích 
budou uzavřeny do hranatých závorek, např. zástupné symboly. 

Příklad: následující dva výrazy „student studuje předměty“ a „student studuje na fakultě 
předměty“ lze ztotožnit s jedinou frází „([SOE Student].ACT) studovat ([SOE Předmět].PAT) 
{(fakulta.LOC.na)}“. 
Podle sémantiky se fráze rozlišují na 
 obecné fráze – fráze slouží k rozpoznání SO a jejich druhů, avšak na tyto SO již 

není kladena další selektivní podmínka. Např. z-fráze „student“ specifikuje 
množinu všech instancí SOE Student, 

 selektivní fráze – fráze f slouží k určení druhů SO, relací a NL operátorů, navíc 
klade f na zúčastněné prvky SNet dodatečnou selektivní podmínku v podobě LQL 
výrazu lql_condf. Ve výrazu lql_condf mohou vystupovat proměnné zastupující 
hodnoty/instance zúčastněných SO. 

Např. selektivní r-fráze f pro SOE Osoba: „mladý“, lql_condf = aOsoba__Vek(_1,_2), 
_2<30, instance objektu SOE Osoba jsou zastoupeny proměnnou _1. Fráze omezuje 
množinu instancí objektu SOE Osoba dle hodnoty atributu SOA Věk. 

Pozn.: příklady SO a relací v dalším textu pro větší názornost pochází ve velké 
většině ze společné SNet v příkladu FIS, viz příloha F. 

Nezávislost definice významu fráze 
Význam selektivních frází se vyjadřuje prostřednictvím LQL výrazu. LQL výraz obsahuje 
proměnné pro jednotlivé prvky SNet, na které je podmínka kladena. Při definici významu 
frází je nutné zachovat nezávislost mezi všemi třemi vrstvami mapování (NL↔SNet, 
SNet→LQL a LQL→SQL). Tato nezávislost umožňuje snadnou modifikaci určité vrstvy 
mapování bez nutnosti změn v ostatních vrstvách. 

Např. při reorganizaci fyzických tabulek v databázi jsou nezbytné určité úpravy mapování 
LQL→SQL nikoliv však mapování NL↔SNet, které zůstává beze změny. 
Nezávislost LQL výrazu (např. s významem selektivní fráze) vůči fyzické vrstvě 

může být ohrožena, pokud bude v LQL užito 
 atomů druhu číslo pro hodnoty numerického SOA. Při reorganizaci databáze může 

být např. použita jiná měrná jednotka pro evidenci dat. Ilustrace: výška osob 
ukládaná v cm se bude nově ukládat převedená na metry, 

 atomů pro určení výčtového typu. Existuje více druhů implementace výčtového 
typu na úrovni databáze. Použitá implementace se může při reorganizaci struktury 
databáze změnit. 

Uvedená úskalí lze systematicky vyloučit: pro odkazování na hodnoty SOA 
s numerickou doménou se použije číselná hodnota již převedená na jednotkový násobek 
implicitní měrné jednotky. 

Např. u SOA Výška: pro určení výšky studentů větší než 1,55 m, s implicitní jednotkou cm, 
lze použít výraz X>155, který je obecný vzhledem k mapování na skutečná fyzická data 
(vynásobení příslušným koeficientem je součástí mapování LQL→SQL). 
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Jiná situace je u SOA obsahující hodnoty výčtového typu, kde je nutné vytvořit 
zvláštní predikát pro hodnoty výčtového typu. Nelze použít skutečnou hodnotu, neboť 
výčet lze implementovat na úrovni databáze pokaždé odlišným způsobem a takto použitá 
LQL proměnná se vztahuje pevně k hodnotě sloupce některé fyzické tabulky v databázi. 

Např. pro vyjádření ženského resp. mužského pohlaví osoby nelze použít podmínku ve tvaru 
aOsoba__pohlavi(_1,_2), _2=‘žena‘ resp. aOsoba__pohlavi(_1,_2), _2=‘muž‘, která je 
databázově závislá. Instanci predikátu _2=‘žena‘ resp. _2=‘muž‘ lze nahradit např. instancí 
predikátu fPohlaviOsob(_2,0) resp. fPohlaviOsob(_2,1). Predikát fPohlaviOsob/2 pro hodnoty 
výčtového SOA Pohlaví je již mapován závisle na databázi v rámci mapování LQL→SQL. 
Pozn.: existuje možnost odstínit konkrétní implementaci výčtového typu přímo 

v rámci mapování LQL→SQL. Vyhrazený predikát má však i v tomto případě výhodu 
centralizované definice významu. Vyhrazený predikát může být využíván libovolným 
počtem selektivních frází, jejich sémantika je definována na jediném místě 
prostřednictvím jediného predikátu. 

Fráze pro prvky sémantické sítě 
Fráze se v SM obecně definují jako prvky přesně vymezených množin frází. Pro každou 
frázi f definovanou v rámci MPhr, MPhr určitá množina frází, platí: 

 f nemusí být unikátní v rámci množiny všech frází pro všechny SO. Navíc lze a je 
vhodné přidávat do MPhr ostatní sémanticky ekvivalentní fráze k f, 

 z-fráze f má zpravidla tvar jednoduché jmenné/zájmenné/adverbiální fráze, 
 r-fráze f má zpravidla tvar jednoduché adjektivní/adverbiální fráze, 
 z-fráze f ani r-fráze f až na zcela výjimečné situace neobsahuje sloveso, 
 ideálně f nelze rozložit na menší fráze fsub1, …, fsubN, že platí současně 

 fsubi lze přiřadit do jiných popsaných množin frází popsaných v SM, 
 algoritmus vyhodnocení na základě frází fsubi dokáže vyhodnotit takové 
části dotazu, které by jinak vyžadovaly přítomnost definice f v MPhr. 

Názorná ilustrace rozložitelnosti fráze na menší fráze viz kapitola 7.2.4 – definice 
selektivních s-frází pro rodičovský SOE, pozn. 2. 

7.2.2 Jazykově závislé fráze 
Systém využívá pevnou sadu jazykově závislých frází, která je závislá pouze na aktuálně 
použitém NL. Jazykově závislé fráze jsou rozděleny do množin dle významově 
synonymních skupin s-frází, z-frází a r-frází. Kompletní přehled jazykově závislých frází 
uvádí příloha B. 

Úmluva: množiny jazykově závislých frází jsou jednotně označeny písmenem W, 
doplněným o specifikaci množiny v dolním indexu.  

Pozn.: v rámci vytváření množiny jazykově závislých frází jsou mapovány i dotazy na 
metainformace (viz kapitola 8.4). 

Sadu jazykově závislých frází (s výjimkou množiny WMetaPhrOutSystem) lze definovat 
jednotně pro určitý NL, nezávislé na použité doméně databáze. 

7.2.3 Sémantické objekty SOE 
Kapitola zahrnuje mapování NL↔SNet pro SOE a z části pro SOAn. Pozornost je 
věnována postupně vstupnímu a výstupnímu mapování. 

Vstupní mapování 
Vstupní mapování SOE obsahuje definici prvků jednotlivých množin z-frází, s-frází, 
r-frází a definici příznaků. 



7 – SÉMANTICKÝ MODEL 

66 

z-fráze 
Pro SOE se se definuje PhrSOEZ (se) jako množina obecných z-frází pro SOE. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOEZ (se), platí: 

 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na množinu všech instancí SOE, 
 f je nezávislá na konkrétních hodnotách atributů či vazeb popisovaného objektu se. 

Např. PhrSOEZ (Student) obsahuje prvky „student“, „žák“, PhrSOEZ (Předmět) obsahuje 
z-frázi „předmět“. 

s-fráze 
Pro SOE se se definuje PhrSOES (se) jako množina obecných s-frází pro SOE. Fráze f, 
f ∈  PhrSOES (se), obsahuje zástupný uzel uSOE pro referenci na množinu libovolných 
instancí SOE se ve vstupním TGTS. Pozn.: tektogramatický funktor pro uzel uSOE má 
zpravidla hodnotu ACT. 

Např. s-fráze z PhrSOES (Student) „[SOE Student].ACT studovat“ lze ztotožnit s výrazem 
„Student.ACT studuje.“, s-fráze z PhrSOES (Osoba) „[SOE Osoba].ACT žije“ lze ztotožnit s 
výrazem „Kdo žije?“. 
Pozn.: některá s-fráze f, f ∈  PhrSOES (se), může mít tvar velmi podobný s s-frází fr 

pro RE relaci re (fr ∈  PhrRES (re)). Ve frázi fr je zpravidla oproti f doplněn navíc zástupný 
uzel pro SOE sr – dalšího účastníka RE relace re. Oproti s-frázi f obsahuje však s-fráze fr 
skrytou selektivní podmínku na účast obou argumentů se a sr v relaci re. Dle situace je 
nutné definovat oba tvary f i fr odděleně. 

Např. nechť se = SOE Student, dále nechť s-fráze fr = „[SOE Student].ACT studovat [SOE 
Předmět].PAT“ je definována pro RE relaci re = „Student studuje Předmět“ a současně není 
v PhrSOES (se) definována fráze f = „[SOE Student].ACT studovat“. Potom dotaz „Kdo 
studuje?“ je zpracován pouze na základě ztotožnění s frází fr, přičemž budou zahrnuty pouze 
instance SOE Student, které se účastní RE relace re alespoň s jednou instancí SOE Předmět. 
Otázkou zůstává, zda tento výklad upřednostňuje i uživatel. V případě, že existuje f, 
f ∈  PhrSOES (se), zvolí se mezi oběma konkurenty f a fr vhodná fráze prostřednictvím 
doplňující interakce s uživatelem. 
Pro možnost přijímání výrazu „Student studuje vysokou školu“ je nutné definici 
PhrSOES (Student) navíc rozšířit např. o s-frázi „studovat ([SOE Student].ACT) 
{({(vysoký.RSTR)} škola.PAT)}“. 

r-fráze 
Pro SOE se se definuje PhrSOER (se) jako množina obecných r-frází pro SOE. Fráze f, 
f ∈  PhrSOER (se), je zcela nezávislá na konkrétních hodnotách SOE a hodnotách jeho 
příslušných SOA. Prostřednictvím r-frází může být reference na SOE rozvíjena libovolně. 
Např. „živý“: „Kdo je živý?“. 

Pozn.: významově závislé (selektivní) r-fráze se definují v rámci vstupního mapování 
atributů, relací a NL operátorů, viz vyhrazené kapitoly. 

Pozn.: do PhrSOER (se) je vhodné definovat r-fráze významově odvozené od z-frází 
z PhrSOEZ (se), např. pro SOE Hodnocení: „známkový“, „výsledkový“. Takto přidané 
r-fráze mohou být nápomocny např. při určení argumentu u agregační množinové operace, 
např. „známkový průměr“. 

Příznaky 
Pro SOE se lze specifikovat hodnoty příznaků 

 životnost (zápis FlagSOEVital (se)) – nastavený příznak specifikuje, že SOE se 
představuje osoby, živé bytosti, např. SOE Osoby. Na entitu s tímto příznakem se 
vztahují zájmena a fráze zastupující živé objekty jako „kdo“, „někdo“, „nikdo“, 
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„oni“ apod. Ve frázích lze rozlišovat životný jmenný rod (morfologický gramatém 
Gender s hodnotou ANIM/INAN), 

 pohlaví (zápis FlagSOEGender (se)) – je specifikováno, pokud se rozlišuje pohlaví 
u SOE se. FlagSOEGender (se) má tvar <a; lqlM; lqlF>, přičemž a reprezentuje název 
podřízeného atributu SOA, který pohlaví určuje, lqlM resp. lqlF obsahuje LQL 
výraz určující hodnotu pohlaví v případě mužského resp. ženského rodu. Výrazy 
lqlM a lqlF obsahují jedinou proměnnou _1 pro hodnotu SOA s pohlavím. 

Např. FlagSOEGender (SOE Osoba) = <SOA Pohlaví; fPohlaviOsob(_1, 1); 
fPohlaviOsob(_1, 0)> (žena je specifikována výrazem fPohlaviOsob(_1, 0) a muž 
výrazem fPohlaviOsob(_1, 1)). 

 přesměrování pozornosti (zápis FlagSOEFocus (se)) – obsahuje odkaz na SOE sFocus, 
v případě, že SOE se svým významem odpovídá vlastnosti objektu sFocus (v návrhu 
objekt se nebylo z určitého důvodu možné popsat jako SOAn/SOA s RA* 
předchůdcem SOE sFocus). V dotazu zpravidla reference na SOE se zastupuje 
referenci na SOE sFocus. 

Např. se = SOE Titul, FlagSOEFocus (se) = SOE Osoba. Dotaz „Ukaž mi bakaláře!“ 
požaduje výpis seznamu osob – nikoliv seznamu titulů odpovídajících hodnotě Bc. 

 implicitní numerická hodnota (zápis FlagSOEINumVal (se)) – je specifikována 
volitelně. FlagSOEINumVal (se) má tvar LQL výrazu lql, který obsahuje LQL 
proměnnou _1 zastupující implicitní numerickou hodnotu a LQL proměnnou _2 
zastupující instanci se. Výraz lql popisuje vztah, který každé instanci se přiřazuje 
právě jeden číselný atom, např. prostřednictvím RA* relace. Implicitní numerická 
hodnota reprezentovaná proměnnou _1 se používá jako přednostní v situacích, kdy 
je odkazováno na blíže nespecifikovanou numerickou hodnotu spjatou se SOE se. 
Typicky v případě, kdy SOE vystupuje v roli numerického argumentu některého 
operátoru v NL (viz kapitola 8.2.6). 

Např. pro SOE Student je implicitní numerická hodnota určena jako průměrná 
hodnota všech hodnocení ze zkoušek (vztažené SOA Hodnocení zkoušky) u 
absolvovaných předmětů. Využito při vyhodnocení výrazu „Kdo z 3. roč. je lepší než 
Kroupa?“. 

Výstupní mapování 
Definice výstupního mapování SOE zahrnuje specifikaci prezentace obecného SOE 
uživateli a specifikaci prezentace výsledných dat uživateli. Definice výstupního mapování 
SOE je shodná s definicí výstupního mapování objektů SOAn. 

Prezentace obecného SOE 
Přiřazení obecného stručného popisu PhrOutSOE (se) pro SOE se. Popis PhrOutSOE (se) 
je nezávislý na reprezentované instanci se. Pro SOE se je popis PhrOutSOE (se) tvořen 
podstatným jménem nebo jmennou frází. Popis PhrOutSOE (se) nalézá využití při 
interakci s uživatelem. 

Např. pokud systém chce vyřešit nejednoznačnost určení správného SOE, vypíše možnosti 
formou významově ekvivalentní k výrazu „Zajímá Vás student nebo zaměstnanec?“. 
Pojem PhrOutSOE (se) musí být vzhledem k hierarchii RG významově užší než výraz 

PhrOutSOE (spre), SOE spre je RG předchůdce objektu se, a zároveň významově širší než 
výraz PhrOutSOE (ssuc), SOE ssuc je RG následovník objektu se. 

Např. pro SOE Student lze použít popis „student“, nikoli však „člověk“, neboť tento popisem 
lze využít pro SOE Osoby. 
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Dále lze připojit obecný komentář PhrOutSOEDesc (se) pro SOE se. Komentář 
PhrOutSOEDesc (se) je nezávislý na reprezentované instanci se a slouží pro podrobnější 
informace o objektu. Využití nalézá při dotazování na metainformace. 

V případě využití implicitní numerické hodnoty pro SOE se (FlagSOEINumVal (se)), je 
nutné určit PhrOutSOEINumVal (se) jako její stručný popis formou jmenné fráze. Využit je 
pro interaktivní volbu implicitní numerické hodnoty z více alternativ nebo pro oznámení 
jejího použití. 

Prezentace výsledných dat 
Prezentace výsledných hodnot SOE je provedena v samotném závěru vyhodnocování 
dotazu (viz kapitola 8.6). Součástmi definice prezentace jsou 

 výstupní proměnné (v-proměnná) zastupující přídavné údaje, které v závěrečném 
výstupu budou prezentovat konkrétní instance SOE se (zápis proměnných v dalším 
textu uveden ve složených závorkách). Uspořádaný seznam v-proměnných pro 
SOE se je značen OutVarSOE (se). v-proměnné lze definovat jen pro vlastnosti, 
které jsou k SOE se vázány vazbou s kardinalitou 1:1. Jako vlastnost zde smí 
vystupovat libovolný synovský SOA, ale i SOA příslušný k jinému SOE sr, který 
je k se vztažený přes tranzitivní relaci RE. 

Např. Pro SOE Kurz lze definovat v-proměnnou {kód předmětu}, která zastupuje 
hodnotu SOA Kód (u SOE Předmět vztaženého RE relací k SOE Kurz). 

 přiřazení SOA ke každé v-proměnné z OutVarSOE (se) – při výpisu v-proměnné 
vi, vi ∈  OutVarSOE (se), bude využito formátování převzaté od přiřazeného 
SOA sa (PhrOutSOAFMT (sa), viz výstupní mapování SOA). Značení: 
OutVarSOESOA (se, vi) = sa. Pokud není definována prezentace výsledných dat pro 
některý SOE, je převzata od rodičovského SOE v hierarchii RG. Tento přístup je 
korektní, protože potomek má přístup ke všem vazbám všech RG* předchůdců. 

Příklad pro SOE Student: výstup bude obsahovat v-proměnné {jméno}, {příjmení}, 
{titul}, {pohlaví} s přiřazením formátování od SOA (postupně): SOA Jméno, SOA 
Příjmení, SOA Název titulu, SOA Pohlaví. Např. hodnota v-proměnné {jméno} bude 
na výstupu vypsána s velkým počátečním písmenem (dle formátování SOA Jméno).  

 výstupní titulek, který se liší podle N, N udává počet záznamů tvořících výsledek: 
 N =  0 – definuje se fráze konstatující, že žádný objekt nebyl nalezen, 

značení PhrOutSOECnt0Text (se). Např. „Nebyl nalezen žádný student.“, 
 N ≥  1 – výpis hodnot bude proveden formou tabulky. SOE se bude 

prezentováno posloupností sousedících sloupců, které reprezentují 
hodnoty pro všechny v-proměnné z OutVarSOE (se). Pořadí sloupců 
odpovídá pořadí příslušných v-proměnných v rámci seznamu 
OutVarSOE (se). Text záhlaví sloupců a výstupní formátování 
jednotlivých hodnot umísťovaných do sloupců jsou převzaty z definice 
výstupního mapování od příslušného SOA. 

7.2.4 Sémantické objekty SOA, SOAn 
Kapitola zahrnuje NL↔SNet mapování pro SOA a z části pro SOAn. Pozornost je 
věnována postupně vstupnímu a výstupnímu mapování. V této kapitole často splývá 
pojem SOA i SOAn, bude proto používáno společného označení atribut, v případě potřeby 
budou od sebe SOA i SOAn rozlišeny. 

Vstupní mapování 
Vstupní mapování atributu obsahuje definici frází pro atribut a jeho rodičovský SOE 
(z-fráze, s-fráze, r-fráze), definici příznaků a pro SOA navíc přiřazení k šablonám SOA. 
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Nechť rodičovský SOE označuje jediný SOE, k němuž se určitý atribut váže RA* 
relací. Nechť rodičovský SOAn označuje libovolný SOAn náležící do RA* relace mezi 
atributem a jeho rodičovským SOE. 

Fráze f začleněná do některé množiny frází definovaných na základě atributu sa pro 
rodičovský SOE se (viz následující text) může mít nastaven příznak FlagPhrParentSOAn (f), 
který platnost f vůči rodičovskému SOE se rozšiřuje na každý rodičovský SOAn od 
atributu sa. 

Příklad: r-fráze f = „místní“, f ∈  PhrSOAParentSelR (Město), FlagPhrParentSOAn (f) je nastaven, 
frázi f lze použít v dotazu „místní osoby?“ (SOE Osoba) i v dotazu „Místní adresa?“ (SOAn 
Adresa), protože SOAn Adresa je rodičovský SOAn od SOA Město. Naopak z-fráze 
f = „domorodec“, f ∈  PhrSOAParentSelZ (Město), FlagPhrParentSOAn (f) nemá nastaven, pak je 
dotazem „Seznam domorodců“ požadován pouze seznam osob a nikoliv seznam adres osob. 

z-fráze 
Následující text popisuje několik množin z-frází pro atribut sa nebo jeho rodičovský 
SOE se. Prvky těchto množin se definují na základě jednoho atributu sa.  

Pro atribut sa se definuje PhrSOAZ (sa) jako množina obecných z-frází pro atribut. Pro 
frázi f, f ∈  PhrSOAZ (sa), platí: 

 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na množinu všech hodnot atributu sa, 
 f neobsahuje žádný zástupný uzel pro referenci na jiné SO, 
 f je nezávislá na konkrétních hodnotách objektu sa. 

Příklad prvků množiny PhrSOAZ (Věk): „věk“, „stáří“. 
Pro SOA sa se definuje PhrSOASelZ (sa) jako množina selektivních z-frází pro SOA. Pro 

frázi f, f ∈  PhrSOASelZ (sa), platí: 
 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na vymezenou množinu hodnot SOA sa, 
 f neobsahuje žádný zástupný uzel pro referenci na jiné SO, 
 selektivní podmínka kladená na množinu hodnot SOA sa je zadána LQL výrazem 

vůči jediné proměnné zastupující hodnotu SOA sa. 
Příklad prvku množiny PhrSOASelZ (Plat zaměstnance): „majlant“ s definicí významu vůči 
proměnné _1: _1>50000. Použito v dotazu „Kdo vydělává majlant?“. Podobně adverbiální 
fráze z PhrSOASelZ (Plat zaměstnance): „málo“, „hodně“, „špatně“, použití např. v „Kdo 
vydělává málo?“. Jiný příklad PhrSOASelZ (Město): „tady“, „zde“ s LQL výrazem vůči 
proměnné _1: _1=‘Praha‘. Pro SOA Hodnocení zkoušky lze definovat prvky „velmi dobře“, 
„dobře“ do PhrSOASelZ (Hodnocení zkoušky), které se použijí např. ve výrazu „Kdo dostal 
letos z analýzy velmi dobře?“. 
Pozn.: nemá smysl přiřazovat do PhrSOASelZ (sa) fráze, které lze definovat v rámci 

mechanizmu vyhodnocování operátorů v NL, viz kapitola 7.2.8. 
Např. do PhrSOASelZ (SOA Datum nastoupení) sice lze definovat příslovce „letos“ resp. 
„vloni“ s LQL významem vůči proměnné _1: fRozdilRokuOdPrit(_1, 0) resp. 
fRozdilRokuOdPrit(_1, -1). A dále např. fráze „brzy“ do PhrSOASelZ (sa), sa = SOA Čas příletu 
letadla, definovaný jako vzdálenost v sekundách od současnosti. Avšak pro všechny SOA 
typu TyT lze frázi „dnes“ obecně definovat v rámci PhrOpResZ (dNow), analogicky fráze: 
„zítra“, „včera“. 
Pro SOA sa se definuje PhrSOAParentZ (sa) jako množina obecných z-frází pro 

rodičovský SOE. Nechť SOE se je rodičovským SOE od objektu sa. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOAParentZ (sa), platí: 

 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na množinu všech instancí SOE se, 
 f může obsahovat zástupný uzel pro referenci na hodnotu sa, 
 f slouží pro obecné uvození hodnoty sa vůči rodičovskému se. Fráze f neklade na se 

ani sa žádné selektivní podmínky. 
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Příklad prvku množiny PhrSOAParentZ (Město): „obyvatel {[SOA Město].PAT}“. Dotazem 
„Obyvatelé Prahy?“ je požadován výpis příslušných instancí SOE Osoba. 
Pro SOA sa se definuje PhrSOAParentSelZ (sa) jako množina selektivních z-frází pro 

rodičovský SOE. Nechť SOE se je rodičovským SOE od objektu sa. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOAParentSelZ (sa), platí: 

 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na Mf, Mf je omezená množina instancí 
SOE se. Množina Mf je vymezena pouze na základě hodnoty SOA sa, 

 f neobsahuje žádný zástupný uzel pro referenci na jiný SO, 
 selektivní podmínka kladená na množinu instancí Mf je zadána LQL výrazem vůči 

jediné proměnné zastupující hodnotu SOA sa. 
Příklad pro SOA Pohlaví (typ TyG), na základě kterého se definují prvky množiny 
PhrSOAParentSelZ (Pohlaví): „žena“ resp. „muž“ s LQL výrazem vůči proměnné _1: 
fPohlaviOsob(_1, 0) resp. fPohlaviOsob(_1, 1). Podobně na základě SOA Kouření (typ TyG) 
lze definovat prvky množiny PhrSOAParentSelZ (Kouření): „kuřák“ resp. „nekuřák“ s LQL 
výrazem vůči proměnné _1: fKouri(_1, 1) resp. fKouri(_1, 0). 
Pro SOA Výška (typ TyM) může být prvkem množiny PhrSOAParentSelZ (Výška) např. z-fráze 
„dlouhán“ s LQL významem vůči proměnné _1: _1>190. Numerická hodnota 190 zadána 
vzhledem k implicitní měrné jednotce pro SOA Výška: TyMImplMU (Výška). 
Pozn.: vyhodnocování výrazů s referencí na aktuálně přihlášeného uživatele jako „můj 

šéf“, „moje oddělení“ (ve skutečnosti „já.APP šéf/oddělení“) lze zabezpečit ztotožněním 
přihlášeného uživatele s některou instancí určitého SOE sperson, který má specifikován 
příznak živé osoby (např. SOE Osoba). Pak se definuje pouze jediná selektivní z-fráze 
„já“ pro rodičovský SOE sperson závislá na hodnotě vhodného SOA indikujícího právě 
přihlášeného uživatele. 

s-fráze 
Na základě atributu sa lze definovat určité množiny s-frází. Aktanty slovesného rámce 
mohou obsahovat referenci jak na příslušný atribut sa tak i na jeho rodičovský SOE se. 
Množiny s-frází obsahují jednotně s-fráze, které jsou obecné anebo selektivní. Ve druhém 
případě svým tvarem omezují konkrétní množinu hodnot atributu sa nebo instancí objektu 
se.  

Pro atribut sa se definuje PhrSOAParentS (sa) jako množina obecných s-frází pro 
rodičovský SOE. Nechť SOE se je rodičovským SOE od sa. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOAParentS (sa), platí: 

 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na množinu instancí objektu se,  
 f může obsahovat zástupný uzel pro referenci na hodnotu atributu sa, 
 f slouží pro obecné uvození hodnoty atributu sa vůči jeho rodičovskému se. Fráze f 

neklade na se ani na sa žádné selektivní podmínky, kromě podmínky na účast ve 
společné RA* relaci. 

Příklad prvků množiny PhrSOAParentS (sa): „[sa].ACT patřit [se].PAT“, použito v dotazu 
„Komu.PAT patří ((rodné) číslo.ACT(X))?“. Následují příklady PhrSOAParentS (sa) pro SOA sa 
typu: 
 TyID – s-fráze pro identifikaci, např. „[sa].ACT identifikovat [se].PAT“, „jmenovat se“, 

„určovat“: „Osobu identifikuje rodné číslo“ apod., 
 TyM – uvození numerické vlastnosti, např. „[SOE Student].ACT váží [SOA Váha].ACT“: 

„Osoba váží 73 kg“, podobně „měřit“, „brát“: „Zaměstnanec bere 20 000 Kč“. 
Pozn.: definuje se bez měrné jednotky (přiřazení veličiny a měrné jednotky pro SOA typu 
TyM viz kapitola 7.1). Součástí fráze je pouze zástupný uzel pro referenci na atribut, 

 TyT – ve slovesném rámci vystupuje SOA zpravidla s tektogramatickým funktorem pro 
určení času (TWHEN, TSIN apod.). Např. PhrSOAParentS (Datum narození): 
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„[SOE Student].ACT narodit_se [SOA Datum narození].TWHEN“, podobně 
PhrSOAParentS (Datum zahájení): „zahájit studium“, „studovat od“, 

 TyP – ve slovesném rámci je uzel pro SOA spojen s tektogramatickým funktorem pro 
určení místa (LOC, DIR1 apod.). Např. PhrSOAParentS (Město): „bydlet v“, „pocházet z“. 

Pozn.: je nutné dbát ostražitosti u SOA sa s typem TyG. V případě s-fráze, která 
přiřazuje instanci objektu SOE se do množiny SOE se vymezené na základě společné 
hodnoty SOA sa. Např. s-fráze f = „patřit mezi“, použito v „Osoba XZ patří mezi 
kuřáky?“. s-fráze f s uvedeným významem nelze zařadit do množiny PhrSOAParentS (sa), 
nýbrž do množiny PhrOpRelS (isMem) pro NL operátor isMem, viz kapitola 7.2.8. 

Pro atribut sa se definuje PhrSOAS (sa) jako množina obecných s-frází pro atribut. Pro 
frázi f, f ∈  PhrSOAS (sa), platí: 

 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na hodnotu atributu sa, 
 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na explicitní hodnotu val (hodnotu atributu 

sa), 
 f slouží pro obecné uvození hodnoty atributu sa. Fráze f klade na hodnotu atributu 

sa podmínku rovnosti s hodnotou val. 
Příklad prvků množiny PhrSOAS (sa): „[sa].ACT nabývat [val].PAT“, použito v dotazu „Jaké 
hodnoty nabývá výška Outratové?“ nebo „Výška kterých studentů nabývá 180 cm?“. 
Pro SOA sa se definuje PhrSOAParentSelS (sa) jako množina selektivních s-frází pro 

rodičovský SOE. Nechť SOE se je rodičovským SOE od SOA sa. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOAParentSelS (sa), platí: 

 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na omezenou množinu Mf obsahující 
instance objektu SOE se. Prvky množiny Mf jsou vymezeny pouze na základě 
vztažené hodnoty atributu sa, 

 selektivní podmínka kladená na množinu instancí Mf je zadána LQL výrazem vůči 
jediné proměnné zastupující hodnotu SOA sa. 

Příklad s-fráze z PhrSOAParentSelS (SOA Plat zaměstnance): „[SOE Zaměstnanec].ACT je v 
balíku“ s LQL výrazem vůči proměnné _1: _1>40000. Použito v dotazu „Kdo je v balíku?“. 
Podobně příklad prvku množiny PhrSOAParentSelS (SOA Kouření): „[SOE Zaměstnanec].ACT 
kouří“ s LQL výrazem vůči proměnné _1: fKouri(_1,1). Použito v dotazu „Kouří někdo 
z oddělení prodeje?“. 
Pozn. 1: selektivní s-fráze se definují v kladném tvaru. Pro varianty se slovesem 

v záporu není nutné definovat významové ekvivalenty, např. k předchozím uvedeným 
frázím jejich záporné tvary: „nebýt v balíku“, „nekouřit“. Systém v těchto případech 
použije operátor negace ++/1 na příslušný LQL výraz. 

Pozn. 2: není vhodné do PhrSOAParentSelS (sa) přiřazovat s-fráze, které lze rozložit na 
jednodušší definovatelné fráze. 

Např. nechť sa = SOA Plat zaměstnance, s-fráze fA = „[SOE Zaměstnanec].ACT vydělávat 
málo.PAT“ resp. s-fráze fB = „[SOE Zaměstnanec].ACT vydělávat dobře.MANN“ s LQL 
podmínkou pro atribut sa (zastoupen proměnnou _1): _1<12000 resp. _1>25000. Fráze fA a fB 
lze umístit do PhrSOAParentSelS (sa). Avšak výhodnější je namísto frází {fA, fB} definovat novou 
sadu frází: 
 selektivní z-fráze pro SOA sa: fZ1 = „málo“ resp. fZ2 = „dobře“ s LQL významem vůči 

proměnné _1: _1<12000 resp. _1>25000. Fráze fZ1 i fZ2 náleží do PhrSOASelZ (sa), 
 obecné s-fráze pro rodičovský SOE: fA1 = „[SOE Zaměstnanec].ACT vydělávat [sa].PAT“ 

resp. fB1 = „[SOE Zaměstnanec].ACT vydělávat [sa].MANN“. Fráze fA1 i fB2 náleží do 
PhrSOAParentS (sa). 

Nová sada frází {fZ1, fZ2, fA1, fB1} umožňuje vyhodnocení (navíc oproti sadě frází {fA, fB}) nejen 
pro dotazy „Kdo vydělává málo?“, „Kdo vydělává dobře?“ ale nově i pro dotazy „Kdo 
vydělává 30000.PAT?“ nebo „Kdo má málo?“. 
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Pro SOA sa se definuje PhrSOASelS (sa) jako množina selektivních s-frází pro SOA. Pro 
frázi f, f ∈  PhrSOASelS (sa), platí: 

 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na hodnotu objektu SOA sa, 
 f neobsahuje žádný jiný zástupný uzel, 
 selektivní podmínka kladená na množinu hodnot SOA sa je zadána LQL výrazem 

vůči jediné proměnné zastupující hodnotu SOA sa. 
Příklad: pokud by SOE Student obsahoval sa = SOA Dojezdová doba (počet minut strávených 
na cestě z místa bydliště studenta do školy), pak by do PhrSOASelS (sa) mohla patřit fráze 
„[sa].ACT dostačovat na získání koleje“ s LQL významem vůči proměnné _1: _1>120. 

r-fráze pro atribut a vlastníka 
Na základě atributu sa lze definovat určité množiny r-frází, které mohou určit nebo 
pozměnit význam reference v TGTS na atribut sa nebo na jeho rodičovský SOE se. Pro 
níže popsané množiny r-frází lze nalézt analogii u množin z-frází a s-frází definovaných 
pro atribut. Mnoho r-frází může vzniknout odvozením od některé s-fráze. Množiny r-frází 
pro atribut a jeho rodičovský SO se z části rozlišují obdobně jako v případě s-frází pro 
atribut. 

Pro atribut sa se definuje PhrSOAParentR (sa) jako množina obecných r-frází pro 
rodičovský SOE. Nechť SOE se je rodičovským SOE od atributu sa. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOAParentR (sa), platí: 

 f může rozvíjet pouze referenci na instance objektu se,  
 f může obsahovat zástupný uzel pro referenci na hodnotu atributu sa, 
 f slouží pro obecné uvození hodnoty atributu sa vůči rodičovskému se. Fráze f 

neklade na se ani sa žádné selektivní podmínky, kromě podmínky na účast ve 
společné RA* relaci. 

Následují typické příklady prvků PhrSOAParentR (sa) pro SOA sa příslušejícího k typu: 
 TyID – r-fráze pro identifikaci, např. „identifikovaný [sa].ACT“: „Osoba identifikovaná 

rodným číslem X“, 
 TyM – uvození numerické vlastnosti, např. prvky množiny PhrSOAParentR (Váha) „těžký 

[SOA Váha].RSTR“, „vážící [SOA Váha].PAT“ lze využít v dotazu „Osoba těžká 73 kg?“, 
podobně pro PhrSOAParentR (Plat zaměstnance) „pobírající“: „Zaměstnanec pobírající 
20 000 Kč“, 

 TyT – v r-frázi vystupuje zástupný uzel pro SOA zpravidla s tektogramatickým 
funktorem pro určení času (TWHEN, TSIN apod.). Např. PhrSOAParentR (Datum narození) 
obsahuje „narozený [SOA Datum narození].TWHEN“. 

Pro atribut sa se definuje PhrSOAValR (sa) jako množina obecných r-frází s explicitní 
hodnotou pro atribut. Pro frázi f, f ∈  PhrSOAValR (sa), platí: 

 f může rozvíjet pouze referenci na hodnotu atributu sa, 
 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na explicitní hodnotu val (hodnotu atributu 

sa), 
 f slouží pro obecné uvození hodnoty atributu sa. Fráze f klade na hodnotu objektu 

sa podmínku rovnosti s hodnotou val. 
Příklad prvku množiny PhrSOAValR (sa): „čítající [val].PAT“, který je použit v dotazu „Kdo 
má výšku čítající 180 cm?“. 
Pro atribut sa se definuje PhrSOAR (sa) jako množina obecných r-frází pro atribut. Pro 

frázi f, f ∈  PhrSOAR (sa), platí: 
 f může rozvíjet pouze referenci na hodnotu sa, 
 f neobsahuje žádný zástupný uzel pro referenci, 
 f slouží pro určení atributu sa. Fráze f neurčuje žádným způsobem hodnotu sa. 

Zpravidla se jedná o r-fráze odvozené od z-frází z množiny PhrSOAZ (sa). 
Např.: prvky množiny PhrSOAR (SOA Věk): „věkový“ a PhrSOAR (SOA Váha): „váhový“. 
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Pozn.: je vhodné definovat prvky PhrSOAR (sa) pro každý sa typu TyM, nad jehož 
doménou lze předpokládat provádění agregačních množinových operací. 

Příklad užití: ve výrazech „věkový součet“, „váhové minimum“. 
Pro SOA sa se definuje PhrSOAParentSelR (sa) jako množina selektivních r-frází pro 

rodičovský SOE. Nechť SOE se je rodičovským SOE od SOA sa. Pro frázi f, 
f ∈  PhrSOAParentSelR (sa), platí: 

 f může rozvíjet pouze referenci na množinu Mf obsahující instance od SOE se, 
 f neobsahuje žádný další zástupný uzel pro referenci, 
 množina Mf je navíc omezena podmínkou pro instance objektu SOE se závislou 

pouze na hodnotě atributu sa,  
 selektivní podmínka kladená na množinu instancí Mf je zadána LQL výrazem vůči 

jediné proměnné zastupující hodnotu atributu sa. 
Příklad r-fráze z PhrSOAParentSelR (SOA Věk): „plnoletý“ s LQL výrazem vůči proměnné _1: 
_1>=18. Použito v dotazu „Plnoleté osoby?“, „Kdo je plnoletý?“. Podobně příklad prvku 
množiny PhrSOAParentSelR (SOA Město): „místní“ s LQL výrazem vůči proměnné _1: 
_1=‘Praha‘. 
Pro atribut sa se definuje PhrSOASelR (sa) jako množina selektivních s-frází pro SOA. 

Pro frázi f, f ∈  PhrSOASelR (sa), platí: 
 f může rozvíjet pouze referenci na hodnotu atributu sa, 
 f neobsahuje žádný zástupný uzel pro referenci, 
 selektivní podmínka kladená na množinu hodnot atributu sa je zadána LQL 

výrazem vůči jediné proměnné zastupující hodnotu atributu sa. 
Příklad prvku PhrSOASelR (SOA Váha): r-fráze „malá“ s LQL významem vůči proměnné _1: 
_1<55. Použito v „Osoby s malou váhou?“. Podobně PhrSOASelR (SOA Plat zaměstnance): 
„dobrý“, „velmi dobrý“, „malý“, „velký“ apod. Pokud by existoval SOA SPZ (státní 
poznávací značka vozidla), mohly by být v PhrSOASelR (SPZ) definovány r-fráze „stará“ (pro 
starý formát SPZ: CCC NN-NN, C – písmeno, N – číslice) resp. „nová“ (pro aktuální formát 
SPZ: NCN NNNN). Selektivní podmínka zadána vůči proměnné _1: fSPZStara(_1) resp. 
fSPZNova(_1). 

r-fráze pro určení stupně přibližnosti 
Nechť SOA sa typu TyM má specifikovány stupně přibližnosti (pro přibližné vyjádření 
tolerance hodnot), podrobněji viz příznaky SOA v dalším textu. Definují se množiny 
PhrSOAApproxR (sa, i), 1 ≤  i ≤  3, jako množiny r-frází vyjadřující stupeň přibližnosti i. 

Příklady r-frází pro množinu PhrSOAApproxR (sa, 1): „téměř“, „skoro“, pro množinu 
PhrSOAApproxR (sa, 2): „přibližně“, „kolem“, „zhruba“, „hrubý“ a pro množinu 
PhrSOAApproxR (sa, 3): „velmi zhruba“, „stěží“, „vzdáleně“. Použito např. „Kdo má kolem 
180 cm?“, „Studenti s průměrem téměř 1“. 

Komparace 
Pro SOA sa typu TyM a TyT lze definovat PhrSOACompPozParentR (sa) resp. 
PhrSOACompNegParentR (sa) jako množinu pozitivních komparativních r-frází pro rodičovský 
SOE resp. negativních komparativních r-frází pro rodičovský SOE. Nechť SOE se je 
rodičovským SOE od SOA sa. Pro fráze fPoz, fPoz ∈  PhrSOACompPozParentR (sa), a fNeg, 
fNeg ∈  PhrSOACompNegParentR (sa), platí: 

 fPoz i fNeg mohou rozvíjet pouze referenci na množinu M1 obsahující instance od 
SOE se, 

 fPoz i fNeg neobsahuje další zástupný uzel pro referenci, 
 fPoz i fNeg má tvar adjektiva v prvním stupni (nikoliv v komparativu nebo 

superlativu), 
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 fPoz i fNeg převedené na komparativ nebo superlativ slouží pro porovnání instancí 
rodičovského SOE se, na základě atributu sa: 

 fPoz (např. „starý“) převedená do komparativu (např. „starší“) resp. 
superlativu (např. „nejstarší“) vyjadřuje vyšší resp. nejvyšší hodnotu 
atributu sa (např. SOA Věk) pro instance se zastupované množinou M1, 

 fNeg (např. „nízký“) převedená do komparativu (např. „nižší“) resp. 
superlativu (např. „nejnižší“) vyjadřuje nižší resp. nejnižší hodnotu 
atributu sa (např. SOA Výška) pro instance se zastupované množinou M1. 

Příklad r-fráze z PhrSOACompPozParentR (Věk): „velký“, použito v „větší osoby než Kovář?“ a 
příklad pro PhrSOACompNegParentR (Věk): „malý“, použito ve výrazu „menší osoby než Hrnčíř?“. 
Pozn.: u atributů sa, jejichž nižší hodnota představuje vyšší kvalitu pro rodičovský 

SOE, může docházet vlivem lidského faktoru administrátora k mylnému přiřazení r-fráze 
k PhrSOACompPozParentR (sa) resp. PhrSOACompNegParentR (sa). 

Např. sa = SOA Hodnocení zkoušky, r-fráze f1 = „špatné“ má být použita v „Kdo má horší 
hodnocení než Horník?“ a r-fráze f2 = „dobrý“ má být použita v „Kdo má nejlepší 
hodnocení?“. Pak je korektní: f1 ∈  PhrSOACompPozParentR (sa) ∧  f2 ∈  PhrSOACompNegParentR (sa) a 
nikoliv: f1 ∈  PhrSOACompNegParentR (sa) ∧  f2 ∈  PhrSOACompPozParentR (sa). 
Pro SOA sa typu TyM a TyT lze definovat PhrSOACompPozR (sa) resp. 

PhrSOACompNegR (sa) jako množinu pozitivních komparativních r-frází pro SOA resp. 
množinu negativních komparativních r-frází pro SOA. Definice množin 
PhrSOACompPozR (sa) resp. PhrSOACompNegR (sa) je zcela analogická k definici množin 
PhrSOACompPozParentR (sa) resp. PhrSOACompNegParentR (sa) s rozdílem, že pro fráze fPoz, 
fPoz ∈  PhrSOACompPozR (sa), a fNeg, fNeg ∈  PhrSOACompNegR (sa), platí: 

 fPoz i fNeg mohou rozvíjet pouze referenci na množinu hodnot atributu sa, 
 fPoz i fNeg převedené na komparativ nebo superlativ slouží pro porovnání hodnot 

atributů sa. 
Např. r-frázi „vysoký“ z PhrSOACompPozR (Věk) lze použít ve výrazu „věk studenta A je vyšší 
než věk studenta B“, protože se porovnávají hodnoty shodných SOA Věk. Zatímco ve výrazu 
„student A je starší než student B“ se uplatní r-fráze „starý“ definovaná v množině 
PhrSOACompPozParentR (sa), protože se porovnávají dvě instance SOE Osoba na základě hodnoty 
atributu SOA Věk. 
Pozn. žádná komparativní r-fráze neobsahuje referenci na porovnávaný uzel, protože 

množiny těchto frází jsou využívány až při vyhodnocení porovnávacích NL operátorů (viz 
kapitola 8.2.6). 

Součástí jazykově závislých frází (viz kapitola 7.2.2) je množina r-frází WCompPozR 
resp. WCompNegR obsahující komparativní obecně pozitivní resp. komparativní obecně 
negativní r-fráze, které vyjadřují větší/největší množství resp. menší/nejmenší množství 
nebo vyšší/nejvyšší kvalitu resp. nižší/nejnižší kvalitu, např. „víc“, „největší“ resp. 
„méně“, „hůř“. Množiny WCompPozR a WCompNegR obsahují zpravidla současně druhé a třetí 
stupně adjektiv nebo adverbií. 

Nechť množina XPhrSOAComp (sa), XPhrSOAComp (sa) = PhrSOAParentS (sa) ∪  
PhrSOAParentR (sa) ∪  PhrSOAParentSelZ (sa) ∪  PhrSOASelZ (sa), označuje podmnožinu frází 
definovaných na základě atributu SOA sa. Množina PhrSOACompNeg (sa) ⊆  
XPhrSOAComp (sa) se definuje jako množina frází s příznakem negativní komparace pro 
SOA. Pro frázi f, f ∈  PhrSOACompNeg (sa), platí vždy právě jedna z možností: 

 f ∈  PhrSOAParentS (sa), f obsahuje zástupný uzel ua pro referenci na hodnotu 
atributu sa. Nyní fráze f‘, která z f vznikne nahrazením zástupného uzlu ua za 
některou frázi g, g ∈  WCompPozR (s případnou nutnou změnou funktoru u kořene 
fráze g), vyjadřuje nižší numerickou hodnotu atributu sa, 

 f ∈  PhrSOAParentR (sa) analogicky k případu f ∈  PhrSOAParentS (sa), 
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 f ∈  PhrSOASelZ (sa). Nechť fráze f‘ vznikne z f rozšířením o r-frázi g, 
g ∈  WCompPozR, g je umístěna do stromu f jako závislá na kořenu fráze f 
(s případnou nutnou změnou funktoru u kořene fráze g). Pak fráze f‘ vyjadřuje 
nižší numerickou hodnotu atributu sa, 

 f ∈  PhrSOAParentSelZ (sa) analogicky k případu f ∈  PhrSOASelZ (sa). 
Dále se definuje PhrSOACompPoz (sa) ⊆  XPhrSOAComp (sa) jako množina frází 

s příznakem pozitivní komparace pro SOA sa. Platí PhrSOACompPoz (sa) = 
XPhrSOAComp (sa) \ PhrSOACompNeg (sa). 

Příkladem fráze s příznakem pozitivní resp. negativní komparace pro SOA Plat zaměstnance 
je fráze fPoz ∈  PhrSOAParentS (SOA Plat zaměstnance), fPoz = „[SOE Zaměstnanec].ACT 
vydělává [SOA Plat zaměstnance].PAT“ resp. fNeg ∈  PhrSOAParentS (Plat zaměstnance), 
fNeg = „[SOE Zaměstnanec].PAT odbývat [SOA Plat zaměstnance].EFF“ (ve smyslu: 
zaměstnanec vykonává podřadnou / nedostatečně zaplacenou práci a proto je odbýván malou 
mzdou). K přiřazení příznaku došlo na základě testu s frázemi 
fPoz‘ = „[SOE Zaměstnanec].ACT vydělává více“ resp. fNeg‘ = „[SOE Zaměstnanec].PAT je 
odbýván více“ (ve smyslu: zaměstnanec je odbýván více, tudíž má nižší plat). 
Podobně fráze fNeg2, fNeg2 ∈  PhrSOAParentSelZ (SOA Plat zaměstnance), fNeg2 = „žebrák“ (ve 
smyslu: zaměstnanec s nízkým platem) náleží do PhrSOACompNeg (sa) kvůli testovací frázi 
fNeg2‘ = „(větší.RSTR) žebrák“ (ve smyslu: zaměstnanec má ještě více snížený plat, tudíž má 
jeho plat nižší hodnotu). 
Pro SOA sa je specifikována množina PhrSOACompNegAll (sa) ⊆  XPhrSOAComp (sa), 

PhrSOACompNegAll (sa) = PhrSOACompNeg (sa) ∪  PhrSOACompNegParentR (sa) ∪  
PhrSOACompNegR (sa), resp. množina PhrSOACompPozAll (sa) ⊆  XPhrSOAComp (sa), 
PhrSOACompPozAll (sa) = PhrSOACompPoz (sa) ∪  PhrSOACompPozParentR (sa) ∪  
PhrSOACompPozR (sa), jako množina frází negativně zachovávající komparaci vzhledem k sa 
resp. pozitivně zachovávající komparaci vzhledem k sa. 

Pozn.: uvedený způsob členění frází je využit při korektním překladu situací, v nichž 
dochází k rozvití fráze f prostřednictvím fráze g, f ∈  PhrSOACompNegAll (sa) ∪  
PhrSOACompPozAll (sa), g ∈  WCompNegR ∪  WCompPozR (viz kapitola 8.2.6). 

Např. „Kdo vydělává nejvíc“ resp. „Kdo je ožebračován více?“, dále „Kdo je největší 
magnát?“ resp. „Kdo je větší žebrák?“ a vposled „Kdo je vysoký více než osoba X“ resp. „Kdo 
je míň vysoký než osoba Y?“. 

Příznaky SOA 
Pro SOA se lze specifikovat hodnoty příznaků 

 stupně přibližného vyjádření tolerance (stupně přibližnosti) – pro SOA typu TyM 
lze specifikovat stupně přibližného vyjádření tolerance. Stupeň přibližnosti m je 
určen poloměrem dm, který určuje okolí Im libovolné numerické hodnoty v, 
Im = {x | dm ≥  | x −  v |}. Používá se rozlišení na tři stupně přibližnosti, které je 
dostatečné pro většinu případů: 

 vysoký (stupeň 1), ve významu „téměř“, „skoro“, 
 střední (stupeň 2), ve významu „přibližně“, „kolem“, „zhruba“, 
 nízký (stupeň 3), ve významu „velmi zhruba“, „stěží“. 

Pro každý stupeň i, 1 ≤  i ≤  3, se specifikuje hodnota příznaku 
FlagSOAApprox (sa, i) jako poloměr di (uváděný v implicitní měrné jednotce pro sa, 
je-li TyMImplMU (sa) definována). Pozn.: stupně přibližnosti se zpracovávají 
diskrétně – nikoliv ve smyslu fuzzy množin. 

Např. pro SOA Věk lze definovat stupně přibližnosti v počtech roků (implicitní 
jednotka): d1 = 1, d2 = 3, d3 = 20. Pak lze vyhodnocovat výrazy jako „je mu téměř 
třicet“, „má kolem 40 let“. Podobně pro SOA Výška: „kdo je zhruba nejvyšší“.  
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 redundantní údaj pro výsledek agregačních NL operátorů (zápis 
FlagSOARedundVal (sa)) – uvádí, že hodnota SOA sa odpovídá předpočítanému 
výsledku některé agregační operace (průměr, suma, počet apod.), jejíž výsledek se 
vztahuje k rodičovskému SOE se. FlagSOARedundVal (sa) má tvar <op; t>, op 
označuje použitý NL operátor a t reprezentuje textový popis uložených dat t. Na 
atribut sa resp. rodičovský SOE se se nadále budou vztahovat všechny obecné 
fráze f definované podle NL operátoru op: 
f ∈  PhrOpArgSubR (op, i) ∪  PhrOpResS (op) resp. f ∈  PhrOpResZ (op), viz 
kapitola 7.2.8. Při nespecifikovaných argumentech NL operátoru v konkrétním 
případě bude uživateli nabídnuto využití této hodnoty. 

Např. SOE Katedra obsahuje SOA Průměrný plat zaměstnanců, který vyjadřuje 
výsledek NL operátoru setAvg aplikovaného na množinu hodnot SOA Plat 
zaměstnance (instance rodičovského objektu SOE Zaměstnanec je s objektem 
SOE Katedra svázána skrze RE relaci „Zaměstnanec má Funkci na Katedře“. 
Komentář k atributu má tvar např. „Průměrný plat všech zaměstnanců katedry“. 

 životnost (zápis FlagSOAVital (sa)) – SOA sa představuje vlastnost typu osoba, živá 
bytost (analogie k FlagSOEVital (SOE se)). Na sa s tímto příznakem se budou 
vztahovat reference předpokládající životnost SO: „kdo“, „někdo“ apod. 

Např. SOE Sklad má SOA Zodpovědná osoba, obsahující pouze textovou hodnotu se 
jménem a příjmením osoby zodpovědné za sklad. 

Přiřazení šablony 
Pro každý atribut sa lze přiřadit více sdílených šablon pro atribut, které se použijí pro 
vstupní mapování objektu sa. Množiny sdílených šablon pro atribut a jejich vytváření, viz 
kapitola 7.2.5. 

Výstupní mapování 
Definice výstupního mapování SOA zahrnuje specifikaci prezentace obecného SOA 
uživateli a specifikaci prezentace výsledných hodnot uživateli. Definice výstupního 
mapování SOAn je shodná s definicí výstupního mapování objektů SOE. 

Prezentace obecného SOA 
Přiřazení obecného stručného popisu PhrOutSOA(sa) pro SOA sa. Popis PhrOutSOA(sa) je 
nezávislý na hodnotě atributu. Pro SOA sa tvoří popis PhrOutSOA(sa) podstatné jméno 
nebo jmenná fráze. Využití nalézá popis PhrOutSOA(sa) při interakci s uživatelem. 

Např. pokud systém chce vyřešit nejednoznačnost pochopení dotazu: „Zajímá Vás adresa 
osoby nebo kontaktní adresa osoby?“. Popis musí být unikátní pro všechny SOA. 
Dále lze připojit obecný komentář PhrOutSOADesc (sa) pro SOA sa. Komentář 

PhrOutSOADesc (sa) je nezávislý na hodnotě atributu a slouží pro podrobnější informace o 
objektu. Využití nalézá při dotazování na metainformace. 

Prezentace výsledných dat 
Pro každý SOA sa se specifikuje výstupní formátovací řetězec PhrOutSOAFMT (sa). 
Databázově závislý formátovací řetězec PhrOutSOAFMT (sa) slouží k převodu fyzické 
hodnoty atributu na uživatelsky přijatelný tvar v podobě textového řetězce. Formátovací 
řetězec umožňuje např.: 

 prezentaci hodnot výčtových typů (SOA typu TyG), např. pro SOA Pohlaví bude 
vracet text „muž“ nebo „žena“, 

 specifikovat použitou měrnou jednotku pro numerické hodnoty, 
 převod názvů dle konvence, např. hodnoty SOA Jména a SOA Příjmení vypisovat 

s počátečním velkým písmenem. 
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Syntaxe formátovacího výrazu PhrOutSOAFMT (sa): 
 formátovací výraz PhrOutSOAFMT (sa) je tvořen výrazem typu text, 
 hodnota textového řetězce musí být uzavřena do jednoduchých apostrofů, pak 

představuje výraz typu text, 
 infixový binární operátor + vrací výraz typu text, který vznikne zřetězením 

prvního a druhého argumentu, které oba představují výraz typu text, 
 proměnná val zastupuje hodnotu atributu sa, která je převedena na textový řetězec. 

Hodnoty NULL jsou nahrazeny jazykově závislou frází WNULL, např. 
„neevidováno“. Proměnná val vždy obsahuje výraz typu text, 

 proměnná m zastupuje zkratku aktuálně použité měrné jednotky mj pro hodnotu 
numerického atributu sa (odpovídá hodnotě PhrMeasureMUAbbr (mj), viz 
kapitola 7.2.5) jinak obsahuje prázdný řetězec. Proměnná m vždy obsahuje výraz 
typu text, 

 operátor icase (text, t1, s1, …, tN, sN [, def]) slouží pro vytváření podmíněného 
výrazu. Všechny argumenty operátoru icase včetně návratové hodnoty 
reprezentují výraz typu text. Operátor při vyhodnocení postupně prochází seznam 
parametrů t1, …, tN v případě, že pro nějaké i se ti rovná hodnotě text, je vrácena 
hodnota si pro nejmenší takové i. Není-li nalezeno žádné i, je vrácena hodnota def 
nebo prázdný řetězec, pokud def není uvedena. Porovnání výrazu typu text 
v operátoru icase ignoruje velikost písmen, 

 operátor upper (t) vrací výraz typu text, který vzniká z výrazu typu text t, v němž 
jsou nahrazena všechna malá písmena za velká,  

 operátor lower (t) a upper1st (t) pracuje analogicky k operátoru upper , avšak 
nahrazuje všechna písmena malým písmenem resp. nahrazuje počáteční písmena 
slov velkým písmenem a ostatní písmena malým znakem. 

Příklad pro SOA Pohlaví PhrOutSOAFMT (SOA Pohlaví) = icase (val, ‘M‘, ‘muž‘, ‘žena‘), 
PhrOutSOAFMT (SOA Váha) = val + ‘ ‘ + m, PhrOutSOAFMT (SOA Příjmení) = upper1st (val). 
Pro SOA sa se definuje záhlaví PhrOutSOAHeader (sa) jako text pro hlavičku sloupce, 

který při tabulkovém výpisu hodnot obsahuje hodnoty SOA sa. Pro tvar 
PhrOutSOAHeader (sa) platí stejná syntaxe jako pro PhrOutSOAFMT (sa) s rozdílem, že není 
definována proměnná val. 

Pozn.: pro SOA typu TyM s definovanou měrnou jednotkou je vhodné umístit měrnou 
jednotku pouze do záhlaví PhrOutSOAHeader (sa) nebo pouze k hodnotě do sloupce 
PhrOutSOAFMT (sa). 

Např. definovat dvojici PhrOutSOAHeader (SOA Výška) = ‘Výška (‘ + m + ‘)‘ a 
PhrOutSOAFMT (SOA Výška) = val. 

7.2.5 Pomocné struktury pro mapování SOA 

Sdílené šablony pro lingvistické mapování sémantických objektů 
V SM mohou existovat skupiny atributů (SOA, SOAn), jejichž množiny obecných frází 
mají určité množství společných frází, které jsou shodné až na určení konkrétních SO pro 
zástupné uzly. 

Např. SOA Adresa osoby a SOA Adresa katedry. Obě mohou mít jiné databázové mapování, 
ale navzájem mají mnoho frází společných. Příklad společného použití: „adresa“, „kde sídlí 
X“. Podobně SOA Název předmětu a SOA Název kurzu mají společné případy užití frází: 
„název“, „X se jmenuje Y“. 
Pro množinu Ai, Ai ⊆  {sa | sa je atribut} lze definovat sdílenou šablonu pro atribut 

(zápis AttrPattern). Součástí AttrPattern pati jsou množiny společných obecných frází: 
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 PhrSOAZ (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAZ (sa), sa ∈  Ai, např. 
„adresa“, „název“, „atribut“, „hodnota“, 

 PhrSOAParentZ (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAParentZ (sa), 
sa ∈  Ai, např. „obyvatel [sa].PAT“, použito v „Obyvatelé města Prahy“, 
„Obyvatelé ulice Úzká?“, 

 PhrSOAS (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAS (sa), sa ∈  Ai, např. 
„[sa].ACT nabývat [val].PAT“, použito v „Rodné číslo nabývá hodnoty X“, „Jaké 
hodnoty nabývá kód předmětu Analýza?“, 

 PhrSOAParentS (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAParentS (sa), 
sa ∈  Ai, např. „[sa].ACT identifikovat [se].PAT“, použito v „Rodné číslo 
identifikuje osobu“, „Předmět je identifikován jakým kódem?“, 

 PhrSOAValR (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAValR (sa), sa ∈  Ai, 
např. „čítající [val].PAT“, použito v dotazu „Kdo má výšku čítající 180 cm?“, 
„Osoby s platem čítajícím 1500 € ?“, 

 PhrSOAR (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAR (sa), sa ∈  Ai, např. 
„názvový“, použito v dotazu „Hodnota názvového atributu Katedry?“, „Hodnota 
názvového atributu předmětu s kódem X?“, 

 PhrSOAParentR (pati) libovolně obsahující prvky z množin PhrSOAParentR (sa), 
sa ∈  Ai, např. „identifikovaný [sa].ACT“, použito v „Osoby identifikované RČ X“, 
„Katedra identifikovaná zkratkou KD“, 

 PhrSOAApproxR (pati, j), 1 ≤  j ≤  3, libovolně obsahující prvky z množin 
PhrSOAApproxR (sa, j), sa ∈  Ai. Např. „kolem“, „zhruba“, „sotva“, 

 PhrSOACompPozParentR (pati) resp. PhrSOACompNegParentR (pati) libovolně obsahující 
prvky z množin PhrSOACompPozParentR (sa) resp. PhrSOACompNegParentR (sa), sa ∈  Ai, 
např. „malý“, použito v dotazu „Menší osoby“, „Nižší hodnocení“, 

 PhrSOACompPozR (pati) resp. PhrSOACompNegR (pati) libovolně obsahující prvky 
z množin PhrSOACompPozR (sa) resp. PhrSOACompNegR (sa), sa ∈  Ai, např. „malý“, 
použito v dotazu „Osoby s menší výškou“, „Zaměstnanec s menším platem“. 

Definice množin je zcela stejná jako v případě definice množin frází pro atribut nebo 
jeho rodičovský SOE (název z tohoto důvodu zůstává zachován). 

Pozn.: pro každý SOA může být přiřazeno více AttrPattern. Je výhodné definovat 
jednu společnou AttrPattern, která bude obsahovat zcela obecné fráze (např. „atribut“, 
„hodnota“) a pak sadu AttrPattern pro každý typ atributu. 

Tabulka veličin a měrných jednotek 
SM eviduje rozpoznávané veličiny a pro každou z nich množinu měrných jednotek. Pro 
veličiny a měrné jednotky se definuje vstupní a výstupní mapování do NL. 

Definuje se Measure jako množina měřitelných veličin podporovaných v SM. Pro 
každou veličinu vel ∈  Measure se definuje MeasureMU (vel) jako množina měrných 
jednotek pro veličinu vel. Nejméně jedna jednotka mjz ∈  MeasureMU (vel) je označena 
jako základní, značí se MeasureMUImpl (vel). Pro měrnou jednotku mj ∈  MeasureMU (vel) se 
definuje MeasureMUMult (vel) jako multiplikativní konstanta, která specifikuje množství 
základních měrných jednotek MeasureMUImpl (vel) obsažených v měrné jednotce mj. 

Např. Measure = {délka, čas, měna}, MeasureMU (délka) = {metr, centimetr, milimetr, 
kilometr}, MeasureMUImpl (délka) = metr, MeasureMUMult (centimetr) = 0,01.  

Vstupní mapování 
Definuje se PhrMeasureZ resp. PhrMeasureR jako množina obecných z-frází resp. r-frází 
pro veličinu, které zastupují resp. rozvíjejí libovolnou veličinu / hodnotu měřitelnou 
prostřednictvím některé veličiny. 
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Příklad prvků z množiny PhrMeasureZ resp. PhrMeasureR: „veličina“ resp. „veličinový“ a 
příklad jejich použití „Vypiš pro studenty atribut s veličinou!“ resp. „Veličinový atribut 
studentů!“. 
Pro veličinu vel, vel ∈  Measure, se definuje PhrMeasureSelZ (vel) resp. 

PhrMeasureSelR (vel) jako množina selektivních z-frází resp. r-frází pro veličinu, které 
zastupují resp. rozvíjejí veličinu vel / hodnoty evidované ve veličině vel. 

Příklad prvků z množiny PhrMeasureSelZ (délka) resp. PhrMeasureSelR (délka): „délka“, 
„vzdálenost“ resp. „délkový“ a příklad jejich použití „Délku studentů!“ resp. „Délková 
vlastnost studentů!“. 

Definuje se PhrMeasureMUZ resp. PhrMeasureMUR jako množina obecných z-frází 
resp. r-frází pro měrnou jednotku, které zastupují resp. rozvíjejí libovolnou měrnou 
jednotku / hodnotu evidovanou v měrných jednotkách. 

Příklad prvků z množiny PhrMeasureMUZ resp. PhrMeasureMUR: „měrná jednotka“ resp. 
„měřitelný“ a příklad jejich použití „Vypiš osoby s měrnou jednotkou!“ resp. „měřitelná 
vlastnost studentů!“. 
Nechť vel ∈  Measure. Pro měrnou jednotku mj, mj ∈  MeasureMU (vel), se definuje 

PhrMeasureMUSelZ (mj) resp. PhrMeasureMUSelR (mj) jako množina selektivních z-frází resp. 
r-frází pro měrnou jednotku, které zastupují resp. rozvíjejí měrnou jednotku mj / hodnotu 
evidovanou v měrné jednotce mj. 

Pozn. zkratka pro měrnou jednotku mj se vkládá do PhrMeasureMUSelZ (mj). 
Příklad prvků z množiny PhrMeasureMUSelZ (centimetr) resp. PhrMeasureMUSelR (centimetr): 
„centimetr“, „cm“ resp. „centimetrový“ a příklad jejich použití „Centimetry studentů!“ resp. 
„Centimetrová vlastnost studentů!“. 

Výstupní mapování 
Pro každou veličinu vel, vel ∈  Measure, se definuje PhrMeasure (vel) jako stručný 
obecný popis veličiny vel, např. PhrMeasure (délka) = „vzdálenost“. Nechť 
vel ∈  Measure. Pro měrnou jednotku mj, mj ∈  MeasureMU (vel), se definuje 
PhrMeasureMU (mj) resp. PhrMeasureMUAbbr (mj) jako stručný obecný popis resp. zkratka 
měrné jednotky mj. 

Např. PhrMeasureMU (centimetr) = „centimetr“, PhrMeasureMUAbbr (centimetr) = „cm“. 

7.2.6 Relace RA, RE 

Vstupní mapování 
Vstupní mapování relací RA a RE spočívá v definici prvků určitých množin z-frází, 
s-frází, r-frází a pro RE relace navíc v definici implicitních hodnot pro nespecifikované 
hodnoty argumentů RE relací. 

Fráze se definují pro RA relace, RE relace a pro argumenty těchto relací. Důležitá je 
definice frází pro všechny relace RE. Fráze pro RA relace a jejich argumenty jsou 
popisovány ve vstupním mapování jednotlivých atributů (viz kapitola 7.2.4), např. 
„[Osoba] se narodila [dne]“. V této sekci se popisují fráze, které jsou svým významem a 
použitelností zcela obecné a musely by jinak být definovány zvlášť pro velký počet 
atributů, např. „[Entita] určená [atributem]“. 

Na RG relace není ve vstupních dotazech explicitně odkazováno, proto se pro ně 
mapování nedefinuje. Částečně jejich problematiku řeší NL operátor isMem (viz 
kapitola 7.2.8). 

Např. dotaz „Student patří mezi osoby?“: s-fráze „patřit mezi“ náleží do množiny 
PhrOpRelS (isMem) pro NL operátor isMem. 
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s-fráze pro RA relace 
Definuje se PhrRAS jako množina obecných s-frází pro RA relace. Nechť SOE se je 
rodičovským SOE od atributu sa. Pro frázi f, f ∈  PhrRAS, platí: 

 f obsahuje zástupný uzel pro referenci na instance se,  
 f může obsahovat zástupné uzly pro referenci na hodnoty atributu sa, 
 f slouží pro obecné uvození hodnoty atributu sa vůči rodičovskému se. Fráze f 

neklade na se ani sa žádné selektivní podmínky, kromě podmínky na účast ve 
společné RA* relaci. 

Příklad prvků množiny PhrRAS: „[sa].ACT určovat [se].PAT“, použito v dotazu „Koho určuje 
rodné číslo X?“, další příklad fráze: „[se].ACT vlastnit [sa].PAT“. 
Pozn.: existence fráze f, f ∈  PhrRAS, nevylučuje existenci fráze f1, která je s frází f 

shodná až na zástupné uzly a je definovaná např. pro relaci RE. Příklad: 
„[SOE Osoba].PAT určovat [SOE Titul].ACT“, použito v „Osoby určené titulem Bc.“. 

s-fráze pro RE relace 
Pro RE relaci re se definuje PhrRES (re) jako množina obecných s-frází pro RE relaci. 
Nechť SOE s1, …, SOE sN představují argumenty N-ární RE relace re. Pořadí argumentů 
odpovídá pořadí specifikovanému pro relaci re v SNet. Pro frázi f, f ∈  PhrRES (re), platí: 

 f může obsahovat zástupný uzel pro referenci na množinu instancí libovolného 
objektu si, 1 ≤  i ≤  N, 

 f slouží pro zachycení relace re mezi argumenty relace s1, …, sN. Fráze f neklade 
na argumenty s1, …, sN žádné dodatečné selektivní podmínky, kromě podmínky na 
účast ve společné relaci re. 

Příklad prvků množiny PhrRES (Studenti si zapisují Předměty): „[SOE Student].ACT 
zapisovat_si [SOE Předmět].PAT“, použito v dotazu „Který třeťák si nezapsal analýzu?“. 
Pro RE relaci re se definuje PhrRESelS (re) jako množina selektivních s-frází pro 

RE relaci. Jde o analogii k množině PhrRES (re), avšak s rozdílem: fráze f, 
f ∈  PhrRESelS (re), navíc klade na některé z argumentů s1, …, sN dodatečné selektivní 
podmínky. Selektivní podmínka pro frázi je určena výrazem LQL vůči proměnné, která 
vymezuje přípustné instance pro argument si. 

Příklad prvku množiny PhrRESelS (Zaměstnanec má Funkci na Katedře): 
„[SOE Zaměstnanec].ACT uklízet [SOE Katedra].LOC“, použito v dotazu „Kteří pracovníci 
uklízejí na katedře X?“. Uvedená fráze klade na instance objektu SOE Funkce dodatečnou 
podmínku: SOA Název funkce je roven řetězci „úklid“.  

z-fráze pro RA relace 
Pro RA relace lze z-fráze rozdělit na obecné z-fráze zastupující činnost a obecné z-fráze 
zastupující argumenty. 

Definuje se PhrRAZ jako množina obecných z-frází pro RA relace. Nechť SOE se je 
rodičovským SOE od sa. Pro frázi f, f ∈  PhrRAZ, platí: 

 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na činnost odpovídající obecné RA* 
relaci, 

 f může obsahovat zástupný uzel pro referenci na instance objektu se nebo hodnoty 
objektu sa, 

 f je nezávislá na hodnotě atributu sa nebo hodnotách atributů či vazbách 
popisovaného objektu se. 

Např. PhrRAZ obsahuje frázi „{relace} evidence [se].ADDR [sa].PAT“. Použito ve výrazu 
„Evidence věku.“, kterým je požadován výpis dvojic SOE Osoba a SOA Věk. 
Definuje se PhrRAPredZ resp. PhrRASuccZ jako množina obecných z-frází pro 

RA* předchůdce resp. obecných z-frází pro RA* následovníka. Nechť f, f ∈  PhrRAPredZ, 
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resp. pro frázi g, g ∈  PhrRASuccZ. Dále nechť SOE se je rodičovským SOE od sa 
v libovolné RA* relaci ra. Pak platí: 

 f resp. g zastupuje referenci ve vstupním TGTS na obecného RA* předchůdce 
resp. na obecného RA* následovníka, 

 f resp. g může obsahovat zástupný uzel pro referenci na hodnoty objektu sa resp. 
instance objektu se, 

 f resp. g je nezávislá na hodnotách atributu sa nebo hodnotách dalších atributů / 
vazbách vztažených k instancím objektu se. 

Např. PhrRAPredZ obsahuje frázi „entita“, „vlastník {[sa].PAT}“ nebo „majitel [sa].PAT“, 
použito v dotazu „Majitel rodného čísla X?“. Podobně PhrRASuccZ obsahuje frázi „vlastnost“, 
„atribut {[se].APP}“ použito v dotazu „Hodnoty délkového atributu osob!“. 

z-fráze pro RE relace 
z-fráze pro RE relace se rozdělují na z-fráze zastupující činnost a z-fráze zastupující 
argumenty. Zvláště se definují z-fráze s obecným a zvlášť se selektivním významem. 

Pro RE relaci re se definuje PhrREZ (re) jako množina obecných z-frází pro RE relaci. 
Nechť SOE s1, …, SOE sN představují argumenty N-ární RE relace re. Pořadí argumentů 
odpovídá pořadí specifikovanému pro relaci re v SNet. Pro frázi f, f ∈  PhrREZ (re), platí: 

 f zastupuje referenci ve vstupním TGTS na činnost odpovídající relaci re, 
 f může obsahovat zástupné uzly pro referenci na množinu instancí libovolného 

objektu si, 1 ≤  i ≤  N, 
 f slouží pro zachycení relace re mezi argumenty relace s1, …, sN. Fráze f neklade 

na argumenty s1, …, sN žádné dodatečné selektivní podmínky, kromě podmínky na 
účast ve společné relaci re. 

Příklad prvků množiny PhrREZ (Studenti si zapisují Předměty): „účast [SOE Student].ACT 
[SOE Kurz].PAT“, použito v dotazu „Zajímá mě účast druháků na cvičení z analýzy IIb?“. 
Pro RE relaci re se definuje PhrRESelZ (re) jako množina selektivních z-frází pro 

RE relaci. Jde o analogii k množině PhrREZ (re), avšak s rozdílem: fráze f, 
f ∈  PhrRESelZ (re), navíc klade na některé argumenty s1, …, sN dodatečné selektivní 
podmínky. Selektivní podmínka pro frázi je určena výrazem LQL vůči proměnné, která 
vymezuje přípustné instance pro argument si. 

Příklad prvku množiny PhrRESelZ (Zaměstnanec má Funkci na Katedře): „uklízení 
[SOE Zaměstnanec].ACT [SOE Katedra].LOC“, použito v dotazu „Přehled uklízení na 
katedře X“. Uvedená fráze klade na instance objektu SOE Funkce dodatečnou podmínku: 
SOA Název funkce je roven řetězci „úklid“. 
Nechť SOE s1, …, SOE sN představují argumenty N-ární RE relace re. Pořadí 

argumentů odpovídá pořadí specifikovanému pro relaci re v SNet. Pro re a argument si se 
definuje PhrRESOEZ (re, i) resp. PhrRESOESelZ (re, i) jako množina obecných resp. 
selektivních z-frází pro argument RE relace. Nechť f, f ∈  PhrRESOEZ (re, i), resp. pro frázi 
fsel, fsel ∈  PhrRESOESelZ (re, i). Dále nechť SOE si je i-tý argument RE relace re. Pak platí: 

 f resp. fsel zastupuje referenci ve vstupním TGTS na instance objektu si, 
 f resp. fsel může obsahovat zástupný uzel pro referenci na množinu instancí 

libovolného objektu sj, 1 ≤  j ≤  N, j ≠  i, 
 f resp. fsel slouží pro zachycení relace re mezi argumenty relace s1, …, sN. 
 f resp. fsel neklade resp. klade na množiny instancí jednotlivých argumentů s1, …, 

sN dodatečné selektivní podmínky, 
 dodatečná selektivní podmínka specifikovaná frází fsel má tvar LQL výrazu vůči 

proměnným pro jednotlivé argumenty relace re. 
Např. PhrRESOEZ (Student navštěvuje Kurz, 1) obsahuje obecnou frázi „návštěvník 
{[SOE Kurz].PAT}“, použito v dotazu „Návštěvníci kurzu X?“. Další příklad: 
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PhrRESOESelZ (Student si zapisuje Předmět, 1) obsahuje selektivní frázi „španělštinář“ 
s podmínkou na zúčastněný SOE Předmět, který musí reprezentovat španělský jazyk. 

r-fráze 
K množinám z-frází pro argumenty RA a RE relací, lze analogicky definovat množiny 
r-frází. Uváděn bude pouze přehled množin r-frází, pro každou z nich bude zmíněna 
analogická množina z-frází a příklad. 

Analogie mezi z-frázemi a r-frázemi je následující: nechť se argument SO soi účastní 
RA nebo RE relace rel. Nechť z-fráze fz zastupuje instance objektu soi v roli účastníků 
relace rel. Pak analogická r-fráze fr rozvíjí referenci na instance objektu soi. 

Definuje se PhrRAPredR resp. PhrRASuccR jako množina obecných r-frází pro 
RA* předchůdce resp. obecných r-frází pro RA* následovníka, analogicky k množinám 
PhrRAPredZ resp. PhrRASuccZ. 

Např. PhrRAPredR obsahuje frázi „vlastnický“, „vlastnící {[sa].PAT}“, použito v dotazu „Osoby 
vlastnící rodné číslo X?“. Podobně PhrRASuccR obsahuje frázi „atributový“. 
Nechť SOE s1, …, SOE sN představují argumenty N-ární RE relace re. Pořadí 

argumentů odpovídá pořadí specifikovanému pro relaci re v SNet. Pro re a argument si se 
definuje PhrRESOER (re, i) resp. PhrRESOESelR (re, i) jako množina obecných resp. 
selektivních r-frází pro argument RE relace, analogicky k množinám PhrRESOEZ (re, i) 
resp. PhrRESOESelZ (re, i). 

Např. PhrRESOER (Student navštěvuje Kurz, 1) obsahuje obecnou frázi „navštěvující 
{[SOE Kurz].PAT}“, použito v dotazu „Osoby navštěvující kurz X?“. Další příklad: 
PhrRESOESelR (Zaměstnanec má Funkci na Katedře, 1) obsahuje selektivní frázi „uklízející 
[SOE Katedra].LOC”, použito např. „Osoby uklízející na katedře Z?“. Uvedená fráze klade 
na instance objektu SOE Funkce dodatečnou podmínku: SOA Název funkce je roven řetězci 
„úklid“. 

Implicitní hodnoty argumentů 
Pro argument si RE relace re lze definovat FlagREDefVal (re, i) jako implicitní hodnotu 
argumentu. Hodnota argumentu se definuje LQL výrazem vůči proměnné zastupující 
instance objektu si. Hodnota FlagREDefVal (re, i) se využije v situaci, kdy vstupní text 
nespecifikuje hodnotu argumentu si. Není-li hodnota FlagREDefVal (re, i) určena, nejsou na 
si ve výše uvedeném případě kladeny žádné selektivní podmínky. 

Např. pro ternární relaci RE re = „Student si zapisuje Předmět v Semestru s Hodnocením“ se 
definuje FlagREDefVal (re, 1) vůči proměnné _1: jako aSemestr__aktualni(_1, 1). Dotaz „Kdo si 
zapsal analýzu?“ je pak zpracován pouze vzhledem k aktuálnímu semestru. Pro semestry 
v loňském roce by bylo nutné uvést dotaz ve tvaru např. „Kdo si zapsal vloni analýzu?“. 

Výstupní mapování 
Definice výstupního mapování relací RA, RE, RG zahrnuje specifikaci pro prezentaci 
obecné relace uživateli a specifikaci pro prezentaci výsledných dat uživateli. 

Prezentace obecné relace 
Pro účely prezentace relace nezávisle na instancích/hodnotách argumentů se specifikuje 
stručný popis PhrOutRA (ra) resp. PhrOutRE (re) resp. PhrOutRG (rg) pro RA relaci ra 
resp. RE relaci re resp. RG relaci rg. Popisem je výraz v NL, který obsahuje zástupné uzly 
pro argumenty. Výraz musí být použitelný i tehdy, pokud zástupné uzly zůstanou 
nespecifikovány (nahrazení prázdným řetězcem). Popis relace nalézá využití při interakci 
s uživatelem. Bez specifikovaného argumentu obsahují množiny PhrOutRA () resp. 
PhrOutRG () fráze vztahující se k obecné blíže nespecifikované RA* resp. RG relaci. 
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Příklad pro relaci RA: PhrOutRA (Osoba má atribut Věk) = „Osoba [SOE Osoba] má 
přiřazen věk [SOA Věk]“. Příklad pro relaci RE: PhrOutRE (Student navštěvuje Kurz) = 
„Student [SOE Student] navštěvuje kurz [SOE Kurz]“. Příklad pro relaci RG: 
PhrOutRG (Student je Osobou) = „Student [SOE Student] je osobou [SOE Osoba]“. 
Pokud systém potřebuje vyřešit nejednoznačnost při překladu dotazu, může vypsat na výstupu 
otázku ve smyslu např. „Zajímá Vás vztah: Student S navštěvuje kurz K?“. 
Dále lze připojit obecný komentář PhrOutRADesc (ra) resp. PhrOutREDesc (re) resp. 

PhrOutRGDesc (rg) pro RA relaci ra resp. RE relaci re resp. RG relaci rg. Komentář je 
nezávislý na instancích/hodnotách argumentů. Využití nalézá při dotazování na 
metainformace. 

Prezentace výsledných dat 
Prezentace výsledných dat relace uživateli se specifikuje pouze pro RE relace a zahrnuje 

 pro každou relaci RE re titulek k tabulkovému výpisu PhrOutRETitle (re). Všechny 
SO uvedené v titulku musí odpovídat pořadí argumentů, dle specifikace v SNet. 

Např. pro RE relaci „Zaměstnanec je vedoucím od Zaměstnance“ je definován titulek 
„Vedoucí a jeho zaměstnanci:“. Pokud uživatel zadá dotaz „Vedení zaměstnanců?“, 
bude mít výstup výsledné množiny dat tvar dvou skupin sloupců: jedna reprezentuje 
vlastnosti instancí objektu SOE Zaměstnanec v roli vedoucího a druhá skupina 
vlastnosti pro instance objektu SOE Zaměstnanec v roli podřízené osoby. Pořadí 
těchto dvou skupin odpovídá pořadí argumentů specifikovanému v SNet. Bez definice 
a prezentace titulku by uživatel neměl přehled o tom, která skupina sloupců vystupuje 
v roli vedoucího pracovníka a která v roli podřízeného zaměstnance.  

 pro relace RE re, které obsahují specifikaci implicitní hodnoty FlagREDefVal (re, si) 
pro některý argument si, se definuje PhrOutREDefValTitle (re) jako {<a; t> | 
a reprezentuje libovolnou uspořádanou množinu argumentů relace re, t 
reprezentuje titulek pro seznam a}. Pro výpis se použije vždy libovolná dvojice 
<ai; ti>, že ai je nejmenší možnou množinou, která obsahuje všechny argumenty se 
specifikovanou hodnotou v rámci zpracovávaného dotazu. Na výstup jsou poslány 
hodnoty všech argumentů z ai dle pořadí daném ai. Jako titulek uvádějící 
výslednou množinu dat bude využit ti. Všechny SO uvedené v titulku ti musí 
odpovídat pořadí argumentů v ai. V případě, že žádné takové <ak; tk> pro aktuálně 
vyhodnocovanou relaci neexistuje, využije se titulek PhrOutRETitle (re) a na výstup 
jsou odeslány hodnoty/instance všech argumentů. 

Např. nechť RE relace re = „Student si zapisuje Předmět v Semestru s Hodnocením“, 
pro argument SOE Semestr je definována implicitní hodnota argumentu (určuje 
aktuální semestr). Nechť PhrOutREDefValTitle (re) = {<{SOE Student, SOE Předmět}; 
„Studenti a jejich zapsané předměty v aktuálním semestru:“>}. V dotazu „Chci 
zápisy!“ nejsou uživatelem specifikovány hodnoty pro žádný argument, proto se 
použije jediný prvek množiny PhrOutREDefValTitle (re) a na výstupu jsou zobrazeny 
pouze sloupce s vlastnostmi pro SOE Student a SOE Předmět, včetně vyhrazeného 
titulku. Uživatel tak v této situaci není zbytečně zahlcen (potažmo zmaten) výpisem 
hodnot, který by zahrnoval sloupce s vlastnostmi ostatních argumentů 
SOE Hodnocení a SOE Semestr. 

7.2.7 Rozšířené tranzitivní relace 

Vstupní mapování 
Existuje široká skupina selektivních frází, které nalézají ze strany uživatele výhodné 
použití, avšak nelze je přiřadit k žádné dosud popsané množině frází. Důvodem je spjatost 
definice již popsaných množin frází s jediným konkrétním prvkem SNet a v určitých 
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případech také s jeho nejbližším okolím (SO jako argumenty relací). Zmiňovanou dosud 
blíže nespecifikovanou skupinou jsou selektivní fráze pro 

 RTR relace (viz pododdíl 7.1), 
 SOE se, které jsou definovány na základě hodnot více atributů a1, …, ak. Tento 

případ však lze převést na (k + 1)-ární RTR relaci rel, arglistrel = <se; a1; …; ak>. 
Nechť rel představuje N-ární RTR relaci rel s arglistrel. Definují se množiny 

selektivních frází PhrTRelS (rel) resp. PhrTRelSelS (rel) resp. PhrTRelZ (rel) resp. 
PhrTRelSelZ (rel) resp. PhrTRelSOZ (rel, i) resp. PhrTRelSOSelZ (rel, i) resp. 
PhrTRelSOR (rel, i) resp. PhrTRelSOSelR (rel, i) analogicky k množinám selektivních frází 
definovaných pro libovolnou RE relaci re: PhrRES (re) resp. PhrRESelS (re) resp. 
PhrREZ (re) resp. PhrRESelZ (re) resp. PhrRESOEZ (re, i) resp. PhrRESOESelZ (re, i) resp. 
PhrRESOER (re, i) resp. PhrRESOESelR (re, i). Pořadí argumentů je pevně stanoveno arglistrel. 

Význam každé fráze je nutné specifikovat LQL výrazem vždy, i v případě, že frází 
samotnou nejsou kladeny dodatečné selektivní podmínky na žádný z argumentů relace. 

Např. Nechť rel reprezentuje RTR relaci „Student je spolužák Studenta“, 
arglistrel = <so1 = SOE Student; so2 = SOE Student>. PhrTRelSOZ (rel, 1) obsahuje obecnou 
z-frázi „spolužák {[so2].APP}“, použito v dotazu „Ukaž mi Karfíkovy spolužačky“. LQL výraz 
pro rel je specifikován LQL výrazem vůči proměnné _1 pro instance objektu so1 a _2 pro 
instance objektu so2: aStudent__Rocnik(_1,_3), aStudent__Rocnik(_2,_3). 
Pozn.: pokud administrátor potřebuje vložit do SM frázi f s významem lqlf, přičemž f 

nelze přiřadit do žádné jiné množiny frází v SM, je vhodné využít mechanizmus RTR 
relací. Libovolná RTR relace rel má v SM uchovánu sémantiku pouze v podobě LQL 
významu u jednotlivých frází příslušných k relaci rel. Přestože význam lqlf neodpovídá 
žádné RTR relaci, lze založit nepravou RTR relaci relf (arglistrelf obsahuje SO, pro které 
v f existují zástupné uzly) a f přiřadit do vhodné množiny. Dále lze pro relf zřídit výstupní 
mapování, viz další text. 

Např. s-fráze f = „[SOE Student].PAT míjet stipendium.ACT v [SOE Semestru].LOC“ pro 
dotaz „Koho minulo letos stipendium?“. Význam fráze f interně spojuje dva NL operátory 
(průměr získaných známek za semestr je větší než konstanta). Pro význam f je založena nová 
nepravá RTR relace rel s arglistrel = <SOE Student; SOE Semestr> a f ∈  PhrTRelS (rel). 

Výstupní mapování 
Pro N-ární RTR relaci rel se definuje PhrOutTRel (rel) jako obecný stručný popis relace 
rel, analogicky k popisu PhrOutRE (re) pro RE relaci re. Dále se definuje titulek 
k tabulkovému výpisu PhrOutTRelTitle (rel) analogicky k PhrOutRETitle (re) pro 
RE relaci re. 

7.2.8 Operátory v přirozeném jazyce 
Systém podporuje operátory přirozeného jazyka (NL operátory nebo jen operátory), které 
lze použít ve vstupním dotazu. Nechť operation (X) označuje operaci příslušnou 
k operátoru X. NL operátor X je určen názvem, typem operandů (argumentů) a typem 
návratové hodnoty operace operation (X). Typ argumentů a typ návratové hodnoty 
(souhrnně o-typ) operace operation (X) se rozlišuje na 

 atomické o-typy: číslo (N), textový řetězec (C), datum/čas (D), identifikátor entity 
(ID), logická/pravdivostní hodnota (L), 

 množiny (Set) obsahující prvky shodného atomického o-typu N, C, D nebo ID. 
Podle o-typu návratové hodnoty příslušné operace se NL operátory označují jako 
 V-operátory, pokud je jejich návratová hodnota o-typu N (s označením 

N-operátory) resp. C (s označením C-operátory) resp. D (s označením 
D-operátory) resp. Set (s označením Set-operátory), 



7 – SÉMANTICKÝ MODEL 
 

85 

 L-operátory označují operátory, jejichž příslušná operace vrací logickou hodnotu. 
 Je stanovena množina frekventovaných NL operátorů, které systém podporuje a pro 

které se vytváří mapování NL↔SNet. Množina uvedená v tomto textu je libovolně 
rozšiřitelná pro budoucí použití. 

Úmluva: v níže uvedeném přehledu je v závorce za názvem operátoru uvedena jeho 
identifikace a mezerami oddělený seznam o-typů pro argumenty, přičemž pořadí prvků 
seznamu respektuje pořadí operandů. 

Numerické operátory 
Mezi operátory s atomickými numerickými operandy patří 

 N-operátory: 
 unární operátory: absolutní hodnota (nAbs N); druhá mocnina (nPow N); 

druhá odmocnina (nRoot N), 
 binární operátory pro aritmetické a ostatní numerické operace: součet 

(nAdd N N); rozdíl (nSub N N); součin (nMult N N); podíl (nDiv N N); 
minimum resp. maximum dvou hodnot (nMin N N) resp. (nMax N N), 

 L-operátory: 
 unární operátor: být záporným číslem (isNeg N). 

Relační operátory 
L-operátory pro porovnání atomických hodnot shodného o-typu X ∈  {N, C, D}: binární 
operátory =  (isEq X X); ≠  (isNEq X X); < (isLt X X); > (isGt X X) a ternární operátor být 
mezi dvěma hodnotami (isBtw X X X). 

Textové operátory 
V-operátory nad textovými řetězci: unární délka řetězce (cLen C); L-operátory: součást 
řetězce (isSbstr C C) – druhý argument je podřetězcem prvního řetězce; první argument 
tvoří prefix druhého argumentu nebo prefix některého slova v druhém argumentu 
(isStart C C), např. „kdo začíná na ‚j‘?“. 

Operátory nad výrazy pro datum/čas 
 unární N-operátory pro získání numerické složky z výrazu o-typu datum nebo čas: 

rok (dYear D), měsíc (dMon D), den (dDay D), hodina (dHour D), minuta 
(dMin D), sekunda (dSec D), den v týdnu (dDayOfW D), např. „v kterém roce se 
narodil“, 

 délka intervalu v celých dnech mezi hodnotami o-typu datum (dDiff2 D D) a 
rozdíl v celých dnech mezi argumentem a okamžikem vyhodnocení dotazu 
(dDiffNow D), 

 konstanty (nulární D-operátory) pro určení relativního časového intervalu 
vzhledem k času vykonávání dotazu: aktuální den (dNow), např. „dnes“, „teď“, 
okolní dny: včerejší den (dYstrd), např. „včera“, zítřejší den (dTmrw), např. 
„zítra“, 

 D-operátory vracející časový interval pro den v týdnu (dExDay N N) resp. časový 
interval pro měsíc v roce (dExMonth N N). Číslo dne v týdnu (týden začíná 
pondělím s číslem 1) resp. číslo měsíce určuje první argument. Druhý argument 
specifikuje cílový čas (hodnota –1 pro minulost, 1 (implicitní) pro přítomnost 
nebo budoucnost). 

Např. „kdo přijede v pondělí“ – (nejbližší) pondělí v budoucnosti a „kdo přijel 
v pondělí“ – nejbližší minulé pondělí nebo množina všech pondělí v minulosti. 
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Operátory nad množinami 
Operátory nad množinami záznamů se dělí na 

 N-operátor počtu prvků množiny (setCnt Set), např. „počet oddělení“, 
 V-operátory pro agregační funkce nad množinou hodnot o-typu 

 N, D, C: minimum (setMin Set), maximum (setMax Set), 
 N: průměr (setAvg Set), suma (setSum Set), 

 L-operátory nad atomickou hodnotou o-typu X a množinou hodnot o-typu X: 
 operátor náležení prvku do množiny (isMem X Set, X představuje 

libovolný o-typ operandu), např. „kdo náleží ke studentům?“, 
 operátor využívající agregační funkce: být minimálním resp. maximálním 

prvkem (isMin X Set resp. isMax X Set, X představuje o-typ N, C nebo D); 
být průměrný (isAvg N Set), 

 binární Set-operátory: sjednocení (setUnion Set Set), průnik (setIntersect Set Set), 
množinový rozdíl (setDiff Set Set), doplněk (setSuppl Set Set) – doplněk množiny 
specifikované prvním argumentem do množiny reprezentované druhým 
argumentem. 

Vstupní mapování 
Vstupní mapování každého operátoru obsahuje definici frází (z-frází, r-frází a s-frází). Ve 
frázích definovaných v souvislosti s operátorem X lze použít zástupný symbol: 

 [Argi] pro argument s pořadím i náležící operátoru X, 
 [Res] pro výsledek operace operation (X), 
 [A2P] resp. [A2N] pro druhý stupeň komparativních r-frází pozitivních nebo 

obecně pozitivních resp. negativních nebo obecně negativních, které představují 
vyšší resp. nižší hodnotu prvního argumentu operátoru X. Použito v definicích 
frází pro operátory isLt, isGt, setMin a setMax, 

 [A3P] resp. [A3N] pro třetí stupeň komparativních r-frází pozitivních nebo obecně 
pozitivních resp. negativních nebo obecně negativních, které představují nejvyšší 
resp. nejnižší hodnotu prvního argumentu operátoru X. Použito v definicích frází 
pro operátory isLt, isGt, setMin a setMax. 

V rámci selektivní fráze definované v souvislosti s operátorem X lze specifikovat 
hodnoty argumentů operátoru X nebo výslednou hodnotu operace operation (X). 

Úmluva: pro přehlednost jsou v následujících ukázkách místo zástupného symbolu 
[Symbol] přímo uvedeny konkrétní příklady výrazů ohraničené []Symbol. Podle potřeby je 
použitý operátor uváděn v závorce za příkladem. 

Pro libovolný operátor X se definují pouze množiny frází, které jsou nezávislé na 
konkrétních objektech SO, jejichž instance/hodnoty se vyskytují v pozici argumentu nebo 
vlastníka. 

z-fráze 
Pro N-ární V-operátor X se definuje PhrOpResZ (X) jako množina obecných z-frází pro 
výsledek operace. Pro frázi f, PhrOpResZ (X), platí: 

 f zastupuje výsledek operace operation (X), 
 f může obsahovat zástupné uzly: [Argk]: 1 ≤  k ≤  N, [A2P], [A2N], [A3P], [A3N]. 

Ukázky z-frází: „druhá mocnina [věku.APP]Arg1“ (nPow), „[studenti.CO]Arg1 plus.CONJ 
[učitelé.CO]Arg2“ (nAdd), „součin věku [Dlouhého.CO.RSTR]Arg1 a.CONJ 
[Širokého.CO.RSTR]Arg2“ (nMult), „délka [názvu.APP]Arg1“ (cLen), „[narození.TWHEN 
Ryby]Arg1 měsíc“ (dMon), „dnes“ (dNow), „čtvrtek“ (dExDay, první argument = 4), „počet 
[zaměstnanců na katedře X]Arg1“ (setCnt), „maximum [vah prváků]Arg1“ (setMax), 
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„[největší.SUP]A3P [ve třídě]Arg1“ (setMax), „sjednocení [prváků]Arg1 a [třeťáků]Arg2“ 
(setUnion). 

r-fráze 
Pro operand argi operátoru X s aritou N lze definovat obecné r-fráze pro operand. Nechť 
fráze f je obecnou r-frází pro operand argi, pak platí: 

 f rozvíjí v TGTS referenci na instance/hodnoty objektu argi, 
 f může obsahovat zástupné uzly: [Argk]: 1 ≤  k ≤  N, k ≠  i, [A2P], [A2N], [A3P], 

[A3N], [Res]. 
Úmluva: uváděné ukázky r-frází jsou včetně rozvíjeného argumentu. 
Pro operand argi operátoru X s aritou N se definuje PhrOpArgSubR (X, i) jako množina 

nahrazujících obecných r-frází pro operand. Pro frázi f, f ∈  PhrOpArgSubR (X, i), platí: 
 f je obecnou r-frází pro operand argi,  
 f způsobuje významové nahrazení reference na instance/hodnoty objektu argi za 

výsledek operace operation (X). 
Např. „[výška]Arg1 (v absolutní hodnotě)“ (nAbs), „(průměrná) [výška (druháků)]Arg1“ 
(setAvg), „[věk]Arg1 ([největší.SUP]A3P [ve třídě]Arg2)“ (setMax). 
Pro operand argi operátoru X s aritou N se definuje PhrOpArgSelR (X, i) jako množina 

selektivních r-frází pro operand. Pro frázi f, f ∈  PhrOpArgSelR (X, i), platí: 
 f je obecnou r-frází pro operand argi,  
 f klade selekční omezení hodnoty/instance rozvíjeného operandu. Omezení je pro 

 V-operátor X dané určením hodnot všech ostatních operandů a případně 
určením hodnoty výsledku operace operation (X), 

 L-operátor X položené pravdivým výsledkem operace operation (X). 
Ukázky: „věk (mezi [20.LOC.CO]Arg2 a.CONJ [22.LOC.CO]Arg3)“ (isBtw), „(záporné) 
[údaje]Arg1“ (isNeg), „[věk dr. Skružného]Arg1 ([větší]A2P ([věk.CPR.DFR.než Půlpánové]Arg2) 
([o kolik.DIFF]Res))“ (nSub), „[věk]Arg1 (různý od [30.ORIG]Arg2)“ (isNEq), „[věk]Arg1 
([větší.COMP]A2P než [30.CPR.DFR]Arg2)“ (isGt), „(dlouhý ([20]Res znaků)) [název]Arg1“ 
(cLen), „[X]Arg1 (začínající na [a]Arg2)“ (isStart), „[údaj]Arg1 (starý [20 dní]Res)“ (dDiffNow), 
„[X]Arg1 (náležící k [prvákům.PAT]Arg2)“ (isMem), „[věk]Arg1 ([největší]A3P ([mezi 
druháky]Arg2))“ (isMax). 
Pozn.: množiny PhrOpArgSubR (X, i) a PhrOpArgSelR (X, i) mohou mít neprázdný 

společný průnik. 
Pro V-operátor X arity N se definuje PhrOpResR (X) jako množina obecných r-frází pro 

výsledek operace. Pro frázi f, PhrOpResR (X), návratová hodnota operace operation (X) je 
o-typu Y, platí: 

 f rozvíjí v TGTS referenci na výraz o-typu Y, na který je kladena frází f podmínka 
na rovnost s výsledkem operace operation (X), 

 f může obsahovat zástupné uzly: [Argk]: 1 ≤  k ≤  N, [A2P], [A2N], [A3P], [A3N]. 
Např.: „(včerejší) [datum příjmu]Res“ (dYstrd). 

s-fráze 
Pro operátor X s aritou N se definuje PhrOpS (X) jako množina obecných s-frází pro vztah 
operandů a výsledku. Pro frázi f, f ∈  PhrOpS (X), platí: 

 f zachycuje vztah mezi některými operandy a případně výsledkem operace 
operation (X), 

 f může obsahovat zástupné uzly: [Argk]: 1 ≤  k ≤  N, [A2P], [A2N], [A3P], [A3N], 
[Res]. 

Např. „[čí věk.ACT]Arg1 převyšuje [věk Rambouska.PAT]Arg2“ (isGt), 
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Pro V-operátor X s aritou N se definuje PhrOpImpS (X) jako množina obecných 
imperativních s-frází pro operátor. Pro frázi f, f ∈  PhrOpImpS (X), platí: 

 f poskytuje uživateli výsledek operace, 
 f může specifikovat hodnoty operandů operátoru X, 
 f může obsahovat zástupné uzly: [Argk]: 1 ≤  k ≤  N, [A2P], [A2N], [A3P], [A3N]. 

Ukázky s-frází: „odmocni.IMP [výšku.PAT]Arg1“ (nRoot), „od [platu]Arg1 odečti [prémie]Arg2“ 
(nSub), „spočítej [druháky]Arg1“ (setCnt). 
Pozn.: není nutné definovat fráze, které lze vytvořit spojením ignorovatelné uvozovací 

fráze z WIntroS a fráze z PhrOpResZ (X). 
Příklad: fráze „Ukaž mi druhou mocninu [věku.APP]Arg1“ lze složit z frází: „ukaž mi 
[X].PAT“ ∈  WIntroS a „druhá mocnina [věku.APP]Arg1“ ∈  PhrOpResZ (nPow). 

Poznámky 
Systém umožňuje definici frází, jejichž význam je spojen s NL operátory a závisí na 
konkrétních SO vystupujících v roli operandů, již v rámci množin selektivních frází 
uvedených v předchozích kapitolách. Např. „(malý) věk“, „(mladý) student“, „zastaralý 
údaj“ (dDiffNow), „(dlouhý) název“ (cLen), „početný ročník“ (setCnt). Tento způsob je 
rovněž nutné využít v případě definic frází, které vyžadují pro popis sémantiky násobnou 
aplikaci NL operátorů, např. „(nadprůměrný) student“ (isGt ° setAvg). 

Pokud lze očekávat častou aplikaci některého NL operátoru nad určitým SO, je 
vhodné do SM přidat zcela nový vyhrazený SO, který tento výsledek bude reprezentovat. 

Např. pokud by SOE Osoby obsahoval SOA Datum narození ale nikoliv vlastnost pro věk 
osob (odvoditelná operátorem dDiffNow z SOA Datum narození), je vhodné zařadit do SM 
vyhrazený SOA Věk jako atribut objektu SOE Osoby (včetně vytvoření všech mapování). 

Výstupní mapování 
Pro každý N-ární NL operátor X se specifikuje PhrOutOp (X) jako stručný obecný popis 
výsledku operace operation (X). Popis se využívá při interakci s uživatelem. Např. 
PhrOutOp (setMin) = „Nejmenší prvek množiny.“. Popis lze podmínit hodnotou některého 
argumentu. V takovém případě se pro něj vztahuje syntaxe platná pro formátovací 
výstupní řetězec pro SOA sa (PhrOutSOAFMT (sa)) s rozdíly: 

 nejsou k dispozici proměnné val a m, 
 jsou definovány proměnné arg1, …, argN obsahující aktuální hodnotu operandů 

s pořadím 1, …, N náležících operátoru X. 
Např. PhrOutOp (dExDay) = icase (arg2, ‘–1‘,‘Již uplynulý ‘,‘Dnešní nebo budoucí ‘) + ‘den 
v týdnu s číselným pořadím ‘ + arg1. 

7.2.9 Definice uživatelských predikátů 
V rámci mapování NL↔SNet se definují uživatelské LQL predikáty, jejichž význam je 
popsán prostřednictvím konjunktivní klauzule. Uvedeným způsobem se definují určité 
uživatelské predikáty určení kvality a určité ostatní predikáty (viz kapitola 6.1.1 – 
doménově závislé predikáty). 

Pozn.: výhodně lze uvedený mechanizmus využít pro centralizované definice 
významů sémanticky souvisejících selektivních frází prostřednictvím společného 
uživatelského predikátu. 

Např. predikát fVelkaVyskaOsob/1 (s definicí fVelkaVyskaOsob(_1):-_1>190) lze využít pro 
definici významu všech selektivních frází: „velký“ ∈  PhrSOASelR (SOA Výška), 
„vysoký“ ∈  PhrSOAParentSelR (SOA Výška), „hodně“ ∈  PhrSOASelZ (SOA Výška) a 
„obr“ ∈  PhrSOAParentSelZ (SOA Výška). 
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7.3 Mapování prvků sítě na jazyk vnitřní reprezentace 
Mapování prvků sítě SNet na vnitřní reprezentaci (mapování SNet→LQL) spočívá v 
přiřazení sémantiky v podobě LQL výrazu všem základním prvkům, které jsou 
definované v SNet (SO, RA relací, RE relací) a NL operátorům. Dále se definují významy 
všech predikátů, jejichž tělo má být definováno prostřednictvím LQL výrazu. 

7.3.1 Mapování prvků sémantické sítě 
Mapování jednotlivých prvků definovaných v SNet na LQL predikáty: 

 každý SOE se je mapován na unární LQL predikát s argumentem, který zastupuje 
množinu všech instancí se. Konvence zápisu predikátu: ‘e‘ + název_SOE. Výraz 
název_SOE odpovídá názvu SOE, z kterého jsou odstraněny mezery, diakritika a 
je uveden s prvním velkým písmem pro každé slovo názvu. Např. eStudent/1, 

 SOA ani SOAn není mapován na žádný predikát. Využívá se mapování 
RA* relace, které se atribut účastní, 

 RA relace mezi RA předchůdcem SO se a RA následovníkem SO sa je mapována 
vždy jako binární predikát. První argument zastupuje instanci se, druhý argument 
reprezentuje hodnotu atributu sa. Konvence pro zápis názvu predikátu: ‘a‘ + 
název (se) + ‘__‘ + název (sa). Symbol název (sx) odpovídá názvu SO sx, z kterého 
jsou odstraněny mezery, diakritika a je uveden s prvním velkým písmem pro 
každé slovo názvu. Např. aOsoba__Vek/2, aAdresaOsob__UliceOsob/2. 
V závislosti na sa platí: 

 pokud sa je SOA typu TyM s definovanou implicitní měrnou jednotkou 
TyMImplMU (sa), pak je hodnota ve druhém argumentu uváděna vždy vůči 
měrné jednotce TyMImplMU (sa). 

Např. nechť TyMImplMU (Výška) = centimetr, pak je pro RA relaci „Student 
má Výšku“ druhý argument predikátu vždy uváděn v počtech centimetrů. 

 sa je SOA typu TyG, pak se pro specifikaci hodnoty atributu na místo 
explicitní hodnoty využívá vyhrazeného predikátu. Druhý argument je 
v každé instanci predikátu zastoupen pouze proměnnou. Důvodem je 
zachování vzájemné nezávislosti jednotlivých vrstev mapování (viz 
kapitola 7.2.1), 

 sa je SOA typu TyC, pak jsou při specifikaci hodnoty atributu ignorovány 
velikosti písmen. 

 relace RE rel se mapuje jako predikát arity N, kde N určuje aritu relace rel. 
Argumenty zastupují instance SOE, které se účastní relace rel. Konvence zápisu: 
‘r‘ + název_relace. Výraz název_relace odpovídá názvu relace rel, z kterého jsou 
odstraněny mezery, diakritika a je uveden s prvním velkým písmem pro každé 
slovo názvu. Např. rZamestnanecMaFunkciNaKatedre/3, 

 relace RG není mapována na žádný predikát. Význam výrazu „osoba, která je 
studentem“ lze popsat konjunktivní klauzulí: eOsoba(_1), eStudent(_1). 
Pozn.: pro zděděné vlastnosti a relace od RG* předchůdců se na úrovni 
RG* potomků žádné vyhrazené predikáty nedefinují. 

Operátor +, použitý výše při specifikaci konvence týkající se tvaru predikátů, slouží 
pro zřetězení textových výrazů. 

Prvky tranzitivního uzávěru RA relací 
Stejným způsobem, jako je mapována každá RA relace na LQL predikát, je nutné 
mapovat na binární predikát všechny relace z RA*. 
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Např. pro SOE Osoba a SOA Příjmení neexistuje RA relace, pouze RA* relace složená 
z predikátů aOsoba__PlneJmeno/2 a aPlneJmeno__Prijmeni/2. Tato RA* relace je nově 
mapována predikátem aOsoba__Prijmeni/2. 
Nechť PredRA* označuje množinu všech LQL predikátů, na které jsou mapovány 

prvky RA*. Systém z množiny PredRA* reálně použije pouze podmnožinu PredRAAktual, 
která je zvolena až na základě fyzického modelu (databázového schématu). Z důvodu 
nezávislosti jednotlivých vrstev mapování je na úrovni mapování SQL→LQL nutné 
popsat tvary všech predikátů z PredRA*. 

Pozn. důvod pro mapování všech RA* relací na predikát spočívá v optimalizaci 
výkonu vyhodnocování dotazů (viz kapitola 8.2.3 – efektivní mapování RA* relace na 
LQL). Výběr predikátů do množiny PredRAAktual je ovlivněn příznakem vyhrazené tabulky 
pro SOAn, viz kapitola 7.4.3. Navazující mapování LQL→SQL se vytváří pouze pro 
predikáty z množiny PredRAAktual. Počet predikátů z PredRAAktual bude však vždy roven 
počtu všech RA relací. Reálně tedy větší režie spojená s vytvářením celé množiny PredRA* 
nezvýší režii spojenou s mapováním jazyka vnitřní reprezentace na dotazovací jazyk. 

7.3.2 Operátory v přirozeném jazyce 
Mapování všech operátorů a jejich argumentů na výrazy v jazyce LQL shrnuje příloha C. 

7.3.3 Predikáty bez přímého překladu 
Nechť je na predikát pre/N mapován některý prvek z SNet. Pak lze pre/N přeložit přímo 
do cílového formálního dotazovacího jazyka (mapování LQL→SQL). Predikát pre/N 
bude označován jako predikát s přímým překladem. Predikát, který není predikátem 
s přímým překladem, bude označován jako predikát bez přímého překladu. 

Význam v SM použitých predikátů bez přímého překladu (např. predikáty pro 
specifikaci významu selektivních frází) je nutné definovat v rámci mapování SNet→LQL 
prostřednictvím LQL výrazu (viz kapitola 7.2.9). 

7.4 Mapování jazyka vnitřní reprezentace na formální 
dotazovací jazyk 

Mapování LQL složky vnitřní reprezentace na dotazovací jazyk (mapování LQL→SQL) 
je závislé na použitém schématu databáze. Mapování LQL→SQL spočívá  

 v přiřazení významu (formou výrazu ve formálním dotazovacím jazyku) pro 
každý doménově závislý LQL predikát s přímým překladem, 

 specifikace datové složky v rámci výstupní prezentace SOE (formou výrazu ve 
formálním dotazovacím jazyku). 

Formální dotazovací jazyk je z již dříve uvedených důvodů představován jazykem 
SQL-99 [27]. Každému predikátu s přímým překladem však není přiřazen SQL výraz, ale 
pouze pseudo-SQL výraz (zkráceně ps-výraz), viz kapitola 8.5.1. Pseudo-SQL výraz je 
výhodnější pro další zpracování, které v závěru vyústí ve vznik korektního formálního 
SQL dotazu. 

Pozn.: podle možností konkrétního SŘBD lze namísto dotazovacího jazyka SQL-99 
použít jeho libovolnou nadmnožinu nebo podmnožinu splňující průběžně kladené 
podmínky. 

Predikáty, pro které je nutné definovat ps-výraz, jsou používány 
 v mapování NL↔SNet, kde reprezentují podmínky pro selektivní fráze, nebo 
 v mapování SNet→LQL, kde jsou na ně mapovány prvky SNet. Avšak až na 

výjimky některých predikátů pro RA* relace (viz další text). 
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Úmluva: v následujícím textu této kapitoly bude pojem tabulka zastupovat 
ekvivalentně fyzickou databázovou tabulku i pohled definovaný v databázi. 

7.4.1 Překlad doménově závislých predikátů 

Fyzická reprezentace instance entity 
V každé tabulce, která uchovává řádky reprezentující instance některého SOE, nechť je 
pevně zvolen jeden libovolný unikátní klíč definovaný nad právě jedním sloupcem a 
nechť je tento klíč označen jako instanční klíč. 

Za instanční klíč je prioritně volen primární klíč. Pokud však primární klíč ani žádný 
unikátní klíč není definován nad jediným sloupcem, je nutné vytvořit nový unikátní klíč 
nad vhodným sloupcem případně v tabulce definovat nový sloupec coli obsahující 
jednoznačné hodnoty a vytvořit unikátní klíč zahrnující pouze sloupec coli. 

Pozn.: alternativu krajně nevhodnou (z důvodu efektivity vyhodnocování) pro 
odstranění problému se složeným primárním klíčem představuje použití nového sloupce, 
jehož obsah je definován skalární funkcí nad sloupci z primárního klíče. Kromě výpočetní 
zátěže spojené s vyhodnocením funkce se ztrácí výhoda užití původního indexu. 

Nechť Ainst množina atomů druhu identifikace entity reprezentuje množinu instancí od 
SOE so nebo SOAn so. Libovolnou instanci soi, soi ∈  Ainst, lze jednoznačně fyzicky 
reprezentovat řádkem ri tabulky tso v databázi. Tabulka tso může obsahovat také řádky 
reprezentující instance jiných SOE a SOAn různých od so. Podobně může existovat i 
tabulka tso2 odlišná od tso, která také obsahuje některé řádky reprezentující instance od 
SO so. Řádek ri reprezentující instanci soi je nutné určit jednoznačně v rámci celé 
databáze. Z tohoto důvodu je atom druhu identifikace entity, který zastupuje instanci soi, 
fyzicky reprezentován jako uspořádaná dvojice: <hodnota instančního klíče pro ri 
v tabulce tso; identifikátor tabulky tso> (viz kapitola 8.5.2). 

Proměnné jazyka LQL, které jsou svázány s množinou atomů druhu ad, se podle ad 
rozlišují na: 

 proměnné pro instanci, pokud ad = identifikátor entity, 
 proměnné pro hodnotu, které zastupují množinu atomů, jejichž druh je odlišný od 

identifikátoru entity. 
Nechť proměnná pro instanci var1 zastupuje množinu Ainst instancí od SOE so nebo 

SOAn so. Ainst obsahuje množinu atomů druhu identifikace entity, proto bude proměnná 
var1 fyzicky reprezentována jako množina uspořádaných dvojic: {<idi; tabi> | ai ∈  Ainst, 
<idi; tabi> je fyzická reprezentace atomu ai}. 

Nechť var2, var2 je proměnná pro hodnotu, je svázána s Aso množinou atomů, které 
reprezentují hodnoty objektu SOA sa. Pro atomy aj ∈  Aso platí právě jedna možnost 

 aj jednoznačně odpovídá fyzické atomické hodnotě dbsa,j uložené ve sloupci csa, 
v řádku rj, v tabulce tsa (rj, tsa blíže nespecifikovány), nebo 

 aj jednoznačně odpovídá atomické hodnotě dbsa,j, dbsa,j = fso (dbsa,j,1, …, dbsa,j,k), fso 
je v databázi definovaná skalární funkce arity k. Množina fyzických atomických 
hodnot dbsa,j,1, …, dbsa,j,k je uložena ve sloupcích csa,1, …, csa,k, v řádku rj, v 
tabulce tsa (rj, tsa blíže nespecifikovány). 

Atomy svázané s proměnnou var2 jsou zpracovávány dle formátu použitého 
v mapování SNet→LQL, např. numerické hodnoty pro SOA s měrnou jednotkou jsou 
evidovány v implicitní měrné jednotce apod. Pro převod atomu na fyzickou atomickou 
hodnotu dbsa,j je zpravidla nutné vykonat konverzi (převod numerické hodnoty do správné 
měrné jednotky, převod řetězce na velká písmena apod.). 
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Rozdělení LQL proměnných platí analogicky pro argumenty LQL predikátů, které lze 
označit jako: 

 argument pro instanci, pokud lze argument svázat s proměnnou pro instanci, 
 argument pro hodnotu, pokud lze argument svázat s proměnnou pro hodnotu. 

Pseudo-SQL výraz pro doménově závislý predikát 
Nechť p/N označuje libovolný doménově závislý predikát s přímým překladem. Pro 
ps-výraz pSQLp, kterým je specifikován význam predikátu p/N, musí platit: 

 SELECT klauzule obsahuje sloupce pro každý argument argi predikátu p/N: 
 pokud argi je argument pro hodnotu, pak je v klauzuli SELECT zastoupen 

jediným sloupcem ci, 
 pokud argi je argument pro instanci, pak je v klauzuli SELECT zastoupen 

dvěma sloupci idi resp. tabi, které odpovídají první resp. druhé složce 
fyzické reprezentace atomu druhu identifikace entity. Sloupce jsou 
uvedeny přímo za sebou v pořadí idi, tabi, 

 sloupce příslušné k argumentům jsou do klauzule SELECT umístěny 
podle pořadí argumentů, 

 pSQLp smí obsahovat pouze klauzuli SELECT, FROM a WHERE, 
 v rámci klauzule FROM lze namísto názvů tabulek ekvivalentně používat vnořené 

poddotazy. Obojí lze využít ke sloučení rozdělených tabulek, odfiltrování 
tajných/neveřejných záznamů apod., 

 pSQLp smí být tvořen spojením několika ps-výrazů prostřednictvím UNION / 
UNION ALL. 

7.4.2 Mapování predikátů pro SOE 
Nechť pso/1 označuje predikát, na který je mapována množina všech instancí SOE so. 
Jediný argument arg1 predikátu pso/1 reprezentuje množinu atomů Aso druhu identifikace 
entity, přičemž každý atom ai ∈  Aso odpovídá jedné instanci soi od SOE so. Množina 
atomů Aso je fyzicky reprezentována jako množina uspořádaných dvojic (viz 
kapitola 7.4.1). Význam predikátu pso/1 s argumentem arg1 se specifikuje prostřednictvím 
ps-výrazu pSQLso, pro který platí: 

 pSQLso popisuje množinu uspořádaných dvojic, jejíž prvky odpovídají fyzickým 
reprezentacím pro každou instanci soi objektu SOE so, 

 klauzule SELECT obsahuje dva sloupce pro první resp. druhou složku fyzické 
reprezentace atomů druhu identifikace entity: sloupec _ID pro hodnoty instančního 
klíče tabulky tsox resp. sloupec _TAB pro identifikátor tabulky, kterým je textový 
řetězec s názvem fyzické tabulky tsox (důvod viz kapitola 8.5.2 – modifikace druhů 
atomů). 
Pozn.: pokud SŘBD nepodporuje specifikaci hodnoty pro sloupce v SELECT 
klauzuli prostřednictvím konstanty (pro hodnotu identifikátoru tabulky), lze přidat 
do fyzické tabulky sloupec colTableID obsahující požadovanou konstantu a 
v SELECT klauzuli využít přímo sloupec colTableID. Poznámka platí pro obdobné 
případy v dalším textu. 

Příklad pro predikát eKurzy/1: 
 SELECT id_ku AS _ID, ‘t_kurzy‘ AS _TAB 
  FROM t_kurzy 

Pokud tabulka obsahuje i záznamy nenáležící popisovanému SOE, je doplněna 
příslušná selekce prostřednictvím WHERE klauzule. Pokud je SOE rozděleno fyzicky do 
více tabulek t1, …, tM, sloučí se ps-výrazy pSQL1, …, pSQLM pro instance z jednotlivých 
tabulek ti prostřednictvím klauzule UNION / UNION ALL do jediného ps-výrazu, 
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přičemž hodnota sloupce _TAB v SELECT klauzuli ps-výrazu pSQLi musí odpovídat 
identifikátoru aktuálně použité tabulky ti. 

7.4.3 Mapování predikátů pro RA* relace 
Pro SOAn sn se definuje FlagDedicTab (sn) s logickou hodnotou jako příznak vyhrazené 
tabulky pro SOAn. Příznak FlagDedicTab (sn) je 

 nastaven, pokud je každá jeho instance fyzicky uložena v odlišné tabulce, než 
v jaké je uložena fyzická reprezentace pro instanci jeho RA předchůdce, 

 nenastaven v ostatních případech. 
Pokud je FlagDedicTab (sn) nastaven resp. nenastaven, bude SOAn sn označován jako 

SOAn s příznakem vyhrazené tabulky resp. SOAn bez příznaku vyhrazené tabulky. 
PredRA* reprezentuje množinu všech LQL predikátů, na které jsou mapovány prvky 

RA*. Na základě množiny všech objektů SOAn s příznakem vyhrazené tabulky je 
z množiny PredRA* zvolena podmnožina PredRAAktual, která obsahuje predikáty využívané 
systémem. 

Nechť RA* relace rel, rel ∈  RA*, zachycuje tranzitivní RA vztah mezi SO sopred 
v roli RA* předchůdce a mezi SO sosucc v roli RA* následovníka. Relaci rel vždy 
reprezentuje cesta: sopred = s0, ra1, s1, …, sN-1, raN, soN = ssucc, přičemž platí 

 rai představuje RA relaci mezi RA předchůdcem si-1 a RA následovníkem si, 
 s0 představuje SOE nebo SOAn, sN představuje SOA nebo SOAn a současně 

každý objekt z množiny {si | 1 ≤  i ≤  N − 1} představuje SOAn. 
Pokud je splněno, že v relaci rel 
 všechny si, 1 ≤  i ≤  N − 1, odpovídají SOAn bez příznaku vyhrazené tabulky, 
 s0 představuje SOE nebo SOAn s příznakem vyhrazené tabulky, 
 sN představuje SOA nebo SOAn s příznakem vyhrazené tabulky, 

pak je do množiny PredRAAktual přidán predikát, na který je relace rel mapována. 
Pozn.: v ostatních případech se predikáty pro RA* relaci nemapují, protože nejsou 

využívány. Důvodem je zvýšení efektivity vyhodnocování dotazů (viz kapitola 8.2.3 – 
efektivní mapování RA* relace na LQL). 

Mapování významu predikátu z množiny PredRAAktual na ps-výraz se rozlišuje podle 
SO, který vystupuje v roli RA* následovníka relace rel. 

RA* následovník je SOA 
Nechť RA* relace ra, ra ∈  PredRAAktual, zachycuje vztah mezi SO sopred v roli 
RA* předchůdce a mezi SOA sosucc v roli RA* následovníka. Nechť je relace ra 
mapována na predikát pra/2. První argument arg1 zastupuje instanci SO sopred, druhý 
argument arg2 zastupuje hodnotu SOA sosucc. 

Význam predikátu pra/2 se specifikuje prostřednictvím ps-výrazu pSQLra, pro který 
platí: 

 pSQLso popisuje množinu uspořádaných trojic, přičemž 
 první a druhá složka obsahuje fyzickou reprezentaci pro soi, soi je instance 

objektu sopred, 
 třetí složka reprezentuje hodnotu objektu sosucc. 

 klauzule SELECT obsahuje tři sloupce: 
 první resp. druhý sloupec pro první resp. druhou složku fyzické 

reprezentace atomů zastupující instance sopred: sloupec _ID pro hodnoty 
instančního klíče tabulky tsox resp. sloupec _TAB pro identifikátor tabulky 
tsox, 

 třetí sloupec ATR pro hodnotu vlastnosti sosucc. 
Ukázka pro RA relaci „Předmět má Kód“ mapovanou na predikát aPredmet__Kod/2: 
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 SELECT id_pr AS _ID, ‘t_predmety‘ AS _TAB, kod AS ATR FROM t_predmety 

Konverze fyzické hodnoty na LQL atom 
Konverze fyzických hodnot atributu na LQL atomy se specifikuje v rámci ps-výrazu pro 
predikáty, na které jsou mapovány RA* relace. Konvertovaná hodnota je umístěna do 
třetího sloupce klauzule SELECT a sloupec je pojmenován jako ATR. 

Konverze se provádí pouze pro numerické a řetězcové výrazy a spočívá zejména 
v převodu numerických hodnot na hodnoty v použité měrné jednotce, formátování 
textových hodnot (převod na velká písmena apod.) Lze popisovat hodnoty i pro SOA, 
jejichž hodnoty se počítají skalární funkcí na základě hodnot jiných sloupců stejného 
řádku téže tabulky (např. SOA Věk počítaný z hodnoty pro datum narození). 

Ukázka pro RA relaci „Student má Výšku“ mapovanou na predikát aStudent__Vyska/2: 
 SELECT id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, vyska*100 AS ATR 
 FROM t_predmety 

Tabulka t_studenti eviduje výšku studenta sloupci výška převedenou na metry, avšak 
implicitní měrnou jednotkou pro SOA Výška jsou centimetry. 

Výčtové typy 
Existují čtyři různé implementace výčtového typu v rámci databáze. 

Nechť RA* relace ra, ra ∈  RA*, zachycuje vztah mezi SO sopred v roli 
RA* předchůdce a mezi SOA sosucc v roli RA* následovníka. SOA sosucc je typu TyG. 
Nechť pari označuje libovolnou instanci objektu SO sopred, nechť <idi; tabi> odpovídá 
fyzické reprezentaci instance pari a nechť atri označuje fyzickou hodnotu atributu sosucc, 
která je prostřednictvím relace ra spojena s instancí pari. Nechť je relace ra mapována na 
predikát pra/2. Predikát pra/2 bude mapován odlišně na základě konkrétní implementace 
výčtového typu pro hodnoty objektu SOA sosucc.  

1. atri je obsaženo přímo v určitém sloupci tabulky tabi, a sice v řádku určeném 
hodnotou instančního klíče rovnou idi. Mapování významu pro predikát pra/2 
probíhá beze změny, viz výše popsaný způsob, 

2. v určitém sloupci tabulky tabi, v řádku určeném hodnotou instančního klíče 
rovnou idi, leží kódová hodnota codei. Hodnotu atri na základě kódu codei je 
schopna uživateli interpretovat až klientská aplikace. Na místo původní klientské 
aplikace je dekódování provedeno v rámci konverze fyzické hodnoty na LQL 
atom, viz předchozí text. Mapování významu pro predikát pra/2 probíhá až na 
konverzi hodnoty standardně, viz výše popsaný způsob, 

3. v určitém sloupci tabulky tabi, v řádku určeném hodnotou instančního klíče 
rovnou idi, leží hodnota cizího klíče fwi odkazujícího do vysvětlující tabulky 
tabdef. Hodnota atri je uložena ve vysvětlující tabulce tabdef na řádku určeném 
hodnotou klíče rovnou fwi. Predikát pra/2 je mapován na ps-výraz, který obsahuje 
v klauzuli SELECT první dva klíčové sloupce pro reprezentaci instancí objektu 
SO sopred a třetí sloupec uvádí vysvětlující hodnoty pro výčtový typ z tabulky 
tabdef. Pozn.: klauzule FROM v ps-výrazu pro pra/2 připojuje k tabulce tabi tabulku 
tabdef prostřednictvím operace vnějšího levého spojení, 

4. Existuje obecný číselník tabenum s výklady hodnot pro více výčtových typů. 
Číselník tabenum má tři sloupce pro: název číselníku, kód výčtové hodnoty, 
dekódovanou hodnotu. Predikát pra/2 je mapován na ps-výraz, který obsahuje 
v klauzuli SELECT první dva klíčové sloupce pro reprezentaci instancí objektu 
SO sopred a třetí sloupec uvádí dekódované hodnoty z číselníku tabenum. 

Ukázka pro SOA Studijní stav: fyzické hodnoty ze sloupce stav z tabulky t_studenti jsou 
dekódovány v obecném číselníku t_obecny_ciselnik. Výčtový typ pro studijní stav je 
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v obecném číselníku reprezentován názvem číselníku ‘stav‘. Hodnoty SOA Studijní stav jsou 
zpracovávány v dekódovaném tvaru. Tvar ps-výrazu pro RA relaci aStudent__StudijniS/2: 
 SELECT s.id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, c.dekodovani AS ATR 
 FROM t_studenti AS s LEFT OUTER JOIN t_obecny_ciselnik AS c 
  ON c.ciselnik = ‘stav‘ AND c.hodnota = s.stav 

RA* následovník je SOAn 
Nechť RA* relace ra, ra ∈  PredRAAktual, zachycuje tranzitivní RA vztah mezi SO sopred 
v roli RA* předchůdce a mezi SOAn sosucc v roli RA* následovníka. Nechť je relace ra 
mapována na predikát pra/2. První argument arg1 zastupuje instanci SO sopred, druhý 
argument arg2 zastupuje instanci SOAn sosucc. 

Význam predikátu pra/2 se specifikuje prostřednictvím ps-výrazu pSQLra, pro který 
platí: 

 pSQLso popisuje množinu uspořádaných čtveřic, přičemž  
 první a druhá složka obsahuje fyzickou reprezentaci pro soi, soi je instance 

objektu sopred, 
 třetí a čtvrtá složka obsahuje fyzickou reprezentaci pro soj, soj je instance 

objektu sopred, 
 klauzule SELECT obsahuje čtyři sloupce: 

 první resp. druhý sloupec pro první resp. druhou složku fyzické 
reprezentace atomů zastupující instance sopred: sloupec _ID pro hodnoty 
instančního klíče tabulky tpredx resp. sloupec _TAB pro identifikátor tabulky 
tpredx, 

 třetí resp. čtvrtý sloupec pro první resp. druhou složku fyzické 
reprezentace atomů zastupující instance sosucc: sloupec _IDN pro hodnoty 
instančního klíče tabulky tsuccx resp. sloupec _TABN pro identifikátor 
tabulky tsuccx. 

Pozn.: protože sosucc je SOAn s příznakem vyhrazené tabulky, jsou tpredx a tsuccx 
odlišné. 

Příklad pro aKatedra__Adresa/2: cizí klíč v tabulce t_katedry odkazuje do t_adresy. 
 SELECT id_ka AS _ID, ‘t_katedry‘ AS _TAB, 
  id_ad AS _IDN, ‘t_adresy‘ AS _TABN 
 FROM t_katedry 

7.4.4 Mapování predikátů pro RE relace 
Nechť je N-ární RE relace re mapována na predikát pre/N. Nechť ps-výraz pSQLre je 
výsledkem mapování LQL→SQL pro predikát pre/N. Výraz pSQLre popisuje množinu 
uspořádaných (2N)-tic, které odpovídají fyzické reprezentaci N objektů SOE 
zúčastněných v RE relaci. 

Výraz pSQLre2 mapující význam predikátu pre2/2 pro binární RE relaci re2 lze popsat 
zcela analogicky jako mapování predikátu pra/2 pro RA* relace ra v situaci, kdy 
RA* následovníkem je SOAn s příznakem vyhrazené tabulky. Výraz pSQLre2 popisuje 
v této situaci vztah mezi dvěma instancemi a v klauzuli SELECT obsahuje sloupce 
s fyzickými reprezentacemi pro dvě různé instance. Analogicky lze vytvořit ps-výraz 
pSQLre, který bude zachycovat vztah mezi N instancemi a v klauzuli SELECT bude 
obsahovat sloupce pro fyzickou reprezentaci všech N instancí. 

Pojmenování sloupců v rámci klauzule SELECT se řídí pravidly: sloupec pro první 
resp. druhou složku fyzické reprezentace argumentu s pořadím i, bude pojmenován _IDi 
resp. _TABi a v celkovém pořadí sloupců v SELECT klauzuli obsadí místo s pořadím 2i –
 1 resp. 2i. 
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Příklad pro rStudentNavstevujeKurz/2: 
 SELECT id_st AS _ID1, ‘t_studenti‘ AS _TAB1, 
  id_ku AS _ID2, ‘t_kurzy‘ AS _TAB2 
 FROM t_rel_kurzy_ucasti 

7.4.5 Mapování predikátů respektující RG relace 
RG hierarchii mezi SOE lze v databázi implementovat třemi odlišnými způsoby (viz 
následující podkapitoly). U každého způsobu je nutné popsat vytvoření mapování 
LQL→SQL pro jednotlivé skupiny doménově závislých predikátů. Mapování musí 
korektně pracovat s RG hierarchií objektů. 

Bez újmy na obecnosti bude v dalším textu analyzován pouze případ jednoho 
RG předchůdce se dvěma RG potomky. 

Analyzovaný případ 
Nechť SOE P je RG předchůdce pro SOE Q a pro SOE R, R ≠  Q. Nechť jsou P, Q, R 
mapovány na predikáty dle pořadí: 

eP/1, eQ/1, eR/1 

Dále nechť existuje RA relace raP resp. RA relace raQ resp. RA relace raR mezi 
SOE P a SOA AttrP resp. mezi SOE Q a SOA AttrQ resp. SOE R a SOA AttrR. Nechť 
jsou raP, raQ, raR mapovány na predikáty dle pořadí: 

aP__AttrP/2, aQ__AttrQ/2, aR__AttrR/2 

Dále nechť existuje RE relace reP resp. RE relace reQ resp. RE relace reR mezi SOE P 
a SOE FriendP resp. mezi SOE Q a SOE FriendQ resp. SOE R a SOE FriendR. Nechť 
pořadí argumentů každé relace je určeno pořadím jejich prvního uvedení v tomto textu. 
Pro potřeby analýzy postačují binární RE relace. Nechť jsou reP, reQ, reR mapovány na 
predikáty dle pořadí: 

rRelP/2, rRelQ/2, rRelR/2 

Cílem je vytvoření mapování všech uvedených predikátů na ps-výraz, přičemž: 
 mapování je závislé na konkrétní implementaci RG hierarchie, 
 nechť pro každý SOE se platí: pokud FId resp. FIdPred označuje množinu fyzických 

reprezentací identifikace entity pro instance objektu SOE se resp. instance všech 
RG* předchůdců objektu SOE se, pak FId ⊆  FIdPred. Tato podmínka bude 
označována jako podmínka pokrytí synovských instancí. 

Pozn.: podmínka pokrytí synovských instancí umožňuje vyhodnocení LQL výrazů: 
 eP(_1), rRelQ(_1,_) s významem: _1 je svázána s instancemi nadtypu SOE P, 

které jsou zároveň instancemi podtypu SOE Q a současně se účastní RE relace 
reQ, definovaná pro podtyp objektu P, 

 eQ(_1), rRelP(_1,_) s významem: _1 je svázána s instancemi podtypu SOE Q, 
které se účastní RE relace reP, definované pro nadtyp P, 

 eP(_1), aQ__AttrQ(_1,_2) s významem: _1 je svázána s instancemi nadtypu 
SOE P, které jsou zároveň instancemi podtypu SOE Q a současně přistupují 
k atributu AttrQ, definovanému pro podtyp objektu P, 

 eQ(_1), aP__AttrP(_1,_2) s významem: _1 je svázána s instancemi podtypu 
SOE Q, které přistupují k atributu AttrP, definovanému pro nadtyp P. 

Všechny SOE obsaženy v jediné tabulce 
Nechť tabulka t_P obsahuje fyzickou reprezentaci pro identifikaci entity objektů eP, eQ, 
eR. Nechť tabulka t_P obsahuje sloupce pro fyzickou reprezentaci hodnot SOA AttrP, 
SOA AttrQ a SOA AttrR. 
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Pozn.: sloupec pro fyzickou reprezentaci hodnot SOA AttrQ resp. SOA AttrR nebude 
využit v řádcích tabulky t_P, které obsahují fyzickou reprezentaci instancí objektů P, R 
resp. P, Q. 

ps-výrazy pro eP/1, eQ/1, eR/1 mají  
 hodnotu ve sloupci _TAB rovnu identifikátoru tabulky t_P, 
 WHERE klauzule vymezuje řádky platnosti v tabulce t_P, protože jednotlivé SOE 

mohou obsadit různé podmnožiny fyzických řádků. 
ps-výrazy pro aP__AttrP/2, aQ__AttrQ/2, aR__AttrR/2 jsou vytvářeny bez 

komplikací nad odpovídajícími sloupci z tabulky t_P. WHERE klauzule vymezuje řádky 
platnosti v tabulce t_P. 

ps-výrazy pro rRelP/2, rRelQ/2, rRelQ/2 se mohou libovolně vázat, sloupec _ID1 
představuje sloupec instančního klíče tabulky t_P a _TAB1 obsahuje identifikátor tabulky 
t_P. WHERE klauzule vymezuje řádky platnosti v tabulce t_P. 

Podmínku pokrytí synovských instancí lze zajistit vhodnými podmínkami ve WHERE 
klauzulích u všech definovaných ps-výrazů. 

Existují pouze vyhrazené tabulky pro jednotlivé RG potomky 
Nechť tabulka t_Q resp. tabulka t_R obsahuje fyzickou reprezentaci pro identifikaci entity 
synovských objektů eQ resp. eR. Nechť tabulka t_Q resp. tabulka t_R obsahuje sloupce 
pro fyzickou reprezentaci hodnot SOA AttrQ resp. SOA AttrR. Nechť fyzická 
reprezentace pro identifikaci entity objektu eP a fyzická reprezentace hodnot SOA AttrP 
je rozložena do tabulek t_Q a t_R. 

Pozn.: sloupec pro fyzickou reprezentaci hodnot rodičovského atributu (SOA AttrP) 
je duplikován v tabulkách pro synovské SOE.  

ps-výrazy pro skupinu predikátů eQ/1, aQ__AttrQ/2, rRelQ/2 resp. pro skupinu 
predikátů eR/1, aR__AttrR/2, rRelR/2 jsou definovány běžným způsobem nad tabulkou 
t_Q resp. t_R. 

Komplikaci představují predikáty eP/1, aP__AttrP/2, rRelP/2. Predikát eP/1 je 
mapován na ps-výraz, který vznikne sloučením fyzických reprezentací pro identifikaci 
entity u RG potomků od SOE P. Sloučení je provedeno pomocí UNION ALL klauzule. 

Predikáty aP__AttrP/2, rRelP/2 jsou mapovány analogicky k eP/1, prostřednictvím 
klauzule UNION ALL, která sloučí odpovídající hodnoty z obou tabulek t_Q a t_R. 

Pozn.: uvedený způsob slučování hodnot z tabulek, které odpovídají 
RG následovníkům, zajišťuje i v tomto případě splnění podmínky pokrytí synovských 
instancí. 

Příklad: predikát aP__AttrP/2 lze mapovat jako ps-výraz 
 SELECT klicQ AS _ID, ‘t_Q‘ AS _TAB, attrP as ATR 
 FROM t_Q 
 UNION ALL 
 SELECT klicR AS _ID, ‘t_R‘ AS _TAB, attrP as ATR 
 FROM t_R 

Každý SOE obsažen ve vyhrazené tabulce 
Nechť navzájem různé tabulky t_P, t_Q a t_R obsahují fyzickou reprezentaci pro 
identifikaci entity pro SOE dle pořadí P, Q a R. Nechť tabulky t_P, t_Q a t_R obsahují 
fyzickou reprezentaci pro hodnoty SOA dle pořadí AttrP, AttrQ a AttrR. 

Existují dvě možnosti implementace referencí mezi tabulkou pro RG následovníka a 
tabulkami RG následovníků: 

 tabulky t_Q a t_R pro RG následovníky obsahují cizí klíč do tabulky t_P pro 
RG předchůdce P, 
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 existuje sloupec/sloupce pro odkaz z rodičovské tabulky t_P do synovských 
tabulek. 

Nechť platí první možnost. 
Mapování pro skupinu predikátů eP/1, aP__AttrP/2, rRelP/2 je definováno běžným 

způsobem jako ps-výraz nad tabulkou t_P. 
Predikáty eQ/1 resp. eR/1 musí být definovány přes přirozené spojení tabulky t_P a 

synovské tabulky t_Q resp. t_R. Sloupec _ID obsahuje hodnoty z instančního klíče 
tabulky t_P, sloupec _TAB obsahuje identifikátor tabulky t_P. 

Analogicky musí být mapován i význam pro skupinu predikátů aQ__AttrQ/2, rRelQ/2 
resp. skupinu predikátů aR__AttrR/2, rRelR/2. Fyzická reprezentace identifikace entity 
pro SOE Q resp. SOE R využívá ve sloupci _ID hodnoty z instančního klíče tabulky t_P a 
ve sloupci _TAB identifikátor tabulky t_P. 

Podmínka na pokrytí synovských instancí tímto postupem není porušena. 
Příklad: nechť je vazba rRelQ/2 v databázi implementována prostřednictvím cizího klíče 
rodic v tabulce t_Q. Nechť RE relace reQ je fyzicky reprezentována tabulkou t_reQ s cizím 
klíčem fwQ do t_Q a s cizím klíčem fwF do t_FriendQ, pak lze predikát rRelQ/2 mapovat 
např. jako 
 SELECT t_P.klicP AS _ID1, ‘t_P‘ AS _TAB1, 
  t_reQ.fwF as _ID2, ‘t_FriendQ‘ as _TAB2 
 FROM t_P INNER JOIN t_Q ON t_P.klicP = t_Q.rodic 
  INNER JOIN t_reQ ON t_reQ.fwQ = t_Q.klic 

7.4.6 Mapování ostatních doménově závislých predikátů 
Nechť doménově závislý predikát psel/N, byl v mapování NL ↔ SNet použit, jako 
pomocný, např. jako součást podmínky pro význam některé selektivní fráze. Pokud není 
psel/N bez přímého překladu, specifikuje se význam predikátu psel/N prostřednictvím 
ps-výrazu. 

Ukázka definice ps-výrazu pro význam predikátu fPohlaviOsob/2, který sloužil jako ilustrace 
pro odstínění fyzických hodnot u výčtových typů (viz kapitola 7.2.1): 
 SELECT pohlavi, (CASE WHEN pohlavi=‘M‘ THEN 1 ELSE 0 END) hodnota 
 FROM t_osoby 

7.4.7 Výstupní prezentace SOE 
Pro každý SOE/SOAn so se definuje SQL dotaz SOEOutCursorso, který tvoří nezbytnou 
součást pro prezentaci výsledných hodnot SO so (viz kapitola 7.2.3 – výstupní mapování 
SOE). Pro SQL dotaz SOEOutCursorso platí: 

 SELECT klauzule obsahuje identifikaci instancí SO so prostřednictvím sloupců 
_ID (hodnoty instančního klíče z tabulky tsox) a _TAB (identifikátor tabulky tsox), 

 SELECT klauzule dále obsahuje sloupce ci pro všechny v-proměnné vari, 
vari ∈  OutVarSOE (so), specifikované jako součást prezentace instancí SO so. 
Název sloupce ci se shoduje s názvem proměnné vari. 

SQL dotaz SOEOutCursorso se připojuje k výsledné množině dat v závěru 
vyhodnocování dotazu. Další informace společně s příkladem viz kapitola 8.6. 

7.5 Vytvoření sémantického modelu 
Vytvoření SM probíhá v několika krocích dle doporučeného pořadí. Proces vytváření SM 
probíhá iterativně, zejména v rámci popisu vstupního mapování NL↔SNet. Jednotlivými 
iteracemi se stav SM zpravidla přibližuje k ideálnímu stavu, který však u složitějších 
systémů není dosažitelný. Ideální stav SM je takový, který umožní kompletní pokrytí 
vstupu uživatele v rámci podporovaných lingvistických mechanizmů. Pro reálné použití 
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systému není ideální stav SM vyžadován, avšak po určité době používání systému je 
nutné stávající SM opakovaně upravovat za účelem zohlednění častých nepokrytých 
dotazů uživatele, které se v systému archivují. Proces vytváření nelze plně automatizovat. 
Tato kapitola proces vytváření SM nijak neprecizuje, spíše uvádí poznámky k určitým 
fázím vytváření SM. 

7.5.1 Inicializace sémantického modelu 

Vytvoření sémantické sítě a příprava pro ostatní mapování 
Při vytváření SNet je nejprve popsána základní množina sémantických objektů (SOE, 
SOA a SOAn). Vychází se z logického modelu tříd a z datového modelu. Za SOE lze 
zpravidla prohlásit třídy, které nejsou obsaženy kompozitně v jiných třídách, nebo třídy, 
které se účastní vazeb odlišných od relace vlastnění jiné třídy jako složené vlastnosti. Pro 
třídy obsažené kompozicí v jiných třídách, které navíc obsahují další atributy nebo vlastní 
kompozičně další třídy, je možné volit sémantický objekt SOAn i SOE. Atributy tříd se 
většinou reprezentují prostřednictvím SOA. Rovněž se na SOA převádí enumerační třídy 
a metody tříd vracející atomické hodnoty. 

Je-li navržena sada SO, přistoupí se k popisu relací (RA, RE, RG). Dle potřeby je 
možné převést SO na jiný sémantický objekt (SOE, SOA, SOAn) a upravovat celkovou 
hierarchii RG relací. U relace RG je důležité splnění sémantické podmínky, dle které 
potomci dědí od všech tranzitivních RG předchůdců veškeré vlastnosti (SOA, SOAn) 
a vazby (RE). Tuto skutečnost musí odrážet datový model. 

Každému SOA sa je přiřazena množina typů TypSOA (sa). Dále je vymezena množina 
používaných NL operátorů, veličin a měrných jednotek a RTR relací. 

Mapování vstupu na prvky sítě 
Vytvoření vstupního lingvistického mapování je závislé na použitém NL. Prvním krokem 
je specifikace všech jazykově závislých množin frází, viz kapitola 7.2.2. Pro každou 
množinu je nutné specifikovat nejčastěji používané prvky. 

Definice jednotlivých komponent vstupního mapování probíhá iterativně a nikdy 
nemůže být zcela dokončena pro NL, který je používaný větším počtem lidí. V každé 
iteraci se přidávají prvky do jednotlivých množin frází (množiny jsou evidovány v rámci 
mapování NL↔SNet). Upravují se množiny sdílených šablon pro lingvistické mapování 
SOA, dochází k přeskupování prvků mezi množinami frází, přidávání sémantických 
ekvivalentů frází do stejných nebo příbuzných skupin, atd. Obecně se přiřazení frází pro 
vstupní mapování prvků sítě SNet provádí dvěma způsoby 

 zdola (od jednotlivých prvků SNet). Na základě každého SO, relace, 
NL operátoru, veličiny nebo měrné jednotky jsou příslušné množiny frází 
obohacovány o nové fráze. Popisu množin frází, které se využívají při vytváření 
mapování zdola je věnována téměř celá kapitola 7.2, 

 shora (na základě podnětu od uživatele). Definice shora vychází z potřeb uživatele 
nebo administrátora systému, které vzniknou zejména až při provozu systému. 
Takovými frázemi jsou zejména fráze pro RTR relace, viz kapitola 7.2.7. 

Následující postup je doporučený pro vytváření vstupního mapování. Cílem postupu 
je minimalizovat počet redundantních definic frází a počet dále rozložitelných frází. 
Krok 1. Definují se fráze pro používané NL operátory (nebude docházet k duplicitě frází 

u jednotlivých SO), veličiny a měrné jednotky. 
Krok 2. Definují se obecné fráze pro RA relace. 
Krok 3. Stanovení množin sdílených šablon pro SOA. Je vhodné vyčlenit jednu 

AttrPattern, ke které budou přiřazeny všechny SOA (možnost definice společných 
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obecných frází pro atribut a jeho RA* předchůdce). Dále je vhodné vyhradit jednu 
AttrPattern pro každý typ SOA a k ní přiřadit každý SOA s příslušným typem. 
Pokud má několik SOA více podobných/shodných vlastností, je vhodné pro ně 
vyčlenit zvláštní AttrPattern. 

Krok 4. Definování frází pro množiny všech frází dle každého SO v SNet. Nejprve se 
určují prvky pro množiny obecných frází teprve poté pro množiny selektivních frází. 
Průběžně se dle potřeby rozšiřuje tabulka měrných jednotek a počet AttrPattern. 

Krok 5. Definování dosud nezařaditelných selektivních frází, které se vztahují k SOE a 
jejichž význam je určen prostřednictvím hodnot více než jednoho synovského SOA. 
Např. mezi junáky z-fráze „vlče“ označuje chlapce do 12 let (využito SOA Pohlaví 
i SOA Věk). Dále definice frází pro ostatní RTR relace, viz kapitola 7.2.7.  

Krok 6. Kontrola dodržování zásady nezávislosti mapování jednotlivých vrstev mapování. 
Navíc pro udržení konzistence významu sémanticky totožných selektivních frází 
není vhodné definovat význam jako LQL výrazy vůči hodnotě atomu, ale 
prostřednictvím vyhrazených predikátů. Např. fráze „malý“, „málo“ budou mít pro 
SOA Věk osoby vždy význam definovaný prostřednictvím fVekOsobyMaly/1 
(namísto výrazu X < 14, který by bylo nutné uvádět pro každou frázi zvlášť). Dále 
probíhá kontrola zachovávání syntaxe u názvů predikátů. 

Krok 7. Generování frází pro výsledky operátorů nad jednotlivými SO. Podle zvážení je 
vhodné pro některé výsledky operátoru vytvořit nový vyhrazený SO a umístit jej do 
SM (vytvořit mapování, určit typ apod.). Např. pro SOA Datum narození a operátor 
„rozdíl let od současnosti“ lze vytvořit nový SOA Věk a připojit ho prostřednictvím 
RA relace k SOE Osoby, následně vytvořit všechna mapování. 

Krok 8. Definování ostatních množin frází a příznaků. 

Sémanticky ekvivalentní fráze 
Důležitá je skutečnost, zda systém využívá lingvistické odvozovací mechanizmy, které 
umožňují odvozování frází s ekvivalentním významem, frází s podobným významem, 
frází pro hyponyma a hyperonyma. Případně existuje-li možnost automatického 
odvozování frází mezi jednotlivými skupinami frází (s-fráze na r-fráze apod.).  

Pokud systém takovýmto lingvistickým mechanizmem nedisponuje, lze očekávat 
značný nárůst konfiguračních dat. Pro každou frázi f přiřazenou do množiny frází Mi je 
nezbytné určit její sémantické ekvivalenty přiřaditelné k Mi a přidat je do množiny Mi. 

Algoritmy popisované v rámci této práce však nevyužívají žádného lingvistického 
odvozovacího mechanizmu dle uvedeného smyslu. 

Ostatní mapování 
Nyní se vytvoří výstupní mapování pro prvky SNet: nejprve pro SOA a následně pro 
SOE/SOAn, protože využívají výstupní mapování jednotlivých SOA. Dále prioritně pro 
relace a NL operátory. 

V závěru je vytvořeno mapování SNet→LQL (viz kapitola 7.3) a mapování 
LQL→SQL (viz kapitola 7.4). 

7.5.2 Revize sémantického modelu 
Během provozu systému jsou ukládány úspěšně i neúspěšně vyhodnocené dotazy v NL a 
nově definované uživatelské fráze. Po určité době provozu je vhodné aktuální strukturu 
SM vůči této množině revidovat a SM vhodně modifikovat. Zejména je doporučené 
přidávat do SM takové fráze, které byly důvodem k neúspěšnému vyhodnocení většího 
počtu dotazů. 
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8 Algoritmy 
Kapitola popisuje skupinu algoritmů, které umožňují interaktivní vyhodnocení dotazu 
v NL a prezentaci výsledných dat resp. metainformací. Pododdíl 8.1 se věnuje procesu 
získání TGTS s reprezentací dotazu položeného v NL. Skupině algoritmů pro interaktivní 
překlad TGTS do QMR je věnován pododdíl 8.2. Následující pododdíly 8.3 resp. 8.4 se 
zabývají algoritmem pro definici nových uživatelských slovních spojení resp. algoritmem 
vyhodnocení dotazů na metainformace. Překlad QMR na formální databázový dotaz 
shrnuje pododdíl 8.5. Závěrečné vyhodnocení dotazu databázovým systémem a 
prezentace výsledků uživateli je představeno pododdílem 8.6. Souhrnný algoritmus pro 
vyhodnocení vstupu položeného v NL uvádí pododdíl 8.7. 

8.1 Získání tektogramatické reprezentace dotazu 
Tektogramatická reprezentace vstupního dotazu qNLs zadaného v NL je získána 
prostřednictvím externího lingvistického parseru. Problematika spojená se samotným 
parsováním vstupního dotazu není předmětem této práce. 

Pokud parser vrátí více odlišných TGTS, existují dvě různá řešení této situace: 
I. uživatel z nich zvolí jedinou TGTS. K tomuto účelu je nutné využít externí 

lingvistický program provádějící syntézu věty v NL na základě její TGTS. Takto 
bude pro každou odlišnou TGTS vytvořen ekvivalent v NL a uživatel může zvolit 
požadovanou možnost, 

II. vhodná reprezentace je náhodným způsobem vybrána z množiny možných 
TGTS. V naprosté většině případů toto řešení postačuje, protože význam dotazu 
je v dalších krocích vyhodnocování analyzován vůči SM a na každou 
víceznačnost je uživatel upozorněn. 

Zvoleno je druhé řešení pro jeho použitelnost ve většině případů. Navazující 
algoritmy dokáží korektně zpracovat i TGTS reprezentující do určité míry odlišný význam 
než byl původní uživatelův záměr, např. sémanticky chybné závislosti členů v TGTS. 
Vybrané řešení navíc nevyžaduje žádnou dodatečnou interakci s uživatelem. 

V případě aplikace prvního řešení by musel existovat postup, který by pro množinu 
TGTS určoval relaci ekvivalence eTGTS vzhledem k potřebám dalšího zpracování. Nad 
množinou parserem vrácených TGTS by byl proveden rozklad vůči ekvivalenci eTGTS. 
Pokud by existovalo více tříd této ekvivalence, uživateli by se zpět syntetizoval pouze 
jediný prvek z každé třídy ekvivalence. Při existenci jediné třídy by byl zvolen náhodně 
jediný TGTS. Ekvivalence eTGTS by např. zanedbávala rozdíly ve značkách pro aktuální 
členění věty, které nejsou pro účely vyhodnocení využity. 

Předpokladem dalšího vyhodnocování je pouze jediná TGTS qTGTSs reprezentující 
dotaz qNLs. 

8.1.1 Předzpracování TGTS 
Struktura qTGTSs vyžaduje další úpravy, za účelem usnadnění pozdějšího zpracování: 

 odstranění kořene usent stromu qTGTSs: novým kořenem se stává jediný synovský 
uzel od odstraněného uzlu usent. Uzel usent vystupuje s funktorem SENT a jeho 
lema obsahuje číslo věty (dotazu), dále usent nemá žádnou vypovídací hodnotu, 
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 každý souvislý podgraf t stromu qTGTSs, t reprezentuje jediné číslo n, je nahrazen 
jediným uzlem ut, lemma uzlu ut obsahuje číselný tvar čísla n. Originální tvar uzlu 
ut obsahuje sousloví, jehož slova tvoří originální tvary uzlů ui, ui ∈  V(t), 
v uspořádání slov dle qNLs. Stromy tj závislé na některém z vrcholů uj, uj ∈  V(t), 
| V(t) ∩  V(tj) | = 0, jsou zavěšeny na uzel ut. Nahrazují se i jednoslovné podgrafy. 
Pozn.: dle [13] může docházet již na úrovni parseru ke stahování „keřů“, které 
obsahují složité číslovky. 

Např. „(Komu) je ((sto (dvacet)) let)?“ resp. „čtvrtina“ je upraven na „(Komu) je 
((120) let)?“ resp. „0,25“. 

 nechť souvislý podgraf t stromu qTGTSs reprezentuje částečně specifikovaný 
časový údaj dt, dt zahrnuje určení hodnoty dtvali ze složky dspeci pouze pro 
dspeci ∈  DTspecdt, DTspecdt ⊆  DTspecALL, DTspecALL = {rok; měsíc; den; hodina; 
minuta; sekunda}, a současně t nelze souvisle rozšířit o žádný uzel uk, 
uk ∈  V(qTGTSs), který specifikuje hodnotu dtvalj pro složku dspecj, 
dspecj ∈  DTspecALL \ DTspecdt. Pak je podgraf t nahrazen jediným uzlem ut, 
lemma uzlu ut obsahuje symbol sdt označený jako strukturovaný časový údaj, 
sdt = {<dspecx; nvalx> | nvalx je číselná reprezentace pro hodnotu dtvalx ze složky 
dspecx, dspecx ∈  DTspecdt}. Originální tvar uzlu ut obsahuje sousloví, jehož slova 
tvoří originální tvary uzlů ui, ui ∈  V(t), v uspořádání slov dle qNLs. Stromy tj 
závislé na některém z vrcholů uj, uj ∈  V(t), | V(t) ∩  V(tj) | = 0, jsou zavěšeny na 
uzel ut. Nahrazují se i jednoslovné podgrafy. 

Např. „(Kdo) se narodil (((10.) června) v roce (1981))?“ je upraven na tvar „(Kdo) se 
narodil ({<rok; 1981>; <měsíc;6>; <den; 10>})?“. 

Pozn.: uvedené úpravy stromu TGTS nejsou v rámci této práce blíže analyzovány, 
avšak intuitivně lze nahlédnout, že ani jejich podrobný popis ani samotný algoritmus 
provádějící předzpracování TGTS by nebyly spojeny s výraznými komplikacemi. 

8.2 Interaktivní překlad přirozeného jazyka na vnitřní 
reprezentaci 

Při interaktivním vyhodnocování je procházen TGTS od kořene shora dolů, přičemž je 
sledována jediná významová reprezentace dotazu vůči SM. Korektnost významové 
reprezentace je ověřována vůči SM, vůči aktuální doméně databáze a případně 
interaktivně konzultacemi s uživatelem. 

Při návrhu algoritmu interaktivního překladu NL do vnitřní reprezentace nelze pro 
jeho složitost volit obecný přístup, který by zaručoval přijetí jakéhokoliv vstupu. Podobná 
všeobecná řešení se ukázala být kamenem úrazu u mnohých projektů z oblasti zpracování 
NL. Naopak, pro popis překládajícího algoritmu je zvolena cesta zdola a sice postupným 
rozšiřováním skupiny podporovaných jazykových a sémantických konstrukcí. Ve 
výsledku je důležité nalezení takové podmnožiny vstupu, která pokryje většinu 
relevantních dotazů uživatele a kterou bude moci uživatel používat, aniž by narazil na 
nevysvětlitelné mezery v pokrytí vstupu. 

Následující podkapitoly analyzují jednotlivé skupiny dotazů a jevů zahrnutých do 
celkové množiny jazykových a sémantických konstrukcí ve vstupu uživatele, které 
podporuje navrhovaný systém 3INDB. Analýza konkrétní jedné množiny Mi jazykových 
nebo sémantických konstrukcí zahrnuje 

 vymezení Mi, 
 ukázky vstupů uživatele, které zahrnují reprezentativní prvky z Mi, 
 popis překladu konstrukcí z Mi do QMR, 
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 zdůraznění situací vyžadujících interakci s uživatelem resp. konzultaci s aktuální 
doménou databáze resp. přístup k historii dialogu. 

Poznámky k analýze: 
 v uvedených příkladech výrazů přirozeného jazyka jsou nekorektní gramatické 

konstrukce a chybné větné interpunkce využívány záměrně za účelem ilustrace 
reálných vstupů uživatele, 

 odkazy na prvky SM, množiny frází a příznaků (viz oddíl 7) jsou používány bez 
duplicitní deklarace nebo definice. Rozšířen je pouze pojem fráze (viz 
kapitola 7.2.1) o operaci ztotožnění, 

 na místo uceleného překladu do QMR bude zpravidla uváděn pouze překlad do 
LQL složky QMR. Základní část FI složky QMR (element var a jeho atributy var 
a so) lze utvořit zcela prostě ve všech situacích na základě výsledného LQL 
překladu a znalosti vazeb jednotlivých LQL proměnných s množinami 
hodnot/instancí objektů SO, 

 interakce systému a uživatele je ve většině případů vedena formou volby ze 
seznamu předložených možností (uživatel odpovídá prostřednictvím volby vhodné 
možnosti). Při každé interakci musí mít uživatel možnost ukončit vyhodnocování 
aktuálního dotazu. Konkrétní textové řetězce použité pro řízení interakce ze strany 
systému lze v jednotlivých případech intuitivně odvodit, nebudou proto ve většině 
případů explicitně uváděny. Předpokládá se, že veškeré interaktivní řetězce se 
definují v rámci SM jako jazykově závislé fráze (viz kapitola 7.2.2). Příklady viz 
příloha B – tabulka frází pro řízení interakce ze strany systému.  

Úmluva: funktory a ostatní značky v TGTS zápisu se podle možnosti mohou objevit 
přímo v příkladech dotazů. Uvedeny jsou zejména jen značky relevantní vůči aktuálně 
vysvětlované problematice. 

8.2.1 Operace ztotožnění fráze 
Úmluva: pro zjednodušení zápisu je nadále v určitých situacích prostřednictvím výrazu f, f 
představuje frázi/strom, označována množina V(f) ∪  E(f). Zápis v ∈  V(f) resp. e ∈  E(f) 
lze tak ekvivalentně nahradit zápisem v ∈  f resp. e ∈  f. 

Pro účely dalšího výkladu je nutné zavedení následujících pojmů vycházejících ze 
základů teorie grafů: 

Graf ti je podstrom stromu T, pokud existuje vrchol ui, ui ∈  T, ti je podstrom stromu T 
určený vrcholem ui. 

Graf to je oříznutý podstrom stromu T určený vrcholem ui (oříznutý podstrom dále jen 
o-podstrom) pokud 

 ui ∈  to, 
 to tvoří souvislý podgraf grafu ti indukovaný vrcholy náležící do to ∩  ti, přičemž ti 

je podstrom stromu T určený vrcholem ui. 
Pozn.: o-podstrom to vznikne z podstromu ti stromu T určeného vrcholem ui procesem 

postupného odstraňování n libovolných podstromů stromu ti, n ≥  0, přičemž kořen ui 
zůstává v to vždy obsažen. 

Graf ti je o-podstrom stromu T, pokud existuje vrchol ui, ui ∈  T, ti je o-podstrom 
stromu T určený vrcholem ui. 

Podstrom ti s kořenem ui nebo vrchol ui závisí na vrcholu ux nebo na o-podstromu tx 
s kořenem ux, pokud ux je otec uzlu ui. 

Podstrom ti s kořenem ui nebo vrchol ui rozvíjí vrchol ux nebo o-podstrom tx 
s kořenem ux, pokud ux je otec uzlu ui.  
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Operace ztotožnění fráze f a stromu t (značeno ekvivalentně jako operace matchování) 
vrací výsledek v podobě definice prosté parciální funkce Fmatch: V(f) → V(t), která vrcholu 
ufi ∈  f přiřazuje vrchol ui ∈  t, přičemž 

 každý uzel ufa ∈  V(f), nad kterým je definovaná hodnota funkce Fmatch, musí mít 
s uzlem Fmatch(ufa) ∈  V(t) shodné všechny lingvistické atributy (lema, funktory a 
gramatémy), které jsou specifikovány u uzlu ufa. Při porovnání hodnoty lematu 
obou uzlů se ignoruje velikost písmen. Pokud uzel Fmatch(ufa) reprezentuje zkratku 
(obsahuje příznak abbr nebo originální tvar slova zakončený tečkou), pak lema 
uzlu ufa musí obsahovat tuto zkratku jako prefix, 

 matchování neselže, pokud nelze současně definovat hodnotu funkce Fmatch pro 
všechny vrcholy podstromu fráze f, jehož kořen má příznak volitelnosti: pokud 
podstrom taux fráze f určený kořenem ufaux, má příznak volitelnosti, pak současně 
nad všemi vrcholy podstromu taux funkce Fmatch je definována anebo definována 
není, 

 je zachován přímý vztah synovského a otcovského uzlu: pokud Fmatch(ufa) = ua a 
ufpar je otcem vrcholu ufa ∈  f, pak Fmatch(ufpar) je otcem vrcholu ua ∈  t, 

 ignorováno je pořadí synovských uzlů ve směru zleva doprava: pořadí 
sourozeneckých uzlů ufa, ufb, jejichž otcem je uzel ufpar, se v rámci fráze f může 
lišit od pořadí uzlů Fmatch(ufa) a Fmatch(ufb) ve stromu t, 

 v případě, že f je z-frází nebo r-frází a u je kořen stromu t, pak žádný vrchol ui, 
ui ∈  V(t) ∧  ∃ ufi ∈  V(f) ∧  Fmatch(ufi) = ui ∧  ui ≠  u ∧  ufi není zástupný uzel, 
nesmí být v t rozvíjen uzlem ux ∈  V(t), ¬∃ufy ∈  V(f) ∧  Fmatch(ufy) = ux. Pozn.: při 
zanedbání tohoto pravidla by mohlo dojít ke změně původního významu fráze f. 

Např.: f = „učitel (na ({vysoké}) škole)“ lze ztotožnit se stromem t1 = „učitel (na 
škole)“ avšak nikoliv se stromem t2 = „učitel (na (pomocné) škole)“. 

Pokud není definována hodnota funkce Fmatch pro kořen u, pak ztotožnění neuspělo 
resp. f a t nelze ztotožnit. Pokud ztotožnění stromu t s frází f uspělo, lze užít tvrzení: 

 fráze f odpovídá stromu t resp. strom t odpovídá frázi f, 
 vrchol ufx odpovídá vrcholu ux resp. vrchol ux odpovídá vrcholu ufx, právě tehdy 

když Fmatch(ufx) = ux. 
Pozn.: lze-li strom t s vrcholem u ztotožnit s frází f, pak souvislý podgraf tresult stromu 

t indukovaný množinou vrcholů Fmatch(V(f)) tvoří o-podstrom stromu t určený vrcholem u. 

8.2.2 Výskyt objektu SOE 
V TGTS tg má reference na Mx, Mx je množinou instancí objektu SOE se, 
tvar o-podstromu tx, který zahrnuje  

 uzly pokryté z-frází nebo r-frází pro SOE se, 
 každý txi, txi je o-podstrom stromu tx, txi je výskytem atributu SO sai, sai je RA* 

následovníkem objektu se (výskyt resp. F-výskyt resp. B-výskyt atributu viz 
kapitola 8.2.3). Přičemž txi výskyt SO sai musí zastupovat hodnoty sémanticky 
vtažené k prvkům Mx pouze prostřednictvím RA* relace. 

Tento o-podstrom tx je označen jako výskyt SOE se, pokud je maximální takový, tedy 
nelze rozšířit o žádný další vrchol z tg. 

Výskyt SOE se se označuje jako volný (zkráceně F-výskyt objektu se) resp. vázaný 
(zkráceně B-výskyt objektu se), pokud výskyt svým tvarem zahrnuje všechny instance 
objektu se (např. „osoby“, „předměty“) resp. zatupuje omezenou podmnožinu instancí 
objektu se (např. „ženy“, „španělština“). 

Pozn. B-výskyt svým tvarem omezuje hodnoty u některého RA* následovníka 
(„mladík“ pro osobu omezenou věkovou hranicí a pohlavím) nebo vynucuje účast se 
v RE/RTR relaci (např. „návštěvník“ pro studenta navštěvujícího kurz). 
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Výskyt SOE je navíc tázací (zkráceně Q-výskyt SOE), pokud je jeho kořen 
představován zájmenem qpZ, qpZ ∈  WQueryWho ∪  WQueryWhat (např. „kdo“, „co“) nebo 
pokud je rozvit tázacím zájmenem qpR, qpR ∈  WQueryR (např. „jaký.RSTR předmět“, „která 
osoba“). 

Úmluva: pro tázací a zároveň volný výskyt resp. tázací a současně vázaný výskyt 
SOE bude používáno značení QF-výskyt resp. QB-výskyt SOE. 

Významové ohnisko dotazu reprezentuje informaci (výsledek operace nebo množinu 
instancí/hodnot některého SO), kterou uživatel požaduje na výstup, aniž by informaci 
zdůraznil explicitním tázacím výskytem. Významové ohnisko dotazu je zpravidla 
ztotožněno s některou z-frází (např. „Knotkovy funkce“, „počet druháků?“). LQL 
proměnná zastupující informaci reprezentovanou významovým ohniskem dotazu je vždy 
začleněna do AL. 

Úmluva: u určitých příkladů uvedených v následujícím textu jsou pro zdůraznění uzly 
náležící k výskytu/o-podstromu ti uzavřeny do hranatých závorek s označením výskytu ve 
spodním indexu: [uzly náležící co výskytu ti]ti. 

Úmluva: pro zjednodušení zápisu algoritmů bude pod symbolickým označením Mi (sa) 
pro množinu frází příslušných k objektu SOA sa v následujícím textu označována 
množina Mi (sa) ∪  {f | f ∈  Mi (patj), SOA sa má přiřazenu sdílenou šablonu AttrPattern 
patj}. Pozn.: zápis zahrnuje také fráze definované v příslušných množinách ode všech 
sdílených šablon přiřazených k atributu sa. 

Volný výskyt SOE 
Nechť ti je F-výskytem SOE se v rámci TGTS tg. F-výskyt ti je podstromem stromu tg. 
Dále nechť 

 XPhrSOEZ (se) = PhrSOEZ (se) ∪  {f | f ∈  PhrSOAParentZ (sa), sa je RA* následníkem 
objektu se} ∪  PhrRAPredZ, 

 XPhrSOER (se) = PhrSOER (se) ∪  {f | f ∈  PhrSOAParentR (sa), sa je RA* následníkem 
objektu se} ∪  PhrRAPredR, 

 XPhrSOES (se) = PhrSOES (se) ∪  {f | f ∈  PhrSOAParentS (sa), sa je RA* následníkem 
objektu se} ∪  PhrRAS ∪  PhrRAZ ∪  PhrRASuccZ ∪  PhrRASuccR. 

Pak platí alespoň některý z následujících případů, kdy ti odpovídá: 
 obecné z-frázi f, f ∈  XPhrSOEZ (se), např. „Osoby“, „Předměty!“ 

(f ∈  PhrSOEZ (se)). Pokud f obsahuje zástupný uzel ua pro hodnotu 
RA* následovníka sa objektu se, musí být ua ztotožněn s F-výskytem objektu sa, 
např. „obyvatel města“ (obyvatelem nějakého města je každá osoba, protože každá 
osoba má vlastnost SOA Město), 

 F-výskytu SOE se rozvitému stromem tr, který odpovídá obecné r-frázi fr, 
fr ∈  XPhrSOER (se), např. „živé.RSTR osoby“. Pokud fr obsahuje zástupný uzel ua 
pro hodnotu RA* následovníka sa objektu se, musí být ua ztotožněn s F-výskytem 
objektu sa, 

 obecné r-frázi fr ∈  XPhrSOER (se) vystupující v roli z-fráze (neexistuje F-výskyt 
SOE se, na kterém by závisel strom odpovídající r-frázi fr), např. dotaz na živé 
osoby: „živý!“, „studující?“. Pokud fr obsahuje zástupný uzel ua pro hodnotu 
RA* následovníka sa objektu se, musí být ua ztotožněn s F-výskytem objektu sa, 

 neurčitému zájmenu podle příznaku životnosti SOE se (FlagSOEVital (se)) – 
z-fráze f, f ∈  WAnyBody ∪  WSomeBody pro životné SOE resp. 
f ∈  WAnyThing ∪  WSomeThing pro neživotné SOE. Např. „někdo“, „kdokoliv“ resp. 
„něco“, „cokoliv“, 
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 tázacímu zájmenu podle příznaku životnosti SOE se (FlagSOEVital (se)) – z-fráze f, 
f ∈  WQueryWho pro životné SOE resp. f ∈  WQueryWhat pro neživotné SOE, např. „kdo“ 
resp. „co“, 

 F-výskytu SOE se určeného kořenem ue, přičemž 
 fráze fs, fs ∈  XPhrSOES (se), je ztotožněna s o-podstromem stromu tg, 
 ue odpovídá zástupnému vrcholu ufe, ufe ∈  fs, ufe zastupuje referenci na 

množinu instancí SOE se, 
 jako součást výskytu ti nejsou zařazeny uzly, které jsou ztotožněné s frází 

fs a nenáleží do podstromu určenému vrcholem ue, 
 pokud fs obsahuje zástupný uzel ua pro hodnotu RA* následovníka sa 

objektu se, musí být ua ztotožněn s F-výskytem ta objektu sa. Navíc ta 
nesmí obsahovat jako o-podstrom žádný výskyt jiného SO. ta je označen 
jako externí výskyt vůči výskytu ti, pokud není o-podstromem stromu ti. 

Např. „[Kdo.ACT]ti dýchá?“, „[osoby]ti dýchají?“ (použita fs ∈  PhrSOES (se), 
fs = „[SOE Osoba].ACT dýchat“), „[Koho]ti identifikuje [rodné číslo]ta?“. 

Současně s výše uvedenými případy platí, 
 F-výskyt ti nesplňuje ani jedinou podmínku z níže uvedených pro B-výskyt SOE, 
 není-li Q-výskyt SOE se vázaný, jde vždy o QF-výskyt SOE se, např. „kdo“, „co“, 

„která katedra?“. 
ti výskyt objektu SOE může být rozvit výrazem pro výčet vl, vl ∈  WList, např. „seznam 

osob.RSTR“, „výčet magistrů“. Rozvití vl není začleněno do ti a je nadále ignorováno. 
Rozvití vl nemá vliv na rozlišení, zda je ti volný resp. vázaný. 

LQL překlad 
Nechť ti je F-výskytem SOE se. Nechť MQAtr = {sqi | sqi je RA* následovník objektu se, 
atribut sqi má QF-výskyt tqi, tqi je o-podstrom stromu ti nebo tqi je externí vůči ti}. 

V případě, že | MQAtr | =  0 pak LQL překlad výskytu ti reprezentuje LQL výraz lqlresult 
vůči jediné proměnné. Nechť je SOE se v rámci mapování SNet→LQL mapován na 
predikát pso/1. LQL výraz lqlresult je tvořený instancí predikátu pso/1, jehož jediný 
argument zastupuje množinu všech instancí SOE se. Pozn.: není nutné překládat případné 
F-výskyty RA* následovníků sai objektu se, protože jejich hodnota je nespecifikovaná a 
každý sai se účastní RA* relace s objektem se vždy. Např. ti = „Studenti s váhou a 
výškou“, lqlresult = eStudenti(_1). 

V případě, že | MQAtr | > 0, pak LQL překlad výskytu ti reprezentuje LQL výraz lqlresult 
vůči | MQAtr | + 1 proměnným: jednou proměnnou zastupující množinu všech instancí 
SOE se a | MQAtr | proměnnými pro příslušnou hodnotu každého atributu sqi ∈  MQAtr. LQL 
výraz lqlresult tvoří zřetězení překladů všech RA* relací mezi se a sqi ∈  MQAtr. Efektivní 
zápis překladu více RA* relací se společným RA* předchůdcem analogicky 
viz kapitola 8.2.3 – zobrazení celého záznamu. Proměnné zastupující hodnoty atributu sqi, 
sqi ∈  MQAtr budou zpravidla začleněny do AL. 

Např. ti = „Studenti (vážící ((kolik) kg))“, lqlresult = aStudent__Vaha(_1, _2). Proměnná _1 
resp. _2 zastupuje množinu všech instancí SOE se resp. hodnotu příslušného atributu 
SOA Výška. 

Vázaný výskyt SOE 
Nechť ti je výskytem SOE se v rámci TGTS tg. Výskyt ti je podstromem stromu tg. Dále 
nechť 

 XPhrSOESelZ (se) = PhrRAPredZ ∪  {f | f ∈  PhrSOAParentZ (sa) ∪  PhrSOAParentSelZ (sa), 
sa je RA* následníkem objektu se}, 
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 XPhrSOESelR (se) = PhrRAPredR ∪  {f | f ∈  PhrSOAParentR (sa) ∪  PhrSOAParentSelR (sa), 
sa je RA* následníkem objektu se}, 

 XPhrSOESelS (se) = PhrRAS ∪  PhrRAZ ∪  PhrRASuccZ ∪  PhrRASuccR ∪  {f | 
f ∈  PhrSOAParentS (sa) ∪  PhrSOAParentSelS (sa), sa je RA* následníkem objektu se}. 

Případ A: nechť množina instancí SOE se zastoupených výskytem ti je omezena na 
základě hodnoty některého RA* následovníka, pak ti je B-výskytem SOE se a pro tvar 
stromu ti platí alespoň některý z následujících případů, kdy ti odpovídá: 

 z-frázi f, f ∈  XPhrSOESelZ (se), např. „pracháči?“ (podmínka na SOA Plat 
zaměstnance). Pokud f obsahuje zástupný uzel ua pro hodnotu RA* následovníka 
sa objektu se, musí být ua ztotožněn s B-výskytem objektu sa, např. „obyvatel 
Prahy“, 

 výskytu SOE se rozvitému stromem tr, který odpovídá obecné r-frázi fr, 
fr ∈  XPhrSOESelR (se), např. „mladé.RSTR osoby“. Pokud fr obsahuje zástupný uzel 
ua pro hodnotu RA* následovníka sa objektu se, musí být ua ztotožněn 
s B-výskytem objektu sa, např. „osoba pobývající v Praze“, 

 obecné r-frázi fr ∈  XPhrSOESelR (se) vystupující v roli z-fráze (neexistuje výskyt 
SOE se, na kterém by závisel strom ztotožněný s r-frází fr), např. dotaz na vysoké 
osoby: „vysocí!“. Pokud fr obsahuje zástupný uzel ua pro hodnotu 
RA* následovníka sa objektu se, musí být ua ztotožněn s B-výskytem objektu sa, 

 B-výskytu RA* následovníka sa objektu se typu TyID (identifikace), který 
zastupuje B-výskyt rodičovského SOE. Např. „Drahotová“, „španělština?“. Dále 
v situacích, kdy B-výskyt SOA typu TyID rozvíjí výskyt rodičovského SOE: 
„zaměstnance (Pivoňky)“, „předmět (SWI123)“, 

 B-výskytu RA* následovníka sa objektu se typu TyG (kategorizace), který 
zastupuje B-výskyt rodičovského SOE. Např. „mužské pohlaví!“, „Zajímá mě 
[nekouření]ti“, 

 výskytu SOE se, který je rozvit B-výskytem RA* následovníka sa: „osoba 
((něžného.RSTR) pohlaví)“, „osoba ((vysokého.RSTR) věku)“, 

 výskytu SOE se se specifikací rodu (nastaven příznak pro rozlišení pohlaví 
FlagSOEGender (se)). Pohlaví rozlišeno podle kořene výskytu, např. 
„studentky.FEM“, 

 výskytu SOE se určeného kořenem ue, přičemž 
 fráze fs, fs ∈  XPhrSOESelS (se), je ztotožněna s o-podstromem stromu tg, 
 ue odpovídá zástupnému vrcholu ufe, ufe ∈  fs, ufe zastupuje referenci na 

množinu instancí objektu SOE se, 
 jako součást výskytu ti nejsou zařazeny uzly, které jsou ztotožněné s frází 

fs a nenáleží do podstromu určenému vrcholem ue, 
 pokud fs obsahuje zástupný uzel ua pro hodnotu RA* následovníka sa 

objektu se, musí být ua ztotožněn s výskytem ta objektu sa, ta je 
B-výskytem (např. ta = „Jan“) nebo ta obsahuje jako o-podstrom výskyt tb 
jiného SO (např. ta = „jméno ([akademika Plíška]tb)“). V případě, že fs ∈  
PhrRAS ∪  PhrRAZ ∪  PhrRASuccZ ∪  PhrRASuccR, pak takový zástupný 
uzel ua musí vždy existovat a musí být ztotožněn uvedeným způsobem. ta 
je označen jako externí výskyt vůči výskytu ti. 

Např. „[Kdo.ACT]ti vydělává 20 000 Kč?“, „[které osoby]ti kouří?“, „[Koho]ti 
identifikuje rodné číslo X?“. 

Nechť ti je výskytem SOE se v rámci TGTS tg. Výskyt ti je podstromem stromu tg. 
Dále nechť 
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 XPhrSOERelSelZ (se) = {f | f ∈  PhrRESOESelZ (re, i), se je argumentem s pořadím i 
v RE relaci re} ∪  {f | f ∈  PhrTRelSOSelZ (rt, i), se je argumentem s pořadím i 
v RTR relaci rt}, 

 XPhrSOERelSelR (se) = {f | f ∈  PhrRESOESelR (re, i), se je argumentem s pořadím i 
v RE relaci re} ∪  {f | f ∈  PhrTRelSOSelR (rt, i), se je argumentem s pořadím i 
v RTR relaci rt}. 

Případ B: nechť množina instancí SOE se zastoupených výskytem ti je omezena 
prostřednictvím účasti SOE se v RE/RTR relaci rel, pak ti je B-výskytem SOE se a pro tvar 
stromu ti platí alespoň některý z následujících případů, kdy ti odpovídá: 

 z-frázi f, f ∈  XPhrSOERelSelZ (se), např. „učitel“, „vedoucí“ (pro RE relaci 
„Zaměstnanec má Funkci na Katedře“). Do výskytu ti se již nezahrnuje tx, tx je 
výskyt objektu SOE sox, kořen stromu tx je ztotožněn se zástupným vrcholem ve 
frázi f pro instance dalšího účastníka RE relace rel. Např. „[vedoucí]ti 
[katedry.RSTR]tx“, 

 výskytu SOE se rozvitému stromem tr, který odpovídá r-frázi fr, 
fr ∈  XPhrSOERelSelR (se), např. „vedoucí.RSTR osoby“. Do výskytu ti se již 
nezahrnuje tx, tx je výskyt SOE sox, kořen stromu tx je ztotožněn se zástupným 
vrcholem ve frázi f pro instance dalšího účastníka RE/RTR relace, 

 r-frázi fr ∈  XPhrSOERelSelR (se) vystupující v roli z-fráze (neexistuje výskyt SOE se, 
na kterém by závisel strom odpovídající r-frázi fr). Do výskytu ti se již nezahrnuje 
tx, tx je výskyt SOE sox, kořen stromu tx je ztotožněn se zástupným vrcholem ve 
frázi f pro instance dalšího účastníka RE/RTR relace. Např. „[navštěvující]ti 
[kurzy.PAT]tx“, 

 ti odpovídá B-výskytu SOE sf, který má příznak přesměrování pozornosti 
FlagSOEFocus (sf) = se. 

Např. sf = SOE Titul, FlagSOEFocus (sf) = SOE Osoba, tf je B-výskytem objektu sf: 
„[bakaláře!]tf“. B-výskyt tf objektu sf je ve výsledku považován za B-výskyt ti objektu 
SOE Osoba vázaný přes RE relaci „Osoba má Titul“. Tedy „[[bakaláře!]tf]ti“. 

LQL překlad v případě A 
Nechť ti je B-výskytem objektu SOE se, nechť MinstA je množina instancí SOE se 
zahrnutých ve výskytu ti. Nechť MAtr = {sai | sai je RA* následovník objektu se, MinstA 
omezena na základě hodnot atributu sai nebo atribut sai má výskyt tai, tai je 
o-podstrom stromu ti nebo tai je externí vůči ti}. Nechť MQAtr = {sqi | sqi je 
RA* následovník objektu se, atribut sqi má Q-výskyt tqi, tqi je o-podstrom stromu ti nebo 
tqi je externí vůči ti}. 

LQL překlad výskytu ti reprezentuje LQL výraz lqlresult vůči | MAtr ∪  MQAtr | + 1 
proměnným: jednou proměnnou zastupující množinu všech instancí SOE se a 
| MAtr ∪  MQAtr | proměnnými pro příslušnou hodnotu každého atributu 
sai ∈  MAtr ∪  MQAtr. LQL výraz lqlresult tvoří zřetězení překladů všech RA* relací mezi se 
a sai ∈  MAtr ∪  MQAtr, za které je doplněna případná selektivní podmínka na hodnotu 
atributu saj ∈  MAtr. Efektivní zápis překladu více RA* relací se společným 
RA* předchůdcem analogicky viz kapitola 8.2.3 – zobrazení celého záznamu. 

Např. ti = „španělština“, lqlresult = aPredmet__Kod(_1,_2), _2=‘JAZ123‘. Proměnná _1 
zastupuje množinu instancí SOE se z množiny MinstA. 
Proměnné zastupující hodnoty atributu sai, sai ∈  MQAtr, sai má tázací výskyt v rámci 

ti, budou zpravidla začleněny do AL. 
Nechť tai je výskytem sai ∈  MAtr, je tai je externí vůči ti, tai náleží do výskytu taParenti, 

taParenti je výskyt objektu se, pak taParenti a ti zastupují odlišné výskyty objektu se. Za LQL 
překlad výskytu ti je vložen LQL překlad výskytu taParenti, přičemž proměnná svázaná 
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s hodnotami/instancemi objektu tai je společná avšak proměnné pro instance objektu se ve 
výskytech ti a taParenti budou různé. 

Např.: „[Kdo]ti bydlí ve [[městě]tai (obývaném Hliníkem)]taParenti?“ s překladem vůči proměnné 
_1: aOsoba__MestoOsob(_1,_2), aOsoba__Prijmeni(_3,_4), _4=‘Hliník‘, 
aOsoba__MestoOsob(_3,_2). 

LQL překlad v případě B 
Nechť ti je B-výskytem objektu SOE se, nechť MinstB je množina instancí SOE se 
zahrnutých ve výskytu ti. Nechť MinstB je omezena účastí v RE/RTR relací rel s argumenty 
ai1, …, ain. 

LQL výraz lqlresult je tvořen překladem relace rel, za který jsou doplněny případné 
selektivní podmínky na hodnoty/instance argumentu aij. 

Pokud byl v rámci ti některý o-podstrom ztotožněn s frází fi, která obsahuje zástupné 
uzly ui1 ∈  fi, …, uin ∈  fi pro další argumenty ai1, …, ain příslušné relace rel, a uzel uij je 
ztotožněn s kořenem výskytu tij argumentu aij, pak je LQL překlad lqlj každého B-výskytu 
tij připojen na konec lqlresult. Proměnné zastupující hodnoty argumentu aij, aij má Q-výskyt 
v rámci ti, budou začleněny do AL. Současně budou do AL začleněny proměnné 
zastupující v lqlj každý Q-výskyt libovolného dalšího SO. Např. „vedoucí (jaké katedry)“. 

Pozn.: pro svázání LQL proměnné s argumentem RA*/RE/RTR relace postačuje 
LQL výraz pro samotnou relaci. Není nutné předřazovat instanci predikátu pso/1, predikát 
pso/1 je mapován na daný SO so v rámci mapování SNet→LQL. 

Např. LQL výraz rStudentZapisujePredmet(_1, _2) je ekvivalentní LQL výrazu eStudent(_1), 
rStudentZapisujePredmet (_1, _2), první výraz však lze vyhodnotit efektivněji. 
B-výskyt ti objektu se může současně obsahovat několik situací dle případu A i dle 

případu B. Např. „mladý vedoucí katedry“. V takovém případě se za sebe zřetězí LQL 
překlady z jednotlivých situací, přičemž je použito společné proměnné pro instance 
objektu se zahrnuté ve výskytu ti. 

Vyhodnocení dotazu na samostatnou entitu 
Překlad dotazu v NL, který je ekvivalentní volnému nebo vázanému výskytu SOE se lze 
přeložit dle algoritmu AlgTgts2LqlSOE: 
Krok 1. případné odstranění stromu ztotožněného s uvozovací s-frází f, f ∈  WIntroS. Nechť 

kořen stromu to odpovídá zástupnému uzlu [X] pro významové ohnisko fráze f. 
Dotaz bude nadále vyhodnocován jako strom to v roli nového významového ohniska 
původního dotazu. 

Dotazy jako např. „Ukaž mi Drápalíky.PAT“ resp. „Zajímají mě studenti.ACT“ resp. 
„Chci {informace.EFF} o zaměstnancích.PAT“, budou dále zpracovány jako dotazy 
„Drápalíky“ resp. „studenti“ resp. „zaměstnancích“, 

Krok 2. jednoznačné určení dotazovaného SOE – testováním případů pro F-výskyt resp. 
B-výskyt přes fráze definované v SM (z-fráze, r-fráze, s-fráze apod., viz výše) lze 
omezit množinu vhodných SOE. Singulár se u kořene výskytu SOE zanedbává. 
Např. dotaz „osobu!“ je zpracován jako dotaz na všechny osoby. Pokud nelze SOE 
určit jednoznačně, je nutná interakce s uživatelem, kdy uživatel volí z nabízených 
možných variant. Např. víceznačný dotaz „Ukaž mi cokoli“. Pokud se nespokojí 
uživatel se žádnou alternativou nebo není nalezen žádný odpovídající SOE, volá se 
záchranná metoda (viz kapitola 8.7.4), 

Krok 3. pro dotazovaný SOE se přiřadí dosud nepoužitá volná LQL proměnná _N, kde N 
představuje přirozené číslo, 

Krok 4. LQL překlad je vytvořen ve tvaru answer([_N]) :- lqlresult. LQL výraz lqlresult 
představuje překlad výskytu SOE vůči proměnné _N. Pokud je součástí lqlresult 
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proměnná varqk, varqk zastupuje Q-výskyt nebo F-výskyt tk některého SO, je varqk 
vložena do AL za proměnnou _N. Pořadí proměnných varql v AL je určeno pořadím 
tl v dotazu uživatele. 

8.2.3 Výskyt atributu 
V TGTS tg má reference na Mx, Mx je množinou hodnot objektu SOA sa tvar o-podstromu 
tx, který zahrnuje 

 uzly pokryté z-frází nebo r-frází pro SOA sa, 
 uzly zastupující hodnoty z aktuální domény objektu sa. 

Tento o-podstrom tx je označen jako výskyt SOA, pokud je maximální takový, tedy 
nelze rozšířit o žádný další vrchol z tg. 

V TGTS tg má reference na Mx, Mx je množina instancí objektu SOAn sn 
tvar o-podstromu tx, který zahrnuje  

 uzly pokryté z-frází nebo r-frází pro SOAn sn, 
 každý txi, txi je o-podstrom stromu tx, txi je výskytem objektu SO soi, SO soi je 

RA* následovníkem od sn. Přičemž výskyt txi musí být sémanticky vtažen k x 
pouze RA* relací. 

Tento o-podstrom tx je označen jako výskyt SOAn, pokud je maximální takový, tedy 
nelze rozšířit o žádný další vrchol z tg. Výskyt SOA nebo výskyt SOAn je společně 
označen jako výskyt atributu. 

Výskyt SOA resp. výskyt SOAn se označuje jako volný (zkráceně F-výskyt SOA resp. 
SOAn), pokud neomezuje množinu zastupovaných hodnot resp. instancí atributu, např. 
„jméno“ resp. „adresa“. Výskyt SOA resp. výskyt SOAn se označuje jako vázaný 
(zkráceně B-výskyt SOA resp. SOAn) pokud omezuje množinu zastupovaných hodnot 
resp. instancí atributu, např. „výška 183 cm“ resp. „brněnská adresa“. 

Výskyt atributu je navíc tázací (zkráceně Q-výskyt atributu), pokud je zastoupen 
příslušným tázacím zájmenem qpZ, 

qpZ ∈  WQueryWhat ∪  WQueryWhere ∪  WQueryWhen ∪  WQueryHow ∪  WQueryCount 
(např. „co“, „kdy“, „kde“) nebo pokud je rozvit tázacím zájmenem qpR, qpR ∈  WQueryR 
(např. „jaký.RSTR věk“, „v které ulici“). Pro tázací a zároveň volný resp. současně vázaný 
výskyt atributu bude používáno značení QF-výskyt resp. QB-výskyt atributu. Není-li 
Q-výskyt atributu vázaný jde vždy o QF-výskyt, např. „jaké místo“ (QF-výskyt), „které 
nižší ročníky“ (QB-výskyt), 

Nadále jsou v platnosti úmluvy z kapitoly 8.2.2. 

Volný výskyt atributu 
Nechť ti je F-výskytem atributu sa v rámci TGTS tg. F-výskyt ti je podstromem stromu tg. 
Dále nechť 

 XPhrAtrWhatZ (sa) = WQueryWhat ∪  {f | f ∈  WQueryWhere ∧  SOA sa je typu TyP} ∪  {f | 
f ∈  WQueryWhen ∧  SOA sa je typu TyT} ∪  {f | f ∈  WQueryCount ∧  SOA sa je typu 
TyM} ∪  {f | f ∈  WQueryHow ∧  SOA sa je typu TyW}, 

 XPhrAtrAnyZ (sa) = WAnyThing ∪  WSomeThing ∪  {f | f ∈  WAnyWhere ∪  WSomeWhere ∧  
SOA sa je typu TyP} ∪  {f | f ∈  WAnyWhen ∪  WSomeWhen ∧  SOA sa je typu TyT} ∪  
{f | f ∈  WAnyCount ∪  WSomeCount ∧  SOA sa je typu TyM} ∪  {f | 
f ∈  WAnyHow ∪  WSomeHow ∧  SOA sa je typu TyW}, 

 XPhrAtrSelMUZ (sa) = {f | f ∈  PhrMeasureSelZ (vel) ∪  PhrMeasureMUSelZ (mj), sa typu 
TyM, vel = TyMMeasure (sa), mj ∈  MeasureMU (vel)}, 

 XPhrAtrSelMUR (sa) = {f | f ∈  PhrMeasureSelR (vel) ∪  PhrMeasureMUSelR (mj), sa typu 
TyM, vel = TyMMeasure (sa), mj ∈  MeasureMU (vel)}, 
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 XPhrAtrZ (sa) = PhrSOAZ (sa) ∪  PhrRASuccZ ∪  XPhrAtrWhatZ (sa) ∪  XPhrAtrAnyZ (sa), 
 pro SOA sa typu TyM s přiřazenou veličinou dále platí XPhrAtrZ (sa) = XPhrAtrZ (sa) 

∪  PhrMeasureZ ∪  PhrMeasureMUZ ∪  XPhrAtrSelMUZ (sa), 
 XPhrAtrR (sa) = PhrSOAR (sa) ∪  PhrRASuccR ∪  PhrSOAValR (sa) ∪  WQueryR, 
 pro SOA sa typu TyM s přiřazenou veličinou dále platí XPhrAtrR (sa) = XPhrAtrR (sa) 

∪  PhrMeasureR ∪  PhrMeasureMUR ∪  XPhrAtrSelMUR (sa), 
 XPhrAtrS (sa) = PhrSOAS (sa) ∪  PhrRAS ∪  PhrRAZ ∪  PhrRAPredZ ∪  PhrRAPredR 

∪  PhrSOAParentZ (sa) ∪  PhrSOAParentR (sa) ∪  PhrSOAParentS (sa). 
Pak platí alespoň některý z následujících případů, kdy ti odpovídá: 
 z-frázi f, f ∈  XPhrAtrZ (sa). 

Např. „plat“ (f ∈  PhrSOAZ (sa)), „křestní.RSTR jméno“ (f ∈  PhrSOAZ (sa)), „něco“ 
(f ∈  WAnyThing), „kdy“ (f ∈  WQueryWhen), „cm“ (f ∈  PhrMeasureMUSelZ (mj)). 

 r-frázi fr ∈  XPhrAtrR (sa) vystupující v roli z-fráze (neexistuje F-výskyt atributu sa, 
na kterém by závisel strom ztotožněný s r-frází fr), např. dotaz na hodnoty atributu 
typu TyM: „měřitelné?“ (f ∈  PhrMeasureMUR), 

 F-výskytu atributu sa rozvitému stromem trz, který odpovídá obecné r-frázi frz, 
frz ∈  XPhrAtrR (sa) ∪  XPhrAtrZ (sa). Např. „názvový.RSTR atribut“ 
(frz ∈  PhrSOAR (sa)), „délková.RSTR hodnota“ (frz ∈  PhrMeasureSelR (vel)), 
„hodnota věku.RSTR“ (frz ∈  PhrSOAZ (sa)), „množství kreditů.RSTR“, „kolik.RSTR 
cm“ (f ∈  WQueryCount). Strom trz může být dále rozvit stromem tq, který odpovídá 
r-frázi fq ∈  WQueryR, pak je ti rovněž tázacím výskytem atributu sa. Např. „((jak) 
vysoký) věk“, 

 výskytu atributu sa určeného kořenem ua, přičemž 
 fráze fs, fs ∈  XPhrAtrS (sa), je ztotožněna s o-podstromem stromu tg, 
 ua odpovídá zástupnému vrcholu ufa, ufa ∈  fs, ufa zastupuje referenci na 

množinu hodnot/instancí atributu sa, 
 jako součást výskytu ti nejsou zařazeny uzly, které jsou ztotožněné s frází 

fs a nenáleží do podstromu určenému vrcholem ua, 
 pokud fs obsahuje zástupný uzel ua pro explicitní hodnotu atributu sa, musí 

být ua ztotožněn s F-výskytem ta objektu sa. Navíc ta nesmí obsahovat jako 
o-podstrom žádný výskyt jiného SO. ta je označen jako externí výskyt vůči 
výskytu ti, pokud není o-podstromem stromu ti. Pokud je ta tázací výskyt, 
je ti QF-výskytem. 

Např. „[co]ti se měří?“ (fs ∈  PhrSOAS (sa)), „Pávek (narozený ([kdy]ti))?“ 
(fs ∈  PhrSOAParentR (sa)). 
Pokud je ve výše uvedených případech použita r-fráze fr, fr ∈  PhrSOAValR (sa), pak její 

zástupný uzel pro explicitní hodnotu atributu musí být ztotožněn s tval, tval je F-výskyt 
atributu sa. Např. „[Výška čítající [jakou hodnotu]tval]ti?“. 

Pozn.: pokud je ti F-výskyt atributu sa ve spojení s B-výskytem svého 
RA* předchůdce, jde stále o F-výskyt atributu sa, např. „[datum narození]ti třeťáků“. 

LQL překlad 
Nechť ti je F-výskyt atributu sa. LQL překlad samotného ti je tvořen LQL výrazem lqlresult 
pro RA* relaci mezi atributem sa a rodičovským SOE se, třebaže se nemá vlastní explicitní 
výskyt. Pokud má se explicitní výskyt, jehož součástí je ti, je připojen jeho překlad. 
LQL výraz lqlresult je zadán vůči proměnné vara, která zastupuje hodnoty/instance 
atributu sa. LQL výraz lqlresult vždy obsahuje proměnnou varp svázanou s množinou 
instancí rodičovského SOE se. Při dotazu ekvivalentnímu výskytu ti, se obě proměnné vara 
a varp umísťují do AL. Efektivní překlad RA* relace na výraz v LQL viz další text. Např. 
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pro výskyt „rodné číslo“ je překlad tvořen výrazu aOsoba__RodneCislo(_1,_2) vůči 
proměnné _1. 

Nechť ti je F-výskyt objektu SOAn sn. Není nutné překládat netázací F-výskyty 
RA* následovníků si objektu sn, protože jejich hodnota je nespecifikovaná a každý takový 
si se účastní vždy RA* relace s objektem sn. 

Vázaný výskyt atributu 
Nechť ti je výskytem atributu sa v rámci TGTS tg. Výskyt ti je podstromem stromu tg. 
Dále nechť 

 XPhrAtrRelSelZ (sa) = {f | f ∈  PhrTRelSOSelZ (rt, i), sa je argumentem s pořadím i 
v RTR relaci rt}, 

 XPhrAtrRelSelR (sa) = {f | f ∈  PhrTRelSOSelR (rt, i), sa je argumentem s pořadím i 
v RTR relaci rt}, 

 XPhrAtrSelZ (sa) = PhrSOASelZ (sa) ∪  XPhrAtrRelSelZ (sa), 
 XPhrAtrSelR (sa) = PhrSOASelR (sa) ∪  PhrSOAValR (sa) ∪  XPhrAtrRelSelZ (sa), 
 XPhrAtrSelS (sa) = PhrSOAS (sa) ∪  PhrSOASelS (sa), 
 XPhrAtrValZ (sa) zahrnuje třídu frází zastupujících atomickou hodnotu val, která 

náleží do aktuální domény objektu SOA sa nebo o kterou by bylo možné aktuální 
doménu objektu SOA sa rozšířit při respektování typu objektu SOA sa. Nechť 
f ∈  XPhrAtrValZ (sa), pak 

 pro sa typu TyM obsahuje f jediný uzel s lematem nabývajícím číselné 
hodnoty, 

 pro sa typu TyC reprezentuje f textový řetězec val, např. „Jan“, 
„Analýza IIb“. Fráze f je tvořena jedním a více uzly zastupující jednotlivá 
slova řetězce val nebo jejich zkratky. Pořadí uzlů a jejich vzájemné 
závislosti jsou libovolné, např. „Výlety ((pana) Broučka)“, 

 pro sa typu TyT nabývá val hodnoty strukturovaného časového údaje (viz 
kapitola 8.1.1). 

Pozn.: množina XPhrAtrValZ (sa) se během vyhodnocování nekonstruuje, pouze se 
později pro určité prvky ověřuje členství v této množině. 

Nechť množina Mi, Mi reprezentuje množinu hodnot/instancí atributu sa, které 
reprezentuje výskyt ti. Nechť je množina Mi tvarem výskytu omezena, pak ti je 
B-výskytem atributu sa a pro tvar stromu ti platí alespoň některý z následujících případů, 
kdy ti odpovídá: 

 frázi frz, frz ∈  XPhrAtrSelZ (sa) ∪  XPhrAtrSelR (sa) ∪  XPhrAtrValZ (sa). Např. „tady“, 
„třeťák“ (frz ∈  PhrSOASelZ (sa)), „málo“, „těžký“ (frz ∈  PhrSOASelR (sa)), „Mgr.“, 

 výskytu atributu sa rozvitému stromem trz, který odpovídá obecné r-frázi frz, 
frz ∈  XPhrAtrSelZ (sa) ∪  XPhrAtrSelR (sa) ∪  XPhrAtrValZ (sa). Např. „vysoký.RSTR 
věk“ (frz ∈  PhrSOASelR (sa)), „3.RSTR ročník“ (frz ∈  XPhrAtrValZ (sa)), „věk 20“, 

 výskytu atributu sa určeného kořenem ua, přičemž 
 fráze fs, fs ∈  XPhrAtrSelS (sa), je ztotožněna s o-podstromem stromu tg, 
 ua odpovídá zástupnému vrcholu ufa, ufa ∈  fs, ufa zastupuje referenci na 

množinu hodnot/instancí atributu sa, 
 jako součást výskytu ti nejsou zařazeny uzly, které jsou ztotožněné s frází 

fs a nenáleží do podstromu určeného vrcholem ua, 
 pokud fs obsahuje zástupný uzel ua pro explicitní hodnotu atributu sa, musí 

být ua ztotožněn s ta, ta je B-výskytem (např. ta = „120 cm“) nebo ta 
obsahuje jako o-podstrom výskyt tb jiného SO (např. ta = „kód 
([analýzy]tb)“). Pro ti platí dodatečné omezení hodnoty/instancí atributu sa 
dle výskytu ta. ta je označen jako externí výskyt vůči výskytu ti. 
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Např. „[věk]ti nabývá [20 let]ta?“ (fs ∈  PhrSOAS (sa)). 
Pokud je v rámci ti, ti je B-výskyt atributu sa typu TyM, použita fráze fmu, 

fmu ∈  XPhrAtrSelMUZ (sa) ∪  XPhrAtrSelMUR (sa), pak strom, který je ztotožněn s fmu, může být 
rozvit stromem tr, který odpovídá f, f ∈  XPhrAtrValZ (sa), např. „(188.RSTR) cm“, „hodnota 
(věku) ((20.RSTR) let)“, „délka (20.RSTR)“. 

Pokud je v rámci ti, ti je B-výskyt atributu sa typu TyM, použita fráze f, 
f ∈  XPhrAtrValZ (sa), pak strom, který je ztotožněn s f, může být rozvit stromem tr, který 
odpovídá frázi fmu, fmu ∈  XPhrAtrSelMUZ (sa) ∪  XPhrAtrSelMUR (sa), např. „150 (korun.MAT)“. 

Pokud je ve výše uvedených případech použita r-fráze fr, fr ∈  PhrSOAValR (sa), pak její 
zástupný uzel pro explicitní hodnotu atributu musí být ztotožněn s tval, tval je B-výskyt 
atributu sa. tval je označen jako externí výskyt vůči výskytu ti. Např. „[Výška čítající 
[180.RSTR cm]tval]ti?“. 

Pokud je výskyt tk externí vůči ti a taq je tázací výskyt, je ti QB-výskytem. 
ti výskyt atributu může být rozvit výrazem pro výčet vl, vl ∈  WList, např. „seznam 

výšek.RSTR“, „výčet vysokých platů“. Rozvití vl není začleněno do ti a je nadále 
ignorováno. Rozvití vl nemá vliv na rozlišení, zda je ti volný resp. vázaný. 

Nechť tn, tn je výskyt SOAn sn, zahrnuje výskyty ti,j některých jeho RA* potomků si, 
pak 

 pokud je některý ti,j B-výskytem objektu si, je tn B-výskytem objektu sn, 
 pokud tn obsahuje výskyty ti,j a ti,k od společného RA* potomka si, pak ti,j = ti,k. 

Výskyt tn tedy obsahuje výskyt RA* potomka právě jednou a sice v podobě 
souvislého o-podstromu stromu tn. Druhý odlišný výskyt téhož RA* potomka 
náleží do jiného výskytu jiného objektu, kterým je některý RA* předchůdce 
objektu si. 

Např. u dotazu „(Jandovi.APP) Plhové?“ (dotaz na žáky se jménem Plha, které 
vyučuje učitel Janda). „Janda“ je prvkem domény SOA Příjmení, stejně jako „Plha“. 
Jde o dva odlišné B-výskyty atributu SOA Příjmení, které náleží do dvou různých 
B-výskytů SOAn Plné jméno. 

 kořen tn může být tvořen kořenem některého ti,j, např. „((celé.RSTR) jméno.RSTR) 
([A.RSTR]ta) [Šlajse]tb“, avšak nikoliv nutně, např. „(celé.RSTR) jméno 
([A.RSTR]ta ([Š.RSTR]tb))“, 

 ti,j může být rozvíjen libovolným tk,i. 

LQL překlad 
LQL překlad B-výskytu ta objektu SOA sa vychází z postupu překladu F-výskytu SOA sa. 
Překlad B-výskytu ta vznikne jako překlad F-výskytu objektu sa, za který jsou doplněny 
selektivní podmínky condi, condi ∈  {condj | selektivní podmínka condj reprezentuje 
význam selektivní fráze fj, fj použita při ztotožnění s některým podgrafem výskytu ta}. 
Nechť v LQL překladu jsou hodnoty atributu sa reprezentované výskytem tk atributu sa 
svázány proměnnou _Vark. Zvláštní přístup vyžadují situace: 

 atribut sa typu TyM s definovanou implicitní měrnou jednotkou TyMImplMU (sa), 
jehož B-výskyt zahrnuje o-strom ztotožněný s frází pro měrnou jednotku různou 
od TyMImplMU (sa). Hodnota atomu, který v LQL výrazu bude reprezentovat 
hodnotu B-výskytu, musí být uvedena v měrné jednotce TyMImplMU (sa) (nutné 
vynásobení s příslušným převodním multiplikativním koeficientem), 

 hodnota atributy typu TyC obsahující zkratku se omezuje pomocí LQL predikátu 
str_start/2. Obecně tento je tento problém diskutován v dalším textu, 
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 pokud je SOA sa typu TyC, výskyt tk obsahuje uzel ui, ui v lematu obsahuje 
číselnou hodnotu resp. strukturovaný časový údaj (lema uzlu bylo pravděpodobně 
modifikováno v rámci předzpracování TGTS), a wi je řetězec zastupující 
originální tvar slova v uzlu ui, pak je k překladu připojena instance 
str_incl(_Vark, wi,j), pro každé slovo wi,j z řetězce wi, 

 pokud je SOA sa typu TyT, výskyt ta obsahuje uzel ui, ui v lematu obsahuje 
strukturovaný časový údaj sdt, pak jsou k překladu připojeny instance ij, 
ij ∈  {date1(atomOp, nvalk, _Vark) | <dspeck; nvalk> ∈  sdt, (_Vark, wi), atomOp 
zastupuje složku časového údaje dspeck}. 

Např. dotaz „Kdo se narodil 14. června?“ s TGTS „(Kdo) se narodil ({<měsíc;6>; 
<den; 14>})?“ bude mít překlad např. answer([_1]) :- aOsoba__DatumN(_1,_2), 
date1(’Mon’,6,_2), date1(’Day’,14,_2). 

LQL překlad pro tn, tn je B-výskyt objektu SOAn sn, vychází z postupu překladu 
F-výskytu SOAn sn. Překlad tn vznikne jako překlad F-výskytu objektu SOAn sn, za který 
je doplněn překlad RA* relace od sn ke každému RA* potomku si, který má B-výskyt 
nebo tázací výskyt v rámci tn. V závěru je pro každý takový si doplněna případná příslušná 
selektivní podmínka. 

Nechť se je rodičovský SOE od objektu sa, ti je výskytem atributu sa, tei je výskyt 
objektu se, ti je součástí výskytu tei, tai je výskytem objektu sa, tai je externím výskytem 
vůči ti, tai je součástí výskytu taParenti, taParenti je výskyt objektu se, pak taParenti a tei 
zastupují odlišné výskyty objektu se. Za výraz lql1, lql1 je LQL překlad výskytu ti, je 
vložen výraz lql2, lql2 je LQL překlad výskytu tai, přičemž LQL proměnná svázaná 
s hodnotami/instancemi objektu sa zastoupenými o-stromem tai je v obou výrazech lql1 a 
lql2 společná. Avšak proměnné pro instance rodičovského SOE budou v obou 
výrazech lql1 a lql2 odlišné (zastupují instance různých výskytu tei a taParenti). 

Např.: „[(Čí) [výška]ti]tParenti čítá [[výšku]tai (Dudy)]taParenti?“ s překladem vůči proměnné _2, 
která zastupuje hodnoty atributu sa ve výskytu ti: aStudent__Vyska(_1,_2), 
aStudent__Vyska(_3,_2), aOsoba__Prijmeni(_3,_4), _4=‘Duda‘. 

Výskyt víceslovné hodnoty textového atributu 
Reference na obecně víceslovnou hodnotu ti z aktuální domény SOA sa typu TyC může 
mít v TGTS tvar pouze jediného uzlu uj, který hodnotou lematu nebo originálního 
tokenem slova (orig) odkazuje na jedno slovo z řetězce ti. Pro každý uzel uk vstupního 
dotazu je třeba zjistit, zda může sloužit jako reference na hodnotu ti z aktuální domény 
některého SOA sa typu TyC. Pokud uzel uk má příznak zkratky (abbr), použije se pro 
detekci test, zda orig uzlu uk je prefixem některého slova obsaženého v hodnotě z aktuální 
domény atributu sa. Pokud uzel nereprezentuje zkratku, testuje se, zda v aktuální doméně 
atributu sa existuje prvek jehož jedním slovem je lema nebo orig uzlu uk. Porovnání 
řetězců ignoruje velikost písmen. Pro možnost vykonání výše uvedených testů je nutné 
aktuální obsah domény jednotlivých atributů konzultovat přímo s databází, což 
představuje velkou zátěž pro výkon systému. Optimalizaci je věnována pozornost později 
(viz kapitola 8.7.2). 

Např. ve výrazu „Co jede do Prahy?“ (SOA Město) se použije lema „Praha“, které bude 
v aktuální doméně pravděpodobně nalezeno (originální token slova „Prahy“ pravděpodobně 
nikoliv). Naopak originální token by se použil např. u názvu divadelní hry „Posel 
z Liptákova“ v dotazu „Máte něco z Liptákova?“, protože lema „Liptákov“ pravděpodobně 
nebude slovem žádného prvku aktuální domény atributu SOA Název knižního titulu. 
Pozorný čtenář si všimne, že v aktuální doméně atributu sa nemusí být přítomen ani 

orig ani lema uzlu uk. Např. v dotazu „Kdo má Psohlavce?“ je řetězec „Psohlavci“ 
prvkem aktuální domény SOA Název knižního titulu, avšak lema v dotazu je „Psohlavec“ 
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a orig má hodnotu „Psohlavce“. Pro tento účel by bylo výhodné navíc zkoumat, zda prvek 
domény obsahuje podřetězec rovnající se kořeni slova z lematu uzlu uk. Protože pro kořen 
slova není u uzlů v TGTS vyhrazen zvláštní příznak, musí být pro odvození kořene slova 
z lematu použita externí lingvistická procedura. 

Pozn.: možných dalších řešení existuje více. Lze např. nejprve převést prvky aktuální 
domény zkoumaného atributu na ekvivalenty obsahující namísto obsažených slov jejich 
lemata. Pro účel porovnání by se z uzlu uk využilo jen lema. 

Nechť prvek p z domény SOA sa typu TyC odpovídá víceslovnému textovému 
řetězci. Nechť N označuje počet slov obsažených v prvku p. Nechť B-výskyt atributu sa, 
který prvek p zastupuje, obsahuje uzly ui, 1 ≤  i ≤  M ≤  N, které reprezentují vždy 
referenci na jediné slovo wi prvku p. 

Např. pro prvek domény SOA Název předmětu „Analýza 1a“ je pravděpodobný B-výskyt 
„kdo studuje analýzu?“. Podobně pro prvek domény názvy knižních titulů „Epochální výlet 
pana Broučka do XV. století“ lze očekávat a je výhodné umět zpracovat přibližný dotaz „Kdo 
si půjčil výlety p. Broučka?“. Zde B-výskyt tvoří jen tři slova z prvku aktuální domény. 
Pomine-li se výskyt zkratky, neshoduje se originální tvar slov „výlet“ a „výlety“. 
Nechť v následujícím textu výraz uzel náleží do / patří do / je přítomný v aktuální 

doméně atributu sa resp. v prvku aktuální domény atributu sa označuje úspěšný výsledek 
v následujících situacích: 

 originální token slova nebo lema slova se shoduje s některým slovem některého 
resp. specifikovaného prvku aktuální domény atributu sa, 

 kořen lematu je obsažen jako podřetězec některého resp. specifikovaného prvku 
aktuální domény atributu, 

 zkratka slova (uzel v TGTS má příznak zkratky abbr nebo je orig uvozen tečkou) 
je obsažena jako prefix některého slova některého prvku resp. specifikovaného 
prvku aktuální domény atributu. 

Vyhodnocení je zahájeno u kořene uk analyzovaného B-výskytu atributu sa typu TyC. 
Pokud je testem zjištěna přítomnost kořene v aktuální doméně některého atributu, je 
stanovena množina atributů, do jejichž aktuálních domén hodnota současně náleží. Test 
musí být zobecněn oproti předchozímu případu jednoslovné hodnoty / jediného uzlu: 
postupně se průchodem do hloubky prochází podstromy uzlu uk a hledá se maximální 
o-strom tval, jehož uzly současně náleží aktuální doméně stejného atributu sa, navíc jsou 
přítomné v některém prvku p aktuální domény a navíc tyto uzly zastupují různá slova 
v rámci prvku p. Funktor závislých uzlů má zpravidla hodnotu RSTR, např. „Jan 
Brož.RSTR“. V případě složitějšího názvu např. knižního titulu lze očekávat jiné funktory. 

Lze očekávat, že hodnota prvku náležícího do aktuální domény atributu bude 
uživatelem zahrnuta do jednoho frazému (zdůrazněna uzavřením do uvozovek, apostrofů 
apod.). Např. „Kdo si půjčil titul ‚co je co‘?“. Prvky frazému mají shodný gramatém 
PHRi, např. „(Frýdek.RSTR.PHRi) Místek.PHRi“. 

Pozn.: uzly o-stromu tval lze pokrýt frází z XPhrAtrValZ (sa). 
Pokud některý ze synovských uzlů nenáleží do stejného prvku aktuální domény 

atributu sa, nebude zahrnut k B-výskytu atributu sa. 
Např. již uvedený dotaz „Jandovi.APP Plhové?“. Protože se nejedná se o dvě různá slova 
jednoho prvku ze společné domény, budou analyzovány jako dva odlišné B-výskyty atributu 
SOA Příjmení. 
LQL překlad víceslovného B-výskytu tVal atributu sa se vytvoří ve tvaru 

aVlastnik__Atribut(_1, _2), f1(_2, str1), …, fN(_2, strN), str_start(_2, zkr1), …, str_start(_2, 
zkrM), kde 

 predikát aVlastnik__Atribut/2 zastupuje překlad RA* relace mezi rodičovským SO 
a atributem, 
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 atom stri zastupuje originální token resp. lema resp. kořen slova uzlu z B-výskytu 
tVal (volí se atom, který byl v doméně nalezen: orig resp. lema resp. kořen slova), 
přičemž uzel nereprezentuje zkratku a predikát fi/2 je v jednotlivém případě 
nahrazen predikátem str_start/2 resp. str_start/2 resp. str_incl/2, 

 atom zkri představuje originální tvar slova uzlu reprezentujícího zkratku (bez 
koncové tečky). 

Zcela analogicky lze zpracovávat B-výskyt atributu sa typu TyT. Předzpracování 
TGTS sice nahrazuje každý podgraf zastupující částečně specifikovaný časový údaj za 
jediný uzel, jehož lema je nahrazeno strukturovaným časovým údajem (viz 
kapitola 8.1.1). Avšak předzpracování může při neobvyklé situaci v nejhorším případě 
nahradit každou specifikovanou složku časového výrazu zvláštním uzlem a některé vůbec 
(číselné hodnoty složek). Proto lze do jediného B-výskytu atributu sa zahrnout více 
vrcholů se specifikací určitých složek časového výrazu. Numerické hodnoty lze podle 
smyslu (případně interakcí) přiřadit do dosud nespecifikovaných složek. Avšak žádná 
složka časového výrazu nesmí být specifikována současně dvěma a více uzly. V takovém 
případě se jedná opět o dva různé B-výskyty. Při hledání B-výskytu objektu SOA typu 
TyT se neprovádí konzultace s aktuální doménou atributu. 

Např. „(Kdo) se narodil (((10.) června) v roce (1981))?“ může být předzpracována na tvar 
„(Kdo) se narodil (((10) {<měsíc;6>}) v {<rok; 1981>})?“ a nikoliv na očekávaný tvar 
„(Kdo) se narodil ({<rok; 1981>; <měsíc;6>; <den; 10>})?“. 

SOAn obsahující více textových atributů 
Nechť SOAn sn obsahuje více RA* následovníků typu TyC: SOA sa a SOA sb, sb ≠  sa. 
Nechť ta je B-výskyt atributu sa, uzel uai ∈  ta reprezentuje hodnotu z aktuální domény 
atributu sa. Nechť tb je B-výskytem objektu sb a nechť uzel ubi ∈  ta reprezentuje hodnotu 
z aktuální domény atributu sb. Pak je ve výsledném překladu přeložen o-strom ta v roli 
výskytu objektu sa a o-strom tb v roli výskytu objektu sb, přičemž výskyty ta i tb jsou 
zahrnuty do společného výskytu objektu sn. 

Pozn.: nechť Ma resp. Mb označuje množinu rodičovských instancí příslušných 
k hodnotám atributu sa resp. sb, které zastupuje výskyt ta resp. tb. Pak může platit 
Ma ∩  Mb = ∅ . 

Např. ta = „Josef“ (hodnota přítomna v aktuální doméně SOA Jméno), tb = „Hustoles“ 
(hodnota přítomna v aktuální doméně SOA Příjmení) avšak žádná osoba s celým jménem 
Josef Hustoles nemusí být v databázi reprezentována. 
Uvedený postup dokáže zpracovat následující dotaz, v kterém jeden z RA* 

následovníků objektu SOAn obsahuje navíc víceslovný B-výskyt: „díla (([W. A.]SOA Jméno) 
[Mozarta]SOA Příjmení)“ (hranaté závorky označují B-výskyt příslušného SOA), přičemž 
SOA Jméno i SOA Příjmení jsou potomky SOAn Plné jméno. 

Poznámky k B-výskytu atributu 
Pouze atributy typu TyM a TyC, mohou jako součást B-výskytu obsahovat explicitní 
reference na prvky z aktuální domény atributu. Každý uzel z výskytu atributu s typem 
odlišným od TyM a TyC smí být ztotožněn pouze s uzlem určité fráze definované v SM. 

Při analyzování B-výskytu atributu sa typu TyC platí pro explicitní reference na 
hodnoty z aktuální domény atributu presumpce jejich existence v odpovídající doméně. 
Uživatel se ve většině případů dotazuje na vlastnosti pouze existujících objektů v 
databázi, např. „Kdo studuje SWI123?“, „Co učí prváky Mgr. Kovodřeva?“. Pouze 
výjimečně se předpokládají dotazy na neexistující prvky databáze, např. „Kdo studuje 
SWI987?“ (kód neexistujícího předmětu). Častěji se prvkem nenáležícím do aktuální 
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domény vymezuje krajní bod intervalu. Např. dotaz „Kdo neměří 180 cm?“ 
nepředpokládá, že doména SOA Výška obsahuje ekvivalent 180 cm. 

Úmluva: znak * v názvu množin zastupuje libovolný počet libovolných znaků. 
Pokud současně platí 
 analyzovaný uzel ut není ztotožněn s uzlem žádné fráze f příslušné 

k analyzovanému výskytu (f ∈  XPhrAtr* (sa) ∧  f ∉  XPhrAtrValZ (sa)), 
 ut nenáleží prvku libovolné aktuální domény, 

tehdy je uzel ut označen jako nepřiřazený. 
Pokud se nepřiřazený uzel ut vykytuje v pozici, která pomůže jednoznačně určit 

příslušnost ut k analyzovanému výskytu atributu sa, lze vyhodnotit daný výskyt bez 
interakce s uživatelem. Seznam pozicí: 

 o-strom odpovídající z-frázi f rozvitý uzlem ut, f ∈  XPhrAtr*Z (sa) nebo 
f ∈  XPhrSOE*Z (se), se je RA* předchůdcem objektu sa. Např. „název předmětu 
(Svahilština.RSTR)?“ (f ∈  XPhrAtrZ (sa)), „(186.RSTR) cm“, „předmět 
(SWI987.RSTR)“ (f ∈  XPhrSOEZ (se)). Předpokládá se funktor RSTR pro ut, 

 uzel ut je rozvit o-stromem odpovídajícím některé z-frázi nebo r-frázi f, 
f ∈  XPhrAtr*Z (sa) ∪  XPhrAtr*R (sa) nebo f ∈  XPhrSOE*Z (se), se je RA* předchůdcem 
objektu sa. Např. „(kód.RSTR) SWI987?“, „Irmgard (Zeleninová.RSTR)“, „SWI987 
(předmět.RSTR)“ (f ∈  XPhrSOEZ (se)), 

 uzel ut je ztotožněn se zástupným uzlem pro atribut sa ve frázi f, f ∈  XPhrAtr*S (sa), 
např. „věk nabývá 183,321 cm“, „Předmět (označený (SWI987))“ 
(f ∈  XPhrAtrS (sa)). 

V uvedených situacích lze předpokládat, že ut může náležet do domény atributu sa.  
Pokud není určení ut jednoznačné, tehdy je nutná interakce s uživatelem. Uživateli je 

nabídnuta volba, zda ut reprezentuje novou neznámou frázi, nebo zda ut náleží k doméně 
některého SOA sx. Prostřednictvím záchranné procedury je nalezen vhodný význam (viz 
kapitola 8.7.4) a analýza výskytu probíhá dále. 

Efektivní mapování RA* relace na LQL 
V LQL výrazu lqlrel popisujícím RA* relaci rel je nutné použít výhradně instance 
predikátů pi/2, pi/2 ∈  PredRAAktual. 

Přiřazení predikátů do množiny PredRAAktual (viz kapitola 7.4.3), zajišťuje možnost 
překladu libovolné RA* relace rel. Každou RA* relaci rel lze složit z RA* relací ri, 
1 ≤  i ≤  Nrel, 1 ≤  Nrel, že na relaci ri je mapován právě jeden predikát pi/2, 
pi/2 ∈  PredRAAktual. 

Výše uvedený postup zajistí, že v LQL výrazu lqlrel popisujícím RA* relaci rel mezi 
atributem sa a rodičovským SOE se nebude použita LQL proměnná pro SOAn sn bez 
příznaku vyhrazené tabulky FlagDedicTab (sn). Pokud by při překladu LQL výrazu lqlrel 
popisující RA* relaci rel bylo použito N LQL proměnných pro N různých SOAn soani bez 
příznaku FlagDedicTab (soani), pak v navazujícím překladu LQL výrazu lqlrel na SQL 
dotaz sql by bylo zbytečně operací přirozeného spojení připojeno dalších N tabulek ti, 
každá tabulka ti v roli SOAn soani bez příznaku vyhrazené tabulky. Avšak každá taková ti 
je rovna tabulce tp, která je v sql již zastoupena, tp zastupuje RA* předchůdce sp objektu 
soani, tp obsahuje fyzické reprezentace instancí objektu soani. Tedy sp je nejbližší SOAn 
s příznakem vyhrazené tabulky (na cestě z RA relací od soani k objektu SOE se) nebo sp 
odpovídá rodičovskému SOE se. 

Příklad: SOE Osoby mají potomka SOAn Plné jméno, který má potomky SOA Jméno a 
SOA Příjmení. Nechť je nutné přeložit vztah mezi proměnnými _1 (SOE Osoba), _2 
(SOA Jméno) a _3 (SOA Příjmení). V případě, že SOAn Plné jméno má příznak vyhrazené 
tabulky bude LQL překlad ve tvaru 
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 aOsoba__PlneJ(_1,_4), aPlneJ__Jmeno(_4,_2), aPlneJ__Prijmeni(_4,_3) 

V opačném případě získá LQL překlad tvar 
 aOsoba__Jmeno(_1,_2), aOsoba__Prijmeni(_1,_3) 

Zobrazení celého záznamu 
Kromě zobrazení určitých atributů může uživatel požadovat zobrazení celého záznamu 
pro určitý SOE se. V těchto případech se LQL výraz vytvoří obdobně, jako v případě 
specifikace jediného atributu, avšak do překladu budou začleněny všechny atributy 
z množiny {sa | SOA sa je RA* potomek objektu se}. Optimální překlad lze vytvořit 
průchodem do hloubky přes objekty {sa | objekt sa je RA* potomek objektu se, sa je SOA 
nebo SOAn s příznakem vyhrazené tabulky}, přičemž jsou využívány již použité instance 
predikátů pi/2, pi/2 ∈  PredRAAktual, takže každý predikát pi/2 bude v překladu mít nejvýše 
jednu instanci. 

Za požadavek na zobrazení hodnot všech atributů lze považovat 
 výskyt fráze f, f ∈  WRecord, na místě možného výskytu libovolné z-fráze pro 

libovolný atribut, např. v dotazu „kompletní.RSTR záznam Lišky.APP?“, 
 vstupní dotaz ekvivalentní s-frázi WIntroRecordS, která uvozuje určitý SO. Použití 

např. v dotazech „Ukaž mi (všechny informace) (o zaměstnanci XY)“. 

Vyhodnocení dotazu na samostatný atribut 
Překlad dotazu v NL, který je ekvivalentní volnému nebo vázanému výskytu atributu lze 
přeložit dle algoritmu AlgTgts2LqlAtribut (analogie k algoritmu AlgTgts2LqlSOE). 
Krok 1. odstranění o-stromu odpovídajícího uvozovací s-frázi f, f ∈  WIntroS a ponechání 

významového ohniska fráze f. 
Dotazy jako např. „Ukaž mi [X].PAT“, „Chci [X]“, „Zajímá mě [X].PAT“, kde X 
představuje volný nebo vázaný výskyt atributu, lze zpracovat jako dotaz na 
podstrom odpovídající [X]. 

Krok 2. jednoznačné určení dotazovaného atributu – testováním případů pro F-výskyt 
resp. B-výskyt přes fráze definované v SM (z-fráze, r-fráze, s-fráze apod., viz výše) 
lze omezit množinu vhodných atributů. Singulár se u kořene výskytu atributu 
zanedbává: např. dotaz „výška studenta“ je zpracován jako dotaz na všechny výšky 
studentů. Pokud nelze atribut určit jednoznačně, je nutná interakce s uživatelem, kdy 
uživatel volí z nabízených možných variant. Např. dotaz „název?“ vyvolá 
interaktivní volbu mezi SOA Název předmětu, SOA Název funkce a SOA Název 
katedry. Pokud se uživatel nespokojí se žádnou alternativou nebo není nalezen 
žádný odpovídající atribut, volá se záchranná metoda (viz kapitola 8.7.4), 

Krok 3. dosud nepoužité volné LQL proměnné _N resp. _M se přiřadí pro dotazovaný 
atribut resp. pro rodičovský SOE (N i M představují přirozená celá čísla), 

Krok 4. dále se výpočet dělí na možnosti, pokud je dotaz ekvivalentní: 
 B-výskytu SOA typu TyID, bude zpracován jako B-výskyt rodičovského 

SOE, např. dotaz „Ukaž mi Troníčka“, „SWI123?“, dále viz algoritmus 
AlgTgts2LqlSOE (pro samostatný výskyt objektu SOE), 

 B-výskytu SOA typu TyG, bude zpracován jako B-výskyt rodičovského 
SOE, který spadá do specifikované kategorie, např. dotazy „ženy“, 
„kuřák“, „prváci?“, dále viz algoritmus AlgTgts2LqlSOE, 

 výskytu SOA v ostatních případech nebo výskytu SOAn. Výpočet 
pokračuje dalším krokem. Pozn. výsledek bude popisovat dvojice: 
<rodičovský SOE; hodnota atributu>. 

Např. dotazy „pohlaví osob.APP“, „velká.RSTR váha“, „adresy“. 
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Krok 5. překlad vznikne ve tvaru answer([_N,_M]) :- lqlresult. LQL výraz lqlresult obsahuje 
proměnnou _N pro atribut a _M a pro jeho rodičovský SOE. Pokud je součástí 
lqlresult proměnná varqk, varqk zastupuje tázací výskyt tk některého SO, je varqk 
přidána do AL za proměnnou _M. Pořadí proměnných varql v AL je určeno pořadím 
tl v dotazu uživatele.  

Např. v dotazu „Věk druháků čítající věk jakých prváků?“. 
Algoritmus AlgTgts2LqlSOE a AlgTgts2LqlAtribut lze zobecnit na algoritmus 

AlgTgts2LqlSOUniv, který překládá dotazy ekvivalentní výskytu libovolného SO. Nechť 
výkonné jádro algoritmu AlgTgts2LqlSOUniv je popsáno algoritmem AlgTgts2LqlSO: 

 vstup pro AlgTgts2LqlSO tvoří: 
 uroot – kořen výskytu SO so v TGTS, 
 var – LQL proměnná varo pro hodnoty/instance SO so, 
 nepovinně MSO – množina přípustných SO, kterých so může nabývat. 

Využito v případě jistých znalostí o kontextu výskytu v rámci TGTS, 
 výstupem algoritmu AlgTgts2LqlSO je  

 so – SO objekt, jehož hodnoty/instance daný výskyt zastupuje, 
 SezAL – seznam LQL proměnných varqi, které byly během činnosti 

algoritmu AlgTgts2LqlSO nově vázány a které reprezentují 
hodnoty/instance některého SO s tázacím výskytem. Pozn.: proměnné 
varqi budou zpravidla vloženy do AL. O vložení se postará volání 
některého rodičovského algoritmu (který způsobil vyvolání aktuálně 
probíhajícího algoritmu AlgTgts2LqlSO např. AlgTgts2LqlSOUniv), 

 lqlresult – LQL výraz vůči vstupní proměnné varo a proměnným varqi, 
varqi ∈  SezAL, 

 dále pro činnost algoritmu AlgTgts2LqlSO platí 
 neprovádí se odstranění výskytu uvozovací s-fráze, 
 pokud je specifikována MSO, slouží k počátečnímu omezení množiny 

přípustných SO (analogie kroku 2 u algoritmů AlgTgts2LqlSOE a 
AlgTgts2LqlAtribut), 

 pokud so je představován objektem SOA, je přeskočena analogie kroku 4 
v algoritmu AlgTgts2LqlAtribut (o správnou interpretaci se stará volání 
rodičovského algoritmu, který způsobil vyvolání aktuálně probíhajícího 
algoritmu AlgTgts2LqlSO), 

 pokud je vstupní proměnná před provedením algoritmu svázána 
s atributem sa, již se do lqlresult nezařazuje překlad RA* relace mezi 
atributem sa a jeho rodičovským SOE (analogie kroku 5 algoritmu 
AlgTgts2LqlAtribut). Výraz lqlresult pak obsahuje pouze případné dodatečné 
selektivní podmínky, 

 výsledný překlad obsahuje pouze tělo LQL překladu (bez hlavy answer). 
Pozn.: účelem algoritmu AlgTgts2LqlSO je vytvoření minimálního LQL výrazu, který 

popisuje hodnoty/instance svázané s daným výskytem SO. Lze nahlédnout, že algoritmus 
AlgTgts2LqlSOUniv je možné popsat jako pouhé zapouzdření volání algoritmu 
AlgTgts2LqlSO. 

8.2.4 Relace 

Ztotožnění stromu se slovesnou frází 
Nechť t je podstrom stromu tg, tg reprezentuje TGTS dotazu, ut kořen stromu t je tvořen 
slovesem. Pokud strom t zachycuje RA*/RE/RTR relaci, pak lze tg zpravidla přeložit na 
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základě ztotožnění s určitou s-frází fs. Ostatní případy popisuje další text (viz 
kapitola 8.2.5 – neznámá s-fráze). 

Více významů spojených s jedinou s-frází nepředstavuje komplikace. Takové případy 
jsou v oblasti systémů NLIDB spíše výjimkou, neboť další významy slovesa mohou 
představovat knižní výrazy, tj. výrazy s malou pravděpodobností použití, nebo se vztahují 
k sémantické oblasti zcela odlišné od oblasti pokryté v SM. 

Např. ilustrační sloveso „šetřit“ s rámcem ACT PAT s významy: „chovat se ohleduplně“ 
nebo „zabývat se něčím“. Náhodný SM vytvořený pro reálnou situaci pravděpodobně 
neobsahuje žádný nebo obsahuje pouze jediný z těchto významů. 
Vyřešení situací, kde lze uplatnit s-frázi, pro kterou je definováno více významů, 

vynucuje vždy interaktivní reakci s uživatelem. 
Pozn.: analogicky k s-frázím se výše uvedená úvaha vztahuje i pro r-fráze a z-fráze. 

Slovesná fráze pro RE/RTR relace 
Nechť t je podstrom stromu tg, tg reprezentuje TGTS dotazu, ut je kořen stromu t, lema 
uzlu ut obsahuje sloveso. Nechť strom t reprezentuje RE/RTR relaci rel o N argumentech 
a1, …, aN, MAkt = {ai | i ≤  N}. Dále nechť XPhrRelS = {f | f ∈  PhrRES (re) ∪  PhrRESelS (re), 
re je RE relace} ∪  {f | f ∈  PhrTRelS (rel) ∪  PhrTRelSelS (rel), rel je RTR relace}. 

Nechť MPhr = {fs | fs ∈  XPhrRelS, s-fráze fs lze ztotožnit se stromem t} a nechť 
| Mphr | > 0. Překlad stromu t do QMR popisuje algoritmus AlgTgts2LqlRelRE: 
Krok 1. omezení množiny MPhr: nechť funkce aktMatchCountt: MPhr →  Z  pro frázi fs a 

strom t vrací počet zástupných uzlů ufi ∈  fs pro argument relace, které odpovídají 
některému uzlu ui ∈  t při ztotožnění fs se stromem t. Nechť je nalezena množina 
MPhrMax = {fs | fs ∈  MPhr, ¬∃  fx ∈  MPhr, aktMatchCountt (fs) < aktMatchCountt (fx)}. 

Příklad: t = „Kdo studoval španělštinu v minulém semestru“, f1 = „[SOE Student].ACT 
studuje [SOE Předmět].PAT“, f2 = „[SOE Student].ACT studuje [SOE Předmět].PAT 
v [SOE Semestr].TWHEN“ a MPhr = {f1, f2}, pak MPhrMax = {f2}. 

Krok 2. volba jediné relace rel a s-fráze frel ∈  MPhrMax: nechť MSOi = {SO sx | bez interakce 
s uživatelem lze uzel ui považovat jako možný kořen výskytu objektu sx}. Nechť 
funkce aktMatchSOCountt: MPhrMax →  Z  pro frázi fs vrací počet uzlů ufi, ufi ∈  fs, ufi 
je zástupný uzel pro argument relace SO si, ufi při ztotožnění fs se stromem t 
odpovídá uzlu ui ∈  t, si ∈  MSOi. Nechť je nalezena množina MPhrSOMax = {fs | 
fs ∈  MPhrMax, ¬∃  fx ∈  MPhrMax, aktMatchSOCountt (fs) < aktMatchSOCountt (fx)}. 
Pokud MPhrSOMax obsahuje fráze pro různé RE/RTR relace ri, je pro každou z nich 
uživateli nabídnut popis PhrOutRE (ri) resp. PhrOutTRel (ri) a uživatel z nich zvolí 
interaktivně požadovanou relaci rel. Ke zvolené relaci rel je zvolena libovolná jedna 
s-fráze frel ∈  MPhrSOMax, pro kterou současně platí v případě RE relace rel: 
frel ∈  PhrRES (rel) ∪  PhrRESelS (rel) resp. v případě RTR relace rel: 
frel ∈  PhrTRelS (rel) ∪  PhrTRelSelS (rel). 

Např. t = „Kdo.ACT něco.PAT vede?“, f1 = „[SOE Zaměstnanec].ACT vede [SOE 
Katedra].PAT“, f2 = „[SOE Zaměstnanec].ACT vede [SOE Kurz].PAT“, 
MPhrMax = {f1, f2}. Podstrom „Kdo“ může být výskytem SOE Zaměstnanec a podstrom 
„něco“ může být výskytem SOE Kurz i SOE Katedra, proto MPhrSOMax = {f1, f2}, f1 
resp. f2 zastupuje RE relaci „Zaměstnanec má Funkci na Katedře“ resp. RE relaci 
„Zaměstnanec vyučuje Kurz“. Uživatel musí zvolit interaktivně relaci, dle které bude 
zvolena odpovídající frel = fi ∈  MPhrSOMax. 

Krok 3. provedení operace ztotožnění fráze frel se stromem t. Nechť parciální prosté 
zobrazení arg2act: {1, …, N} →  V(t) pro pořadí i argumentu relace rel přiřazuje 
uzel uj, který odpovídá zástupnému uzlu ufk ∈  frel pro argument ai relace rel. Pozn.: 
uzel ufk zpravidla tvoří aktant slovesa reprezentovaného kořenem s-fráze frel, 
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Krok 4. vygenerování nových volných LQL proměnných _Var1, …, _VarN, zastupující 
instance/hodnoty argumentů a1, …, aN z relace rel, 

Krok 5. vytvoření překladu stromů ti, ti je výskyt argumentu ai, kořenem ti je vrchol 
arg2act (i): pro každý ti je algoritmem AlgTgts2LqlSO vytvořen překlad lql_transi 
vůči LQL proměnné _Vari. Parametry volání algoritmu AlgTgts2LqlSO: uroot = 
arg2act (i), var = _Vari, MSO = {SO příslušný k argumentu ai v definici relace rel}, 

Krok 6. stanovení množin indexů argumentů relace rel: MArgF = {i | ai má v t explicitní 
volný výskyt SO}, MArgB = {i | ai má v t explicitní vázaný výskyt SO}, MArgQ = {i | 
ai má v t tázací výskyt SO}, MArgI = {i | není definována hodnota arg2act (i) nebo 
lema uzlu arg2act (i) obsahuje specifický lexikální symbol Gen (všeobecný aktant) 
nebo morfologický gramatém del uzlu arg2act (i) obsahuje hodnotu ELID a tedy 
pro ai v t neexistuje explicitní výskyt objektu SO}, 

Krok 7. překlad implicitních hodnot v případě RE relace rel: pokud některý argument aj 
nemá explicitní výskyt (j ∈  MArgI) a v rámci relace rel je pro argument aj definována 
implicitní hodnota jako FlagREDefVal (rel, j), má lql_transj tvar výrazu 
FlagREDefVal (rel, j) vůči proměnné _Varj, 

Krok 8. vytvoření AL výsledného LQL překladu: AL nechť obsahuje proměnné v pořadí 
dle uvedení: _Vark, k ∈  MArgQ, _Varl, l ∈  MArgF ∪  TransAL, TransAL = {_Varx | 
_Varx je obsažena v lql_transi, algoritmus AlgTgts2LqlSO při překladu argument ai 
vrátil _Varx v seznamu SezAL (_Varx zastupuje tázací výskyt některého SO)}. Nechť 
MArgAL = {i | _Vari je součástí AL}, 

Krok 9. tělo LQL překladu pro strom t vznikne zřetězením: 
I. LQL výrazu pro sémantiku relace rel vůči N proměnným pro všechny 

argumenty relace, např. reLqlPred (_Var1, …, _VarN), 
II. LQL výrazu lql_selrel: pokud je pro s-frázi frel definován dodatečný selektivní 

význam prostřednictvím LQL výrazu lql_selrel, jinak je lql_selrel prázdný, 
III. LQL výrazů lql_transi (_Vari) pro i ∈  MArgB ∪  MArgI. 

Úmluva: v následujících příkladech jsou volné výskyty uzavřeny do []F, vázané 
výskyty do []B a tázací výskyty do []Q. Indexy těchto příznaků lze pro stejný výskyt 
zřetězovat, např. []QF. 

Následující dotaz obsahuje pouze tázací výskyty SOE: „[kdo]QF si zapsal [jaký předmět]QF?“ 
je přeloženo na answer([_1,_2]):- reStudentZapisujePredmet(_1,_2). Na výstupu budou 
zobrazeny dvojice <student; předmět, který si student zapsal>. 
Stejný překlad by měl i dotaz s volným výskytem pro SOE Předmět „[kdo]QF si zapsal 
[předmět]F?“. Přestože na výpis konkrétního předmětu není explicitní požadavek, uživatel jej 
na výstupu pravděpodobně bude očekávat. 
Další příklad dotazu s vázaným výskytem SOE Předmět „[kdo]QF si zapsal [Analýzu]B?“ a 
jeho překlad: 
 answer([_1]):-reStudentZapisujePredmet(_1,_2), 
  aPredmet__NazevP(_2,‘Analýza‘), fAktualniSemestr(_3) 

Zde se uplatnila i implicitní hodnota RE relace pro argument SOE Semestr, udávající semestr 
zápisu. Předpokládá se, že se uživatel dotazuje na stav v aktuálním semestru. 
Pozn.: není potřeba řešit zvláštním způsobem trpný slovesný rod. V TGTS je možné 

rozdíl mezi větou v pasivu a aktivu zanedbat. Např. poslední uvedený dotaz a dotaz 
„[Kým]QF byla zapsána [Analýza]B?“ mají totožný TGTS. 

Slovesná fráze pro argumenty RA* relace 
Nechť XPhrRARelS = {f | f ∈  PhrSOES (se), se je SOE} ∪  {f | f ∈  PhrSOAParentS (sa) ∪  
PhrSOAParentSelS (sa) ∪  PhrSOAS (sa) ∪  PhrSOASelS (sa), sa je atribut} ∪  PhrRAS. Nechť 
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AlgTgts2LqlRelRA označuje algoritmus pro vyhodnocení stromu t prostřednictvím 
ztotožnění s s-frází f, f ∈  XPhrRARelS. 

Pozn.: fráze f zahrnuje RA* relaci mezi dvěma SO (např. f ∈  PhrSOAParentS (sa) 
∪  PhrRAS) nebo vytváří průnik hodnot zastupovaný dvěma různými výskyty 
(f ∈  PhrSOAS (sa)) nebo uvozuje výskyt samotného SO (např. f ∈  PhrSOES (se)). 

Algoritmus AlgTgts2LqlRelRA postupuje zcela analogicky k algoritmu AlgTgts2LqlRelRE 
pro vyhodnocení RE/RTR relace na základě ztotožnění s s-frází, přičemž: 

 počet argumentů fráze je roven jedné nebo dvěma. Pro každý argument se 
generuje vyhrazená LQL proměnná s výjimkou situace, kdy je pro ztotožnění 
použita fráze f, f ∈  PhrSOAS (sa). V tomto případě (svazuje se hodnota atributu 
s explicitní hodnotou) se použije pro oba výskyty shodná LQL proměnná, 

 neuplatní se implicitní hodnoty argumentů. 
Analogicky k algoritmům AlgTgts2LqlRelRE a AlgTgts2LqlRelRA lze popsat obecný 

algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev1, který překládá strom ztotožněný s s-frází f pro RE/RTR 
relaci (f ∈  XPhrRelS) nebo pro RA* relaci / uvození výskytu samostatného SO / dvojice 
SO (f ∈  XPhrRARelS). 

Slovesná fráze ve vedlejší větě 
TGTS skýtá pohodlné řešení pro zpracování vedlejších vět, které rozvíjejí jeden z aktantů 
řídící věty. Vrchol vedlejší věty usentRoot vystupuje zpravidla s hodnotou funktoru RSTR. 
Uzel řídící věty ui rozvíjený vedlejší větou senti vystupuje v rámci vedlejší věty senti 
znovu, tentokrát jako uzel usentCori. Uzel usentCori obsahuje referenci v gramatému coref, 
která odkazuje na lemma antecedentu koreference (rozvíjeného uzlu ui v nadřazené větě). 
Uzel usentCori má hodnotu funktoru závislou na větném rámci slovesa vedlejší věty senti, 
tedy nezávislou na hodnotě funktoru pro vrchol ui v řídící větě. 

Např. dotazu „Studenti, kteří si zapsali Analýzu?“ odpovídá TGTS: 
 student.PL ((kteří.ACT.Cor.COREF:student) zapsat_si.RSTR (Analýzu.PAT)) 
Vedlejší věta senti je přeložena dle algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev1. Získaný LQL výraz 

se připojí za překlad aktantu ve větě nadřízené, přičemž LQL proměnná pro výskyt 
objektu SO s kořenem ui a LQL proměnná pro výskyt objektu SO s kořenem usentCori je 
identická. 

Tázací výskyty argumentů ve vedlejší větě se propagují výše a jejich proměnné se 
připojí k proměnným s tázacím výskytem v řídící větě. 

Např. překlad dotazu „Studenti, kteří si zapsali jaký předmět“ bude mít v AL proměnnou pro 
SOE Student i pro SOE Předmět. 
Pro podporu vedlejších vět je nutná úprava algoritmu AlgTgts2LqlSO. Modifikace 

umožní vyhodnocení výskytu objektu SO včetně závislých podstromů pro vedlejší věty, 
které zastupují RA*/RE/RTR relace. 

Větný doplněk u slovesné fráze 
Struktura TGTS má charakter stromu, jehož každý vnitřní uzel s výjimkou kořene závisí 
na právě jednom uzlu. Větný doplněk však sémanticky závisí na slovesu a současně i na 
některém jeho aktantu. TGTS vytváří uzel pro doplněk, který je s funktorem COMPL 
závislý na slovesu. Vztah k jinému uzlu věty je vyjádřen gramatémem COREF. 

Algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev1 je pro účely zpracování doplňku nutné upravit na 
algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev2: nechť podstrom doplňku určený kořenem ucompl obsahuje 
odkaz prostřednictvím gramatému COREF na uzel uakt. Nechť podstrom určený uzlem uakt 
je přeložen jako výskyt objektu SO sx vůči LQL proměnné varx na výraz lql_x, pak 
podstrom určený vrcholem ucompl, bude přeložen jako výskyt SO sx vůči LQL proměnné 
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varx na výraz lql_compl. Překlad podstromu určeného kořenem doplňku ucompl (výraz 
lql_compl) bude připojen za překlad podstromu určeného kořenem uakt (výraz lql_x). 

Např. dotaz „Najdi mi studenta vysokého“ s TGTS ve tvaru „Najít.IMPER (já.BEN) 
(student.PAT) (vysoký.COMPL.COREF:student)“, lql_x = eStudent (_1), lql_compl = 
aStudent__Vyska (_1,_2), _2 > 185. 

Rozvíjející fráze pro relace 
Nechť t označuje výskyt objektu SO so. Nechť XPhrSORelR (so) = {f | f ∈  PhrRESOER (re, i), 
so je argumentem s pořadím i v RE relaci re} ∪  {f | f ∈  PhrTRelSOR (rt, i), so je 
argumentem s pořadím i v RTR relaci rt}. Nechť t je rozvit r-frází fr, fr ∈  XPhrSORelR (so). 

Překlad do LQL lze popsat na základě analogie k překladu B-výskytu SOE v případě 
B (viz kapitola 8.2.2) a analogie k algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev1. 

Je nutné upravit algoritmy AlgTgts2LqlSO pro překlad výskytu obecného SO. 
Modifikace umožní vyhodnocení výskytu objektu SO včetně závislých podstromů 
odpovídajících r-frázi f, f ∈  XPhrSORelR (so). 

Pozn.: rozvití t prostřednictvím fráze f, f ∈  XPhrSORelR (so), neovlivní, zda je výskyt t 
volný nebo vázaný. 

Zástupné fráze pro relace 
Nechť XPhrRelZ = PhrRAZ ∪  {f | f ∈  PhrREZ (re) ∪  PhrRESelZ (re), re je RE relace} ∪  {f | 
f ∈  PhrTRelZ (rt) ∪  PhrTRelSelZ (rt), rt je RTR relace}. Strom t, který lze ztotožnit s frází 
f, f ∈  XPhrRelZ slouží jako požadavek na výpis N-tic určitých argumentů příslušné N-ární 
RA*/RE/RTR relace rel. 

Příkladem jsou dotazy „zápisy“ (požadavek na přehled studentů a jejich zapsaných předmětů), 
podobně „zápisy jazyků.PAT“ nebo „zápisy analýzy.PAT druháky.ACT“. Nebo „Uklízení na 
katedře?“, „Evidence věku.“. 
Překlad postupuje zcela analogicky k algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev2. 
Nechť algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev2 v konkrétním případě použil pro ztotožnění se 

stromem t frázi f, f ∈  XPhrRelZ příslušnou k relaci rel. Pokud rel je RA* relace, překlad do 
LQL je ukončen podle AlgTgts2LqlRel.rev2. 

Pokud strom t představuje celý dotaz uživatele (např. „Návštěvnost kurzů“) nebo 
pokud strom t představuje významové ohnisko uvozovací fráze fintro, fintro ∈  WIntroS (např. 
„Zajímá mě návštěvnost kurzů.“), je nad rámec činnosti algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev2 nutná 
úprava FI složky QMR uživatelova dotazu: je definován obsah elementu title 
prostřednictvím hodnoty titlerel, kde 

 titlerel = PhrOutTRelTitle (rel) v případě RTR relace rel (viz kapitola 7.2.7 – 
výstupní mapování), 

 v případě RE relace rel 
 titlerel = PhrOutRETitle (rel), pokud není definován žádný prvek množiny 

PhrOutREDefValTitle (rel) nebo platí ¬∃  <Ax; tx> ∈  PhrOutREDefValTitle (rel), 
∀ ai (ai je argument relace rel, ai ∉  MArgI ⇒  ai ∈  Ax), 

 titlerel = tx, tx je libovolný takový, že ∃ <Ax; tx> ∈  PhrOutREDefValTitle (rel), 
∀ ai (ai je argument relace rel, ai ∉  MArgI ⇒  ai ∈  Ax) a současně 
¬∃  <Ay; ty> ∈  PhrOutREDefValTitle (rel), ∀ ai (ai je argument relace rel, 
ai ∉  MArgI ⇒  ai ∈  Ay), | Ay | < | Ax |. 

Pokud došlo k naplnění hodnoty elementu title na základě prvku <Ax; tx>, 
<Ax; tx> ∈  PhrOutREDefValTitle (rel), budou v AL umístěny pouze proměnné var_akti 
zastupující hodnoty argumentů ai ∈  Ax, navíc budou tyto proměnné uspořádány dle pořadí 
argumentů v definici RE relace rel. Titulek obsahuje popis SO v tomto pořadí. Ostatní 
proměnné z AL var_otheri, které zastupují ostatní SO s tázacím výskytem budou 
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umístěny až za proměnnými var_akti. Příklad použití mechanizmu pro RE relaci rel viz 
kapitola 7.2.6 – výstupní mapování. 

Pozn.: překlad TGTS na základě z-fráze pro relace je začleněn do algoritmu 
AlgTgts2LqlRel.rev2. 

Chybné závislosti aktantů relace 
Význam dotazu, který má uživatel při jeho pokládání na mysli a který se snažil do 
zadaného tvaru dotazu v NL vnést, nemusí přesně odpovídat významové reprezentaci 
dotazu v TGTS. TGTS dotazu může obsahovat závislosti uzlů, které neodpovídají 
původnímu záměru uživatele. 

Např. uživatelův dotaz „Chci hodnocení studentů v minulém semestru“ lze zachytit (a parser 
může vrátit libovolný z uvedených tvarů) v podobě TGTS: 
 „Chci (hodnocení (studentů) (v minulém semestru))“, ale i v podobě 
 „Chci (hodnocení (studentů (v minulém semestru)))“. 

Zatímco uživatel pravděpodobně chtěl výskytem SOE Semestr rozvít RE relaci „Student si 
zapisuje Předmět v Semestru s Hodnocením“, je v druhém dotazu výskyt objektu 
SOE Student rozvíjen výskytem objektu SOE Semestr. Význam druhého dotazu by tak bylo 
možné interpretovat jako požadavek na výpis hodnocení ve všech semestrech pro takové 
studenty, kteří loňský rok studovali (dle SOA Studijní stav) – tento časově závislý údaj však 
databáze neuchovává a tedy ani nemůže poskytovat. 
Pokud mezi více variantami reprezentace dotazu lze správnou variantu jednoznačně 

určit pouze na základě SM, musí být překládající algoritmus tohoto rozlišení schopen. 
Pozn.: důvodem pro vznik chybných sémantických závislostí je volba řešení II. pro 

získání tektogramatické reprezentace dotazu (náhodná volba mezi TGTS dodanými 
parserem), viz kapitola 8.1. Řešení I. u zmiňované operace získání TGTS by v případě 
řešení chybných závislostí vyžadovala značnou interakci s uživatelem, navíc zbytečnou 
vzhledem ke skutečnosti, že lze tyto situace v mnoha situacích vyřešit bez interakce 
s uživatelem. 

Překlad stromu t obsahujícího chybné závislosti argumentů RE/RTR relace rel, 
předpokládá možnost překladu t na LQL prostřednictvím ztotožnění s s-frází fs, 
fs ∈  XPhrRelS (např. „student je hodnocen v semestru“), nebo z-frází fz, fz ∈  XPhrRelZ (např. 
„hodnocení studenta v semestru“), příslušné k relaci rel. 

Dle algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev2 se definuje nový algoritmus překladu stromu t 
AlgTgts2LqlRel.rev3 přičemž: 

 nalezení vhodné fráze frel, podle které se bude vyhodnocovat strom t, zůstává beze 
změny. Nechť relace rel označuje relaci zastoupenou frází frel, 

 při každém volání procedury pro překlad výskytů jednotlivých aktantů zleva 
doprava (dle pořadí kořene výskytu aktantu v TGTS) je předána množina MAktW, 
inicializovaná hodnotou MAktW = {soi | ai je argumentem relace rel, argument ai 
zastupuje hodnoty/instance objektu SO soi, ai bez explicitního výskytu}. 
V případě, že výskyt aktuálně vyhodnocovaného aktantu je přímo rozvíjen 
výskytem ty objektu SO sox, sox ∈  MAktW, je výskyt ty přeložen a zpracován vůči 
LQL proměnné zastupující argument ax relace rel. LQL překlad výskytu ty je 
připojen k překladu relace rel, jako v případě, kdyby měl ax svůj explicitní výskyt 
ty přímo závislý na koření stromu t. Z množiny MAktW je pro účely vyhodnocení 
výskytů dalších aktantů odebrán použitý sox: MAktW = MAktW \ {sox}. Při 
nejednoznačnosti voleného prvku sox, sox ∈  MAktW, je nezbytná interakce 
s uživatelem. 

Příklad: t = „Chci (hodnocení (prváků (v minulém semestru)) (z Analýzy))“. Nechť lze 
ztotožnit zástupné uzly u1 resp. u2 fráze frel s výskytem t1 = „prváků (v minulém semestru)“ 
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objektu SOE Student resp. výskytem t2 = „z Analýzy“ objektu SOE Předmět, pak 
MAktW = {SOE Hodnocení, SOE Semestr}. Výskyt t1 je rozvíjen výskytem t3 = „(v minulém) 
semestru“ objektu SOE Semestr. Překlad výskytu t3 bude použit pro hodnotu argumentu 
SOE Semestr v relaci rel. Vyhodnocení výskytu argumentu t2 = „z Analýzy“ objektu 
SOE Předmět bude zahájeno s množinou MAktW již redukovanou na tvar 
MAktW = {SOE Hodnocení}. 

8.2.5 Tranzitivní relace 
Úspěšnost systému při vyhodnocování dotazů se značně navýší, připustí-li se dotazy 
obsahující podstromy ti zachycující RTR relace reli mezi aspoň dvěma SO, přičemž reli 
není definovaná v SM nebo ti nelze ztotožnit s žádnou frází fj definovanou v SM 
v souvislosti s reli. 

Pozn.: TSO-relací lze popsat vtah rel dvou libovolných objektů, které se nalézají 
v jedné souvislé komponentě grafu SNet, přičemž pro popis vztahu rel se interně 
nevyužívá žádný NL operátor (v TSOI-relaci) nebo je použit nejvýše jednou operátor isEq 
(rovnost) pro porovnání dvou hodnot shodného SOA (TSOII-relace), viz kapitola 7.1. 

Explicitně blíže neurčený sémantický vztah dvou referencí na instance/hodnoty 
objektů SO s1 a SO s2 v dotazu lze považovat za TSO-relaci mezi s1 a s2. TSO-relace lze 
efektivně přeložit na LQL výraz. Navíc lze předpokládat, že při absenci bližšího určení 
relace mezi s1 a s2, nezamýšlel uživatel jejich vztah složitější, než je schopna 
reprezentovat TSO-relace. 

TSO-relace typ I 
Vyhodnocení stromu t v uvedených situacích bude využívat TSOI-relaci: 

 t je roven výskytu objektu SO s1, který je rozvit výskytem objektu SO s2, s1 ≠  s2. 
Např. „[Někdo] z [katedry XZ]“, „[Plat] v [ulici Na Vyhlídce]“, „[Frantovy] 
[předměty]“. Překlad postupuje analogicky k překladu stromu ztotožněného 
s univerzální s-frází „mít [].ACT [].PAT“ viz další text – univerzální s-fráze. 

 t lze ztotožnit s frází f, jejíž alespoň jeden zástupný uzel ufi ∈  f pro výskyt objektu 
SO sj, ufi dle ztotožnění odpovídá uk ∈  t, uk je kořen výskytu objektu SO sl, sj ≠  sl, 
viz další text – přetypování výskytu SO, 

 t lze ztotožnit s univerzální nebo neznámou s-frází (pouze speciální případ), viz 
další text. 

Při použití automaticky nalezené TSOI-relace rel, je význam rel zobrazen uživateli na 
pomocném výstupním proudu jako doplňková informace descrel, přičemž překlad 
pokračuje dál bez přerušení. Po shlédnutí prezentace výsledných dat se uživatel může na 
základě informace descrel rozhodnout, zda systém vyhověl uživatelově záměru nebo zda 
dotaz přeformuluje a spustí vyhodnocení znovu. 

Např. uživatel položí dotaz „Předmět, který má 2?“. Systém nalezne nejkratší TSOI-relaci 
mezi SOE Předmět a nejbližším SOA typu TyM, kterým je SOA Kredity. Na výstup je 
vypsán seznam předmětů se dvěma kredity. Na pomocný výstupní proud je vypsán překlad 
použité relace ve smyslu: „Vztah mezi ‚Předmět‘ a ‚2‘ je popsán relací ‚Předmět má počet 
kreditů‘“. Pokud však uživatel chtěl položit dotaz na předměty, které studuje někdo s výškou 
2 metry, musí dotaz přeformulovat např. na „Předmět s 2 metry“. Nyní systém hledá nejkratší 
TSOI-relaci mezi SOE Předmět a nejbližším SOA typu TyM, který má přiřazenou délkovou 
veličinu, atd. 
Důvodem pro volbu uvedeného postupu je skutečnost, že vyhodnocení dotazu na 

současném typickém HW představuje zanedbatelné zdržení oproti nadbytečné interakci 
s uživatelem, nutné pro nalezení vhodné TSO-relace. Proto lze výše uvedené situace řešit 
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nalezením a použitím nejkratší TSOI-relace mezi objekty, jejíž popis je dodatečně vypsán 
na pomocný výstupní proud. 

Příklady typických TSOI-relací: 
 rozšířená vazba entita-entita, např. v dotazu „Někdo z katedry XY“ s řetězcem 

TSOI-relace: <SOE Osoba; RG „Zaměstnanec je Osoba“; SOE Zaměstnanec; 
RE „Zaměstnanec má Funkci na Katedře“; SOE Katedra>, 

 rozšířená vazba entita-atribut, např. v dotazu „Známky prváků?“ s řetězcem TSOI-relace: 
<SOA Hodnocení zkoušky; RA „Hodnocení má Hodnocení zkoušky“; SOE Hodnocení; 
RE „Student si zapisuje Předmět v Semestru s Hodnocením“; SOE Student>, kde uzel 
„prvák“ představuje B-výskyt SOE Student, nikoliv SOA Ročník, 

 rozšířená vazba atribut-atribut, např. v dotazu „Chci rodná čísla s cm“ s řetězcem 
TSOI-relace: <SOA Rodné číslo; RA „Osoba má Rodné číslo“; SOE Osoba, RG „Student 
je Osobou“; SOE Student; RA „Student má Výšku“; SOA Výška>. 

Pozn.: k vyhodnocování TSOI-relace pravděpodobně nedojde v dotazu „Koho učí 
někdo, kdo získal vedoucí funkci?“. Zde se vyskytují dvě relace RE, jejichž podstromy lze 
pravděpodobně ztotožnit s s-frázemi definovanými v SM. Dotaz lze vyhodnotit na základě 
již uvedeného algoritmu překladu relace a překladu vedlejších vět AlgTgts2LqlRel.rev3. 

Přetypování výskytu SO 
Nechť je fráze f ztotožněna se stromem t. Nechť zástupnému uzlu ufi ∈  f odpovídá uzel 
uj ∈  t, ufi je zástupný uzel pro výskyt SO s1, uj je kořen výskytu tj objektu SO s2, s1 ≠  s2. 
Přetypování výskytu objektu SO s2 na výskyt objektu SO s1 spočívá v nalezení 
TSOI-relace rel1,2 mezi s1 a s2. Výsledný LQL překlad stromu určeného kořenem uj tvoří 
LQL překlad relace rel1,2 doplněný o překlad výskytu tj. 

Např. fráze f = „[SOE Student].ACT navštěvuje [SOE Kurz].PAT“ je ztotožněna se 
stromem t = „[Který titul].ACT navštěvuje [učebnu TX].PAT?“. Při ztotožnění f s t dochází ke 
dvojímu přetypování výskytu. Přetypování výskytu argumentu SOE Titul na výskyt objektu 
SOE Student resp. výskytu atributu SOA Učebna na výskyt objektu SOE Kurz odpovídá 
nalezení TSOI-relace rel1 mezi SOE Student a SOE Titul resp. TSOI-relace rel2 mezi 
SOE Kurz a SOA Učebna. LQL překlad tvoří zřetězení LQL výrazů v pořadí uvedení: 
 rStudentNavstevujeKurz(_1, _2) pro překlad RE relace „Student navštěvuje Kurz“, 
 rOsobaMaTitul(_1, _3) pro relaci rel1, 
 prázdný výraz zastupuje překlad výskytu t1 = „Který titul“. Pozn.: explicitní překlad 

výskytu t1 do LQL (eTitul(_3)) je nadbytečné uvádět, protože dle průběžně vytvářeného 
FI qFIs pro aktuální dotaz je v tomto kroku proměnná _3 s objektem SOE Titul již 
svázána. Současně výskyt t1 objektu SOE Titul je volný (nepřináší pro instance objektu 
SOE Titul svázané s proměnnou _3 nové omezení), 

 aKurz__Ucebna(_2,_4) pro relaci rel2, 
 _4=‘TX‘ pro překlad výskytu „učebna TX“. Pozn.: postačuje porovnání proměnné 

s textovým atomem, dle FI qFIs je proměnná _4 s objektem SOA Učebna v tomto kroku 
již svázána. 

Další příklad přetypování objektu např. v dotazu „Učí zam. XY předmět analýza?“. Nechť f = 
„učit [SOE Zaměstnanec].ACT [SOE Kurz].PAT“, s-fráze f popisuje RE relaci „Zaměstnanec 
vyučuje Kurz“ mezi SOE Zaměstnanec a SOE Kurz. Zástupný uzel pro SOE Kurz je však 
ztotožněn s kořenem výskytu objektu SOE Předmět. Výskyt objektu SOE Předmět je proto 
přetypován na výskyt objektu SOE Kurz prostřednictvím TSOI-relace <SOE Kurz; RE „Kurz 
je z Předmětu“; SOE Předmět>. 
Přetypování musí být začleněno do algoritmů AlgTgts2LqlRel.rev3 a AlgTgts2LqlSO. 
Algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev3 musí být modifikován na AlgTgts2LqlRel.rev4, který pro 

vyhodnocení stromu dokáže dle potřeby využít případné přetypování výskytů SO. Protože 
jádrem algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev3 je algoritmus AlgTgts2LqlRelRE (viz kapitola 8.2.4), 
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bude modifikace algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev3 na AlgTgts2LqlRel.rev4 popsána formou 
úpravy v původním algoritmu AlgTgts2LqlRelRE: 

 v kroku 2 dochází k modifikaci funkce aktMatchSOCountt. Nechť funkce 
fceTSORelLen: {x | SO x}2 →  Z  vrací počet prvků řetězce retrel, rel je pevně 
zvolená libovolná nejkratší TSOI-relace spojující oba argumenty funkce, retrel je 
řetězec reprezentující TSOI-relaci rel (v případě neexistence TSOI-relace rel, je 
vrácena hodnota ∞ ). Nechť MSOi = {SO sx | bez interakce s uživatelem lze uzel ui 
považovat jako možný kořen výskytu objektu sx}. Nechť modifikovaná funkce 
aktMatchSOCountt: MPhrMax →  Z  pro frázi fs vrací ∑ x, x ∈  {lenmin | ufi ∈  fs je 
zástupný uzel pro argument SO si, uzel ufi při ztotožnění fs se stromem t odpovídá 
uzlu uj ∈  t, lenmin = min ({fceTSORelLen (<si; sx>) | sx ∈  MSOj})}. 
Pozn.: modifikovaná funkce aktMatchSOCountt slouží k volbě takových frází, pro 
něž nastává přetypování s minimální celkovou délkou TSOI-relací. Použitelných 
alternativ pro definici funkce aktMatchSOCountt je více, např. minimalizovat 
počet samotných přetypování, 

 modifikace ostatních kroků (začlenění překladů použitých TSOI-relací pro 
minimální nutné přetypování dle použité aktMatchSOCountt) jsou zřejmé, 
nebudou explicitně uvedeny. 

Úpravy algoritmů AlgTgts2LqlSO vycházejí z uvedeného modifikovaného algoritmu 
AlgTgts2LqlRelRE, protože původní AlgTgts2LqlRelRE je do AlgTgts2LqlSO začleněn za 
účelem zpracování závislých vedlejších vět a rozvíjejících frází pro relace. 

Pragmatika při vyhodnocení dotazu s TSOI-relací kardinality 1:N 
Pokud je nalezena TSOI-relace rel mezi atributem sa a objektem SOE se, saPar je 
rodičovský SOE od objektu sa, saPar ≠  se, a současně množina výstupních dat vrácená 
uživateli při vyhodnocení dotazu je příliš mohutná (definováno konstantou KMaxResultSize, 
viz kapitola 8.6), pak nad rámec výpisu výsledných dat je uživateli nabídnuta možnost 

 aplikace množinového NL operátoru pro agregační funkci (setCnt, setMin, 
setMax, setAvg, setSum, žádný) na množiny hodnot atributu sa příslušné 
k jednotlivým instancím objektu se (pouze pro případ atributu sa typu TyM), 

 specifikace hodnot některého z atributů náležících objektu se a všech objektů SOE, 
které se účastní relace rel a současně hodnota těchto atributů nebyla explicitně 
specifikována. 

V těchto situacích je vztah entity se a atributu sa v poměru 1:N. Je pravděpodobné, že 
uživatel zamýšlel položit dotaz s operátorem aplikovaným na příslušnou množinu hodnot 
atributu sa nebo zapomněl specifikovat selektivní omezení výstupné množiny 
prostřednictvím některého z vypsaných atributů. 

Dále je věnována pozornost pouze méně zřejmému případu z obou uvedených a sice 
možnosti aplikace NL operátoru. Uživateli bude po vyhodnocení dotazu vypsán řetězec 
fout ∈  WInterTSO1Op, kterým se systém dotazuje na opětovné vyhodnocení dotazu avšak již 
s aplikovaným operátorem (z pevně zvolené podmnožiny množinových NL operátorů pro 
agregační funkce) dle předchozího textu. Současně řetězec fout musí obsahovat zástupné 
symboly pro prezentaci se a sa. Symboly budou nahrazeny výskytem si a příslušným 
PhrOutSOE (si) resp. PhrOutSOA(si). 

Např. fout = „Přejete si pro každou množinu hodnot vlastnosti [SOA sa] vztaženou k jednomu 
prvku objektu [SOE se] aplikovat operátor: počet, min, max, avg, součet?“. 
Při potvrzení je zvolený operátor X aplikován a relace rel je nahrazena relací relop, 

která svazuje instanci objektu se s výsledkem operátoru X aplikovaným na odpovídající 
množinu hodnot atributu sa. Modifikovaný tvar QMR dotazu je znovu vyhodnocen. 
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Příklad dotazu: „chci známky prváků“. Uživatele pravděpodobně bude zajímat průměr 
známek. Nejprve dojde k vyhodnocení dotazu a vrácení výsledku, v němž budou uvedeny 
všechny dvojice {<st; zn> | st je student prvního ročníku, zn je hodnocení předmětu získané 
studentem st}. Tento výpis se při reálném použití zpravidla stává pro jeho mohutnost 
nečitelný, uživateli je nabídnuta možnost aplikace operátoru ve smyslu předchozího textu. 
Uživatel pravděpodobně zvolí operaci průměru a vrácena bude množina dvojic {<st; zn> | st 
je student prvního ročníku, zn je průměrné hodnocení ze všech hodnocení získaných 
studentem st}. 
Podmínka saPar ≠  se zajišťuje, že poměr instancí entity a počtu svázaných hodnot 

atributu je 1:1. Např. význam dotazu „chci výšku prváků“ je jednoznačný a nepodněcuje 
k dodatečné aplikaci množinového operátoru. 

TSO-relace typ II 
Překlad stromu t v uvedených situacích využívá TSOII-relace: 

 t je roven výskytu objektu SO s1, který je rozvit výskytem objektu SO s2, s1 = s2. 
Např. „[Studenti] od [studenta Kroupy]?“. Překlad postupuje analogicky k překladu 
stromu ztotožněného s univerzální s-frází „mít [].ACT [].PAT“ viz další text – 
univerzální s-fráze, 

 t lze ztotožnit s univerzální nebo neznámou s-frází (pouze speciální případ), viz 
další text. 

Pozn.: obecně je TSOII-relace využito při hledání vztahu mezi dvěma shodnými SOE, 
jejichž vzájemná vazba bude zpravidla vedena přes rovnost hodnoty/instance některého 
vztaženého SO. 

LQL překlad TSO-relace 
LQL překlad TSO-relace rel vznikne zřetězením instancí predikátů pro každou RA/RE 
relaci z řetězce rrel od relace rel. Každému SO z řetězce rrel odpovídá odlišná LQL 
proměnná s výjimkou prvků si a si+1 spojených navzájem RG relací. Instance prvků si, si+1 
jsou svázány společnou LQL proměnnou (pro relace RG neexistuje mapování významu na 
vyhrazený predikát). 

Např. TSOI-relace <SOE Kurz; RE „Kurz je z Předmětu“; SOE Předmět> je přeložena na 
výraz rKurzJeZPredmetu(_1,_2) a TSOI-relace <SOA Rodné číslo; RA „Osoba má Rodné 
číslo“; SOE Osoba; RG „Student je Osoba“; SOE Student; RA „Student má Výšku“; 
SOA Výška> je přeložena na výraz aOsoba__RodneC(_2, _1), aStudent__Vyska(_2, _3). 
Pokud do výsledného překladu byl začleněn překlad systémem automaticky nalezené 

TSO-relace rel, je na pomocný výstupní proud zobrazena sémantika rel včetně výskytů 
objektů SO, které rel spojuje. Výpočet pokračuje dál. Důvody diskutovány v předchozím 
textu. 

Prezentace TSO-relace 
Nechť rel je TSO-relace mezi SO so1 a soN, retrel = <so1; r1; …; rN-1; soN> označuje 
řetězec relace rel. Prezentace relace rel má za cíl seznámení uživatele s krajními body 
relace (výskytů SO so1 a soN) a se specifikací významu řetězce retrel. Vše stručnou a 
srozumitelnou formou. 

Krajní objekt soi relace rel (i = 1 ∨  i = N), je prezentován řetězcem PhrOutSOE (si) 
resp. PhrOutSOA(si) a výskytem objektu soi. Výskyt ti,j objektu soi lze prezentovat 
výpisem originální tvaru slova v uzlu ui,j, ui,j je kořen stromu ti,j, nebo zvýrazněním 
originální tvaru slova v uzlu ui,j v originální NL větě. 
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Vnitřní objekty soi relace rel (soi ∈  retrel, 1 < i < N), jsou prezentovány frází 
PhrOutSOE (soi) resp. PhrOutSOA(soi) doplněnou o číslo n, n = |{sok | sok = soi, k < i}| + 
1. Vhodné je použít zvýraznění odlišnou sazbou nebo barvou. Např. „STUDENT 2“. 

Nechť řetězec retrel2 vznikne z řetězce retrel nahrazením každého podřetězce 
rsubk = <soi, …, soi+j> z řetězce retrel za soi, soi je RG* následovníkem objektu soi+j, 
podřetězec rsubk je ekvivalentní nejkratší RG* relaci mezi soi a soi+j. Nechť 
retrel2 = <snew1; rnew1; …; rnewM-1; snewM>. Nechť funkce orig: N →  N  pro index 
prvku x řetězce retrel2, vrací index původního ekvivalentu prvku x v řetězci retrel. 

Nyní jsou procházeny prvky rnewi ∈  retrel2 dle rostoucího indexu i. Pro iteraci 
s indexem i je uživateli prezentována relace rnewi ∈  retrel2. Nechť o = orig(i), 

 pokud rnewi reprezentuje RA relaci, ro = <soo; soo+1> resp. ro = <soo+1; soo>, pak 
je vypsán řetězec fout ∈  WPresentRA, který slouží pro představení obecné RA* relace 
(např. fout = „[SO sf1] má vlastnost [SO sf2]“). Řetězec fout obsahuje zástupný uzel 
pro vlastníka [sf1] a vlastnost [sf2]. Uzel [sfx] ∈  fout bude nahrazen prezentací 
objektu snewi a [sfy] ∈  fout bude nahrazen prezentací objektu snewi+1, přičemž 
x = 1 ∧  y = 2 resp. x = 2 ∧  y = 1. Např. „STUDENT 1 má atribut VĚK 1“, 

 pokud rnewi reprezentuje RG relaci, pak je vypsán řetězec fout ∈  WPresentRG, který 
slouží pro představení obecné RG* relace (např. fout = „[SO sf1] je současně 
[SO sf2]“). Řetězec fout obsahuje zástupné uzly [sf1] a [sf2] pro oba objekty 
náležící do shodné RG hierarchie. Uzel [sf1] ∈  fout resp. [sf2] ∈  fout bude nahrazen 
prezentací objektu snew1 resp. snew2. Např. „STUDENT 2 vystupuje jako 
ZAMĚSTNANEC 1“. Pozn.: v řetězci retrel2 již nemusí platit RG relace 
rnewi = <snewi; snewi+1> ani rnewi = <snewi+1; snewi>. Důvodem je modifikace 
retrel2 oproti původnímu retrel, 

 pokud rnewi reprezentuje RE relaci, soo i soo+1 se vyskytují jako argumenty 
RE relace ro, pak je vypsán řetězec fout ∈  PhrOutRE (ro), který slouží pro obecné 
představení RE relace ro (např. fout = „Zaměstnanec [SO sf1] zastává na 
katedře [SO sf2] funkci [SO sf3].“). Řetězec fout obsahuje zástupný uzel [sfj] ∈  fout 
pro argument s pořadím j v RE relaci ro. Na výstupu je každý uzel [sfj] ∈  fout 
nahrazen prezentací příslušného objektu snewi resp. snewi+1. Ostatní [sfj] jsou 
nahrazeny prázdným řetězcem. Např. „Zaměstnanec ZAMĚSTNANEC 1 zastává na 
katedře KATEDRA 1 funkci.“, 

 pokud rnewi zastupuje podmínku na rovnost hodnot atomů/instancí objektu soo a 
soo+1, pak je vypsán řetězec fout = „[SO sf0] = [SO sf1]“. Řetězec fout obsahuje 
zástupný uzel [sfj] ∈  fout pro soo+j, 0 ≤  j ≤  1. Na výstupu je každý uzel [sfj] ∈  fout 
nahrazen prezentací objektu snewi+j. Např. „VĚK 1 = VĚK 2“. 

Univerzální s-fráze 
Nezávisle na aktuální množině všech s-frází definovaných v SM musí systém podporovat 
vyhodnocování stromů, jejichž kořen tvoří všeobecné sloveso být nebo mít – v obou 
případech s jejich nejčastějším valenčním rámcem. Zvolené a systémem podporované 
valenční rámce těchto sloves se označují jako univerzální s-fráze. Slovesa být nebo mít 
mají využití velmi široké, lze je uplatnit pro značný počet významových vazeb mezi SO. 

Definice významu univerzálních s-frází na základě všech možných RA*/RE/RTR 
relací je neúnosně náročná a náchylná k chybám (pravděpodobné mezery v pokrytí při 
definování lidským subjektem). Vyhodnocování stromu t, který lze ztotožnit s univerzální 
s-frází, je proto výhodně spojeno s TSO-relacemi, které ve velké většině dokáží popsat 
uživatelem zamýšlenou relaci mezi aktanty. Každá univerzální s-fráze popisuje vztah 
mezi nejvýše dvěma aktanty. Pokud jsou při ztotožnění stromu t a univerzální s-fráze funiv 
její oba aktanty ztotožněny s výskyty různých resp. shodných SO, je LQL překlad stromu 
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t tvořen překladem libovolné nejkratší TSOI-relace resp. interaktivně nalezené 
TSOII-relace mezi objekty. 

Univerzální s-fráze je popsána slovesem být/mít a valenčním rámcem. Valenční rámce 
pro sloveso být (lema slovesa náleží do WVerbToBe): 

 být ACT, existovat ACT – lze pokládat za uvozovací frázi k aktantu ACT. 
Zpracování univerzální s-fráze probíhá ve smyslu zpracování libovolné s-fráze 
z množiny WIntroS. Pozn.: nedojde k využití TSO-relace. Např. dotaz „(Které.RSTR 
(katedry.ACT)) jsou“, lze zpracovat jako Q-výskyt „Které katedry“, 

 být s dvěma aktanty: první s tektogramatickým funktorem ACT, druhý s funktorem 
LOC/DIR1/DIR2/DIR3/TWHEN apod. – zpravidla se jedná o TSOI-relaci 
vyjadřující vztah entity a atributu, jehož případný typ se významem vztahuje 
k použitému funktoru (TyP – LOC/DIR1/DIR2/DIR3, TyT – TWHEN apod.). 
Vztah funktoru k typu atributu je možné upřednostnit při nejednoznačnosti mezi 
SO v rámci výskytu aktantu. Např. „Kdo je z Prahy.DIR1“, „Kdy.TWHEN je 
kurz?“. Překlad postupuje analogicky k překladu stromu ztotožněného 
s univerzální s-frází „mít [].ACT [].PAT“ viz další text, 

 být ACT PAT.PNREL – popisuje průnik množin hodnot/instancí zastoupených 
výskyty aktantů. Nechť MSOi = {SO sx | bez interakce s uživatelem lze uzel ui 
považovat jako možný kořen výskytu objektu sx}. Nechť strom t je ztotožněn 
s univerzální s-frází „být [].ACT [].PAT.PNREL“ (nechť zástupnému uzlu 
s funktorem ACT resp. PAT.PNREL odpovídá uzel ua ∈  t resp. uzel up ∈  t). 
Nechť MIntersect = MSOa ∩  MSOp, vyhodnocování je různé v následujících situacích: 

 pokud | MIntersect | ≥  1, je zvolen soi ∈  MIntersect (při | MIntersect | > 1 volí 
uživatel soi interaktivně). Překlad je tvořen zřetězením LQL překladů lqlA, 
lqlP: lqlA resp. lqlP tvoří LQL překlad výskytu tA objektu soi resp. výskytu 
tP objektu soi, výskyt tA resp. tP určen kořenem ua resp. up. LQL překlad tA 
a tP je utvořen vůči společné LQL proměnné (pozn.: nedojde k využití 
TSOII-relace). 

Např. dotaz „Kdo je vysoký?“, MSOa = {SOE Osoba, SOE Student, 
SOE Zaměstnanec}, MSOp = {SOE Student}, zvolen je soi = SOE Student. 

 pokud | MIntersect | = 0, jsou zvoleni reprezentanti soA ∈  MSOa a soP ∈  MSOp 
tak, že nejkratší TSOI-relace mezi soA a soP je minimální možná. Výsledný 
překlad stromu t je tvořen překlady výskytů obou aktantů soA i soP a 
doplněn je překladem použité TSOI-relace. Např. v dotazu „Který student 
je Bc?“. 

Sloveso mít (lema slovesa náleží do WVerbToHave) s jediným rámcem ACT PAT 
vyjadřuje rozšířený vztah vlastnění (entita vlastní atribut) nebo obecný vztah mezi dvěma 
SO, podrobněji jde o vztahy typu 

 entita – entita, např. v dotazu „Jakého učitele.PAT má Okoun.ACT“, 
 entita – atribut, např. v dotazu „Jakou výšku.PAT mají prváci.ACT“, 
 atribut – atribut, např. v dotazu „Které ulice.PAT má které město.ACT?“. 

Nechť strom t je ztotožněn s univerzální s-frází „mít [].ACT [].PAT“ (nechť 
zástupnému uzlu s funktorem ACT resp. PAT odpovídá uzel ua ∈  t resp. uzel up ∈  t). 
Překlad postupuje v nalezení TSO-relace mezi SO, jejichž instance/hodnoty zastupuje 
výskyt tA resp. tP určený kořenem ua resp. up. Nechť | MSOa | = 1 ∧  | MSOp | = 1, 

 pokud soA ≠  soP, hledá se nejkratší TSOI-relace mezi soA a soP, 
 pokud soA =  soP, hledá se interaktivně TSOII-relace mezi soA a soP. 

Při nejednoznačném určení SO pro výskyt tA nebo tP je nutné nalézt vhodné SO: 
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 pokud | MSOa | = 1 ∧  | MSOp | > 1 nebo | MSOa | > 1 ∧  | MSOp | = 1, jsou zvoleny 
soA ∈  MSOa a soP ∈  MSOp tak, že soA ≠  soP a nejkratší TSOI-relace mezi nimi je 
minimální možná. Výsledný překlad stromu t využívá zvolenou TSOI-relaci. Např. 
„Kdo má 37 let?“. Pozn.: upřednostňuje se volba soA ≠  soP, protože pak lze 
vyřešit překlad prostřednictvím TSOI-relace, jejíž nalezení nevyžaduje interakci 
s uživatelem, 

 pokud | MSOa | > 1 ∧  | MSOp | > 1, je interaktivně zvolen soj ∈  MSOi, MSOi zastupuje 
mohutnější z množin MSOa, MSOp. Nyní MSOi = {soj}. Dále pokračuje výpočet dle 
předchozí situace, protože | MSOi | = 1. 

Např. pro dotaz „Jaký název má jakou adresu?“, MSOp = {SOA Adresa, 
SOA Kontaktní adresa, SOA Adresa katedry}. 

Neznámá s-fráze 
Podpora vyhodnocování s využitím dynamicky tvořených tranzitivních vazeb mezi více 
SO (TSO-relací) navyšuje výrazným způsobem vyhodnocovací sílu systému o situace, 
kdy překládaný strom odpovídá neznámé s-frázi. Strom t určený kořenem u odpovídá 
neznámé s-frází, pokud u zastupuje sloveso, MAktUnknown = {ui | ui je potomkem uzlu u, ui je 
kořenem výskytu ti objektu SO soi,x}, | MAktUnknown | ≥  2, t nelze ztotožnit s žádnou s-frází 
z SM, která při ztotožnění s t ztotožní alespoň dva uzly z množiny MAktUnknown. 

V případě neznámé s-fráze lze nalézt TSO-relaci pro popis vztahu mezi aktanty, 
přičemž lze očekávat, že relace bude odpovídat původnímu přání uživatele. Systém 
podporuje hledání pouze binárních TSO-relací, proto nemohou být vyhodnocovány 
neznámé s-fráze s třemi a více aktanty. Uživateli je takový stav oznámen chybovou 
zprávou a překlad je ukončen. 

Pozn. kromě překladu stromu odpovídajícího neznámé s-frázi prostřednictvím 
TSOI-relace lze využít mechanizmus pro odvozování sémantických ekvivalentů s-frází na 
základě jiných s-frází (pokud je uvedený mechanizmus k dispozici). Pak lze generovat 
možné významové ekvivalenty analyzované neznámé s-fráze a ty porovnávat 
s existujícími s-frázemi. Vyhodnocovat je tímto způsobem možné i s-fráze s větším 
počtem aktantů. Uvedený mechanizmus není současně v návrhu systému využit, použití 
procedury pro odvozování sémantických ekvivalentů se tedy neuvažuje. 

Např. překládaný strom „Kdo dochází na angličtinu?“. Pro neznámou s-frázi „docházet 
[Arg1].ACT [Arg2].DIR3“ by mohla být generováním sémantických ekvivalentů získána 
s-fráze „navštěvovat [Arg1 = SOE Student].ACT [Arg2 = SOE Kurz].PAT“, která je obsažena 
v SM pro RE relaci „Student navštěvuje Kurz“. Další postup překladu je již zřejmý. 
Stromem t, který odpovídá neznámé s-frázi f, chce uživatel pravděpodobně vyjádřit 

složitější vztah rel mezi aktanty SO s1 a SO s2, než kterým je nekratší TSOI-relace mezi 
nimi. Uživatel předpokládá, že systém frázi f zná a použije ve správném významu. Pokud 
by f byla v SM definovaná, mohla by náležet k libovolné množině s-frází Mx. Uvažovaná 
Mx obecně může obsahovat s-fráze pro RA*/RE/RTR relace (např. PhrSOAParentS (sa)), 
dále s menší pravděpodobností s-fráze pro NL operátory (např. PhrOpS (X)). Situaci nelze 
proto vyřešit analogicky k překladu stromu ztotožněného s univerzální s-frází „mít [].ACT 
[].PAT“, kdy algoritmus pro různé aktanty hledá automaticky nejkratší TSOI-relaci. 
Postup překladu stromu, který odpovídá neznámé s-frázi, spoléhá na pravděpodobnější 
variantu, kdy f ∈  Mx, Mx obsahuje s-fráze pro RA*/RE/RTR relace. Uživateli budou 
nabízeny postupně generované TSO-relace mezi aktanty a uživatel se sám rozhodne, zda 

 je již nalezena korektní TSO-relace, v takovém případě výpočet pokračuje 
očekávaným způsobem, 

 není uživatel spokojen s dosavadním výběrem nabízených TSO-relací a chce 
pokračovat dále v hledání TSO-relace, 
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 chce ukončit hledání neúspěchem a položí nový/přeformulovaný dotaz. 
Nechť pro strom t, který odpovídá neznámé s-frázi f, platí MAktUnknown = {uk, ul}. 

Kořen uk resp. ul je kořenem stromu tk resp. tl. Pro výskyt tk resp. tl musí být SO sok resp. 
SO sol přiřazen jednoznačně (případně prostřednictvím interakce s uživatelem z množiny 
MSOk resp. MSOl). 

Pokud sok ≠  sol, hledá se interaktivně TSOI-relace rel mezi SO sok a SO sol, např. 
dotaz „Kdo slaví 30 let?“. Pokud sok =  sol, je nutné hledat interaktivně TSOII-relaci rel 
mezi sok a sol, např. dotaz „Kdo.ACT koho.PAT zná?“. Hledání interaktivních TSO-relací 
viz další text. 

LQL překlad stromu t je složen z LQL překladu lql_rel relace rel, který je doplněný 
o překlad výskytů objektů sok resp. sol, které jsou určeny vrcholy uk resp. ul. 

Pro úspěšně vyřešenou neznámou s-frázi, je vyžádáno potvrzení uživatelem pro její 
uložení v SM. Pokud se relace rel neshoduje s žádnou RE/RTR relací, je založena nová 
binární RTR relace rel s hodnotou arglistrel = <sok; sol>. Uživatel je požádán o doplnění 
popisu relace PhrOutTRel (rel). Neznámá s-fráze je uložena jako s-fráze f pro rel 
v příslušné množině (PhrTRelS (rel) resp. PhrRES (rel)). s-fráze f obsahuje pouze sloveso a 
dva synovské zástupné uzly pro objekty sok a sol. Oba zástupné uzly jsou uvedeny 
s použitým tektogramatickým funktorem. Význam fráze f pro případ RTR relace rel tvoří 
použitý LQL výraz lql_rel. 

Hledání TSO-relace 
V předchozím textu byly zmíněny tři druhy hledání TSO-relace: automatické hledání 
nejkratší TSOI-relace, interaktivní hledání TSOI-relace a interaktivní hledání TSOII-relace. 
Ve všech třech případech jsou známé jednoznačné krajní body TSO-relace: SO so1 a 
SO so2. 

Nalezení nejkratší TSOI-relace 
Hledání nejkratší TSOI-relace rel postupuje analogicky k algoritmu hledání nejkratší cesty 
v grafu. Grafem je SNet, krajní body cesty crel jsou so1 a so2, cesta musí splňovat 
podmínky kladené na TSOI-relaci. Nechť se1 označuje rodičovský SOE od so1, pokud so1 
je SOA/SOAn, jinak se1 označuje objekt so1. Nechť se2 označuje rodičovský SOE od so2, 
pokud so2 je SOA/SOAn, jinak se2 označuje objekt so2. 

Řetězec retrel pro relaci rel je tvořen zřetězením: 
 nejkratší cesty retr1 mezi so1 a se1 v grafu SNet, platí-li so1 ≠  se1. Pozn.: cesta 

retr1 popisuje RA* relaci mezi so1 a se1, 
 libovolné zvolené nejkratší cesty retre mezi se1 a se2 v grafu SNet. Pozn.: cesta 

retre využívá pouze hrany RE/RG relací, 
 nejkratší cesty retr2 mezi se2 a so2 v grafu SNet, platí-li so2 ≠  se2. Pozn.: cesta retr2 

popisuje RA* relaci mezi se2 a so2. 
Nechť délka TSO-relace označuje počet SO obsažených v řetězci relace. 

Interaktivní nalezení TSOI-relace 
Hledání TSOI-relace rel mezi so1 a so2 probíhá iterativně dle rostoucí hodnoty leni, leni 
určuje délku řetězce výsledné relace rel. Vyhodnocování je zahájeno pro délku řetězce 
len1 rovnou délce nejkratší TSOI-relace. Iterace s pořadím k, pro délku lenk, spočívá v  

 nalezení všech TSOI-relací relk,i mezi so1 a so2 o délce lenk, 
 představení všech relací relk,i uživateli viz prezentace TSO-relace, 
 uživatel reaguje způsoby: 

 zvolí jedinou relaci relk,x, relace relk,x je vrácena a hledání končí, 
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 požaduje další prohledávání, v takovém případě je nalezeno nejbližší vyšší 
lenk+1 > lenk, pro které existuje TSOI-relace relk+1,i. Hledání pokračuje 
další iterací pro délku TSOI-relací rovnu lenk+1, 

 uživatel požaduje ukončení hledání. Pozn.: uživatel pravděpodobně ztratil 
trpělivost při hledání nebo si uvědomil, že dokáže dotaz formulovat jinak. 
Vyhodnocování aktuálního dotazu je ukončeno. 

V určitých případech může být při hledání jediné TSOI-relace vygenerováno značné 
množství významů. Každý význam je uživateli předložen relativně v kusém tvaru. 
Otázkou zůstává, kdy uživateli dojde chuť prodírat se stále se rozrůstající spoustou 
nabízených významů a dotaz dobrovolně přeformuluje. Úspěšné nalezení TSOI-relace, je 
ovlivněno: 

 faktem, zda aktuálně řešenou situaci (pro kterou je zvoleno řešení prostřednictvím 
nalezení TSOI-relace) lze vůbec popsat nějakou TSOI-relací, 

 hustotou relací v SNet a množstvím SO v blízkém okolí nejkratší cesty mezi 
krajními objekty so1 a so2, 

 trpělivostí/bystrostí uživatele. 
Nechť se1 označuje rodičovský SOE od so1, pokud so1 je SOA/SOAn, jinak se1 

označuje objekt so1. Nechť se2 označuje rodičovský SOE od so2, pokud so2 je 
SOA/SOAn, jinak se2 označuje objekt so2. Každá hledaná relace musí mít shodný 
počáteční resp. koncový úsek, který odpovídá případné RA* relaci mezi so1 a se1 resp. 
mezi so2 a se2. Nechť lenRA1 resp. lenRA2 označuje počet vrcholů v RA* relaci mezi so1 a 
se1 resp. mezi so2 a se2 v obou případech ponížený o 1. Hledání TSOI-relací relk,i mezi so1 
a so2 o délce lenk se tedy dotýká pouze vnitřního úseku relace, který odpovídá cestě mezi 
se1 a se2. Pro vnitřní úsek relace se hledají všechny cesty délky lenk – lenRA1 – lenRA2 
v rámci grafu SNet, z kterého jsou odstraněny všechny RA relace. 

Hledání délky všech cest délky n v grafu je použito prohledávání do hloubky. 
Vhledem k omezeným smyslovým možnostem uživatele se neočekává hloubka příliš 
hluboká. Případně lze dále omezit pro složité SNet. 

Z nalezených cest vnitřního úseku relace lze bez dalšího zpracování odstranit takové 
cesty, které obsahují sekvenci seq = soi, …, soi+j, …, soi+2j, přičemž úsek soi, …, soi+j je 
ekvivalentní RG* relaci mezi soi a soi+j, úsek soi+j, …, soi+2j je ekvivalentní RG* relaci 
mezi soi+j a soi+2j, soi = soi+2j a soi+j je RG* předchůdcem objektu soi. Úsek seq nepřináší 
novou informaci oproti relaci rel, která ve svém vnitřním úseku místo úseku seq obsahuje 
pouze SO soi. Relace rel musela být již uživateli představena v některé z předchozích 
iterací. 

Např. TSOI-relace rel vystihující význam: kurz navštěvuje student, který je osobou, která je 
studentem. Relace rel již uživateli byla představena v některé předchozí iteraci ve významu: 
kurz navštěvuje student. 

Interaktivní nalezení TSOII-relace 
Ke hledání TSOII-relace rel mezi so1 a so2 nelze přistupovat obdobně jako při 
interaktivním hledání TSOI-relace. TSOII-relace rel je tvořena složením dvou TSOI-relací 
rel1, rel2 a uživateli by musely být představeny kompletně všechny řetězce TSOII-relací 
určité délky (počet relací navýšen počtem možností pro volbu atributu, který tvoří 
poslední SO v řetězci relace rel1 a současně první SO v řetězci relace rel2). Nabídek 
TSOII-relací mezi so1 a so2 by bylo mnohonásobně více, než při hledání obyčejné 
TSOI-relace. Velmi pravděpodobně bude takový způsob hledání významu pro uživatele 
nepřijatelný. 

Pro nalezení TSOII-relace rel mezi so1 a so2 je proto využit fakt, že hledaná 
TSOII-relace rel je tvořena interně složením dvou TSOI-relací rel1, rel2. Uživatel je 
v prvním kroku dotázán na dělící SOA/SOAn soboth, že rel1 je TSOI-relací mezi so1 a 
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soboth, rel2 je TSOI-relací mezi soboth a so2. Uživateli je vypsán řetězec fout ∈  WInterTSOSeek, 
kterým je uživatel dotázán na specifikaci dělícího SO soboth. Současně řetězec fout musí 
obsahovat zástupné symboly pro prezentaci s1 a s2. Symboly budou nahrazeny výskytem 
si a příslušným PhrOutSOE (si) resp. PhrOutSOA(si). Zadaný vstup je analyzován jako 
výskyt objektu soboth. Při nejednoznačnosti je interakcí zvolen jediný SO. 

Např. fout = „Jakou vlastnost mají mít [SO so1] a [SO so2] společnou?“. 
Následně jsou nalezeny nejkratší TSOI-relace rel1, rel2. Vrácena je TSOII-relace rel 

složená z relací rel1 a rel2 spojených přes podmínku rovnosti hodnot/instancí. Vzhledem 
ke skutečnosti, že pro nalezení rel bylo použito automatické hledání nejkratší TSOI-relace, 
je popis relace rel vypsán na pomocném výstupním proudu a výpočet pokračuje dále. 
Kvůli sémantické složitosti TSOII-relace, omezeným způsobům prezentace TSO-relace, 
očekávaném vstupu a vzhledem ke zdržování výpočtu interakcí s uživatelem, není dosud 
možné uživatelsky přijatelným způsobem hledat další TSOII-relace, které využívají dělící 
SOA/SOAn soboth. 

Ilustrace pro dotaz obsahující neznámou s-frázi: „Kteří studenti znají studenta Horu?“ ve 
smyslu „spolužáci studenta Hory“. Výpočet využívá hledání TSOII-relace mezi objekty 
SOE Student a SOE Student. Uživatel je dotázán „Jakou vlastnost mají mít studenti ‚Kteří 
studenti‘ a studenti ‚student Hora‘ společnou?“ a jeho odpovědí je „třídu“. Vstup je 
analyzován jako F-výskyt objektu SOA Ročník. Jsou nalezeny nejkratší TSOI-relace 
rel1 = <SOE Student; RE „Student je v Ročníku“; SOA Ročník>, rel2 = <SOA Ročník; 
RE „Student je v Ročníku“; SOE Student>. Vrácena je TSOII-relace rel = <SOE Student; 
RE „Student je v ročníku“; SOA Ročník; rovnost hodnot/instancí; SOA Ročník; RE „Student 
je v ročníku“; SOE Student>. 

8.2.6 Operátory v přirozeném jazyce 
Systém podporuje předem stanovenou množinu NL operátorů, které jsou uživateli 
k dispozici při kladení dotazu (viz kapitola 7.2.8). Každý NL operátor X použitý ve 
vstupním TGTS t je nutné včetně argumentů rozpoznat a výsledek operace operation (X) 
přeložit na LQL výraz, který bude vhodně začleněn do LQL překladu stromu t. 

Mapování podstromu TGTS na o-typ argumentu 
Každý operand ai operátoru X má pevně přiřazený o-typ oti. Nechť XPhrOp (X) = 
PhrOpResZ (X) ∪  {PhrOpArgSubR (X, k) ∪  PhrOpArgSelR (X, k) | k libovolné} ∪  
PhrOpResR (X) ∪  PhrOpS (X) ∪  PhrOpImpS (X). Nechť f ∈  XPhrOp (X). 

Pozn.: f je fráze příslušná k NL operátoru X. Pokud lze ztotožnit podstrom t s frází f, 
jsou prostřednictvím zástupných uzlů ufj ∈  f pevně určeny kořeny podstromů tj stromu t, tj 
reprezentuje referenci na hodnoty/instance operandu aj nebo tj reprezentuje referenci na 
výsledek operace operation (X). 

Nechť strom ti reprezentuje referenci na hodnoty/instance operandu ai s o-typem oti. 
Pro strom ti lze nalézt t2o-překlad na LQL výraz dle o-typu oti (ekvivalentní používaný 
termín: t2o-mapování stromu ti na o-typ oti). Výsledkem t2o-překladu je LQL atom nebo 
LQL výraz vůči jedné LQL proměnné, která zastupuje hodnoty/instance operandu ai. 

t2o-mapování stromu ti na o-typ oti ve většině situací odpovídá pouhému LQL 
překladu stromu ti jakožto výskytu SO / výsledku operace zastoupené stromem ti. 
V následujícím přehledu je na tento druh překladu odkazováno jako na prostý t2o-překlad. 
Dle t2o-mapování lze na o-typ N převést 

 jednoprvkový strom ti s kořenem ui, jehož lema reprezentuje určitou číslovku x 
(v rámci předzpracování TGTS jsou sdruženy uzly ze skupiny odpovídající jedné 
hodnotě z oboru reálných čísel do jediného uzlu), např. „sečti [17]ti a 16“. 
Výsledkem t2o-překladu je LQL atom zastupujícím numerickou hodnotu x, 
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 výskyt ti objektu SOA a typu TyM, kořen stromu ti je v singuláru, např. 
„odmocnina [výšky]ti“. Prostý t2o-překlad, 

 výskyt ti objektu SOE e, kořen stromu ti je v singuláru. Je zvolena numerická 
hodnota x, která reprezentuje 

 hodnotu SOA a typu TyM, a je RA* následovníkem objektu e, resp. 
 implicitní numerickou hodnotu nImpl, nImpl je příslušná k rodičovskému 

SOE e (nImpl specifikována výrazem FlagSOEINumVal (e) v SM), např. „[Je 
student XY]ti mezi 3 a 4?“. 

Interakce s uživatelem za účelem volby z uvedených variant je nutná, jestliže 
| {nImpl | nImpl je definována pro e} | + | {a typu TyM | e je RA* předchůdcem 
objektu a} | > 1. Překlad LQL tvoří překlad RA* relace mezi SOA a a SOE e (vůči 
proměnné zastupující hodnotu objektu SOA a) resp. konjunktivní klauzule pro 
implicitní numerickou hodnotu vztaženou k SOE e (vůči proměnné zastupující 
implicitní numerickou hodnotu), 

 strom ti reprezentující výsledek operace operation (Y), Y je N-operátor. Strom ti je 
ztotožněn s frází f1, f1 ∈  PhrOpResZ (Y) resp. ui je kořen ti, ui,s je potomkem uzlu ui 
a podstrom ti,s určený kořenem ui,s lze ztotožnit s frází f2, f2 ∈  PhrOpArgSubR (Y, j). 
Např. „[absolutní věk Bašty]ti plus 4“ resp. „[měsíc narození [v absolutní 
hodnotě]ti,s]ti“. Prostý t2o-překlad je vytvořen vůči proměnné, která reprezentuje 
výsledek operace operation (Y). 

Dle t2o-mapování lze na o-typ C převést 
 jednoprvkový strom ti s kořenem ui, jehož originální tvar má hodnotu x, např. 

„ukaž jména studentů začínající na [ř]ti“. Výsledkem t2o-překladu je LQL atom 
zastupující textový řetězec x, 

 výskyt ti objektu SOA a typu TyC, kořen stromu ti je v singuláru, např. „délka 
[názvu předmětu]ti“. Prostý t2o-překlad,  

 výskyt ti objektu SOE e, kořen výskytu je v singuláru. Je zvolen SOA a typu TyC, 
a je RA* následovníkem objektu e, např. „ukaž [studenty]ti začínající na ř“. Volba 
SOA a i překlad analogicky k t2o-mapování na o-typ N (neuplatní se implicitní 
numerická hodnota), 

 strom ti reprezentující výsledek operace operation (Y), Y je C-operátor. Překlad 
analogicky k t2o-mapování na o-typ N. 

Dle t2o-mapování lze na o-typ D převést 
 jednoprvkový strom ti s kořenem ui, jehož lema má tvar strukturovaného časového 

údaje x, např. „Kdo se narodil před [{<rok; 1981>; <měsíc;6>}]ti“. Výsledkem 
t2o-překladu je LQL atom druhu datum/čas zastupující výraz x (nespecifikované 
složky časového údaje x v atomu vyjádřeny nulami), např. ‘19810600 00:00:00’. 
Pokud ti zastupuje operand operátoru Y, Y pracuje s konkrétní složkou časového 
údaje dspecn, avšak dspecn v rámci x není specifikována, pak musí být hodnota 
složky dspecn získána interakcí s uživatelem, např. Y = dYear, dspecn = rok. 
Zvláštní přístup vyžaduje relační operátor Y, Y ∈  {isLt, isGt, isBtw}: ve výrazu x 
mohou být nespecifikované vždy pouze složky dspecm ze seznamu sequnspec(x). 
Přičemž pokud dspecm ∈  sequnspec(x), pak sequnspec(x) obsahuje také každou složku 
dspecn, že délka času vyjádřená jednotkou ze složky dspecm je větší než délka času 
vyjádřená jednotkou ze složky dspecn. Např. sequnspec(x) = <sekunda, minuta, 
hodina, den>. Pro každou složku dspecj ze strukturovaného časového údaje x, 
dspecj ∉  sequnspec(x), a dspecj nemá specifikovanou hodnotu, je nutno její hodnotu 
získat interakcí s uživatelem. 
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Např. Y = isLt, pro vyhodnocení dotazu „Kdo nastoupil před [{<měsíc;7>; <den; 
23>}]ti?“ je nutno získat hodnotu pro složku roku avšak hodnoty pro složky dspecm, 
dspecm ∈  sequnspec(x) = <sekunda, minuta, hodina>, lze zanedbat. 

 výskyt ti objektu SOA a typu TyT, kořen stromu ti je v singuláru, např. „měsíc 
[Hudečkova data narození]ti“. Prostý t2o-překlad, 

 výskyt ti objektu SOE e, kořen výskytu v singuláru. Je zvolen SOA a typu TyT, a 
je RA* následovníkem objektu e, např. „ukaž měsíc [Hudečka]ti“. Volba SOA a i 
překlad analogicky k t2o-mapování na o-typ N, 

 strom ti reprezentující výsledek operace operation (Y), Y je D-operátor. Překlad 
analogicky k t2o-mapování na o-typ N. Např. „[dnes]ti“, „v pondělí“. 

Dle t2o-mapování lze na o-typ ID převést 
 výskyt ti objektu SOE e, kořen výskytu v singuláru, např. „Náleží [Přednosta]ti 

k prvákům?“ 
 výskyt ti objektu SOE eF, kořen výskytu v singuláru, eF s příznakem 

FlagSOEFocus (eF) = SOE e, např. „Náleží [Bc.]ti k prvákům?“.  
Výsledkem t2o-překladu je LQL výraz popisující množinu příslušných instancí 

objektu SOE e (vůči LQL proměnné zastupující instance objektu SOE e). 
Dle t2o-mapování lze na o-typ L převést strom ti reprezentující výsledek operace 

operation (Y), Y je L-operátor (analogicky k t2o-mapování na o-typ N, ale není 
specifikovaná zastupující proměnná). t2o-překlad je tvořen konjunktivní klauzulí 
popisující výsledek operace operation (Y). Pozn.: mezi definovanými NL operátory 
neexistuje operátor s operandem o-typu L. 

Dle t2o-mapování lze na o-typ Set s prvky o-typu ID převést 
 výskyt ti objektu SOE e, kořen výskytu v plurálu, např. „počet [studentů]ti“. Prostý 

t2o-překlad, 
 výskyt ti objektu SOA a typu TyG, kořen výskytu v plurálu, např. „Muži“, 

„kuřáci“, „Pražáci“. LQL překlad tvořen specifikací instancí objektu SOE e, 
SOA a je RA* potomkem objektu SOE e, 

 výskyt ti objektu SOE eF, kořen výskytu v plurálu, eF s příznakem 
FlagSOEFocus (eF) = SOE e, např. „magistři“. Výsledkem t2o-překladu je LQL 
výraz popisující množinu příslušných instancí objektu SOE e (vůči 
LQL proměnné zastupující instance objektu SOE e), 

 UQ-výskyt nebo Any-výskyt o-typu ID (definice použitých druhů výskytů viz 
kapitola 8.2.8), např. „každý prvák“, „libovolný student“. 

Na o-typ Set s prvky shodného atomického o-typu N resp. C resp. D lze převést:  
 výskyt ti objektu SOA a, SOA a typu TyM resp. TyC resp. TyT, např. „průměr 

[věku prváků]ti“. Prostý t2o-překlad, 
 výskyt ti objektu SOE e. Je zvolen vhodný RA* následovník SOA a objektu e, 

SOA a typu TyM resp. TyC resp. TyT, např. „průměr [prváků]ti“. Překlad LQL 
tvoří překlad RA* relace mezi SOA a a SOE e (vůči proměnné zastupující 
hodnotu SOA a). 

t2o-překlad stromu ti dle o-typu oti je proveditelný vždy, protože 
 o-typ L reprezentující logickou hodnotu lze přeložit na LQL konjunktivní klauzuli, 

kterou lze začlenit do LQL výrazu, 
 o-typ N resp. C resp. D resp. ID odpovídá jednoznačně LQL atomu druhu číslo 

resp. druhu textový řetězec resp. druhu datum/čas resp. druhu identifikátor entity. 
Uvedené atomy lze přímo uvést v LQL výrazu, příp. svázat obsah atomu s LQL 
proměnnou, 
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 o-typ Set obsahující prvky shodného o-typu N, C, D nebo ID lze dle předchozího 
bodu vložit do LQL výrazu jako množinu, příp. svázat obsah množiny s LQL 
proměnnou. 

Pozn.: výše uvedené t2o-mapování stromů, které vyjadřují konstanty, je pro 
nedostatek prostoru uvedeno pouze ve stručnosti. Pro reálné použití je nutné postup 
t2o-překladu takových stromů rozšířit. Především je důležité popsat vhodnou množinu 
r-frází pro stromy obsahující konstantu jednotlivých o-typů a vyhradit jim zvláštní přístup 
zpracování. Např. „jména začínající na znak/řetězec r“, „od váhy studentů odečti 
číslo/hodnotu 50“. Pro konstanty o-typu D je nutná detailnější analýza zpracování 
volitelných i požadovaných částí strukturovaného časového údaje „Kdo se narodil 15. dne 
libovolného měsíce roku 1980?“. Určité úpravy budou vyžadovat mj. modifikaci 
procedury pro předzpracování TGTS (viz kapitola 8.1.1). 

Výše uvedený přehled t2o-mapování je obecně platný, pro některé operátory je však 
nutné jeho specifické rozšíření, viz další text. 

Vyhodnocení operace 
Podnět k překladu operace operation (X) je obecně vyvolán ztotožněním stromu t s frází 
f ∈  XPhrOp (X). Rozlišují se následující případy podle přiřazení fráze f k určité 
podmnožině množiny XPhrOp (X): 

 případ A: pokud f ∈  PhrOpResZ (X), pak strom t reprezentuje výsledek operace 
operation (X), X je V-operátor. LQL překlad stromu t vůči proměnné _Nres tvoří 
zřetězení konjunktivních klauzulí lqli, lqli obsahuje t2o-překlad operandu ai vůči 
proměnné _Ni, za které je doplněna konjunktivní klauzule lql_op s LQL 
překladem operátoru X. Ve výrazu lql_op je operand ai zastoupen proměnnou _Ni, 
výsledek operace operation (X) je svázán s proměnnou _Nres. 

Např. „druhá mocnina věku“ s překladem vůči proměnné _3: aOsoba__Vek(_1,_2), 
math2(’*’,_3,_2,_2). 

 případ B: nechť strom tres je ekvivalentní výskytu SO s rozvitého stromem t a 
f ∈  PhrOpArgSubR (X, k). Strom t vynucuje významové nahrazení instancí/hodnot 
výskytu tres objektu SO s za výsledek operace operation (X). LQL překlad stromu 
tres vůči proměnné _Nres tvoří zřetězení konjunktivních klauzulí lqli, lqli obsahuje 
t2o-překlad operandu ai vůči proměnné _Ni, za které je doplněna konjunktivní 
klauzule lql_op s LQL překladem operátoru X. t2o-překlad operandu ak je získán 
z výskytu tres bez podstromu t (nadále značeno tres \ t). Ve výrazu lql_op je 
operand ai zastoupen proměnnou _Ni, výsledek operace operation (X) je svázán 
s proměnnou _Nres. 

Např. „[věk [v absolutní hodnotě]t]tres“ s překladem vůči proměnné _3: 
aOsoba__Vek(_1,_2), math1(’abs’,_3,_2). 

 případ C: nechť strom tres je ekvivalentní výskytu SO s rozvitého stromem t a 
f ∈  PhrOpArgSelR (X, k). Strom t představuje selekční omezení hodnot/instancí 
výskytu tres objektu SO s prostřednictvím hodnoty operace operation (X). Nechť 
LQL výraz lql_SOs označuje překlad stromu tres \ t vůči proměnné _Nres jakožto 
výskytu objektu SO s. Nechť lqli označuje t2o-překlad operandu ai vůči proměnné 
_Ni a nechť konjunktivní klauzule lql_op zastupuje LQL překlad operátoru X. 
Výraz lqlk je získán t2o-překladem operandu ak ze stromu tres \ t. Ve výrazu lql_op 
je operand ai zastoupen proměnnou _Ni a v případě V-operátoru X je výsledek 
operace operation (X) svázán s proměnnou _Nop. Rozlišují se situace: 
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 nechť X je V-operátorem. Pokud f obsahuje zástupný uzel pro výsledek 
operace operation (X), pak nechť LQL výraz lqlres označuje t2o-překlad 
stromu odpovídající výsledku operace vůči proměnné _Nop, jinak je lqlres 
prázdný. Výsledný LQL překlad stromu tres vůči proměnné _Nres je tvořen 
výrazem lql_SOs, za který jsou připojeny všechny výrazy lqli pro použité 
operandy ai, dále je připojen výraz lql_op pro překlad operátoru, dále je 
připojen výraz lqlres pro překlad výsledku a na závěr je připojena instance 
predikátu =/2 s argumenty _Nres a _Nk (vlastní selekční omezení). 

Např. „[Datum zkoušky [staré 20 dní]t]tres“ s překladem vůči proměnné _2: 
aHodnoceni__DatumZ(_1,_2),  //lql_SOs 
aHodnoceni__DatumZ(_,_3),  //lqlk 
date1(’DiffNow’,_4,_3),   //lqlop 
_4=20,     //lqlres 
_3=_2. 

Pozn.: pořadí sestavení výsledného překladu ve směru zleva doprava 
respektuje využívání pouze již vázaných proměnných. Uvedený postup lze 
tedy použít např. k překladu výrazu „datum zk. staré alespoň 20 dní“, pro 
který by dle uvedeného příkladu mohlo platit lqlres = _4>=20, 

 nechť X je L-operátorem. LQL překlad stromu tres vůči proměnné _Nres je 
tvořen výrazem lql_SOs, za který jsou připojeny výrazy lqli pro použité 
operandy ai, dále je připojen výraz lql_op a na závěr je připojena instance 
predikátu =/2 s argumenty _Nres a _Nk (vlastní selekční omezení). 

Např. „[Příjmení [začínající na N]t]tres“ s překladem vůči proměnné _2: 
aOsoba__Prijmeni(_1,_2), aOsoba__Prijmeni(_,_3), _4=’N’, 
str_start(_3,_4), _2=_3. 

 případ D: pokud f ∈  PhrOpResR (X) a X je V-operátor, pak jde o analogický případ 
k případu C (f ∈  PhrOpArgSelR (X, k)). Ilustrační dotaz: „[[včerejší]t zkouška]tres“ 
(operátor dYstrd je definován bez operandů), 

 případ E: pokud f ∈  PhrOpS (X), pak strom t reprezentuje vzájemný vztah mezi 
operandy příp. mezi operandy a výsledkem operace operation (X). Překlad je 
analogický případu f ∈  PhrOpResZ (X). Překlad není vytvářen vůči určité LQL 
proměnné. Do AL jsou přidány proměnné pro operandy a případný výsledek 
operace operation (X), jsou-li jejich výskyty tázací. Ilustrační dotaz: „Čí věk 
převyšuje věk Kadlece?“, 

 případ F: pokud f ∈  PhrOpImpS (X), pak strom t slouží jako požadavek pro výpis 
výsledku operace operation (X). Překlad vůči proměnné _Nres je analogický 
případu f ∈  PhrOpResZ (X). Do AL je umístěna proměnná _Nres zastupující 
výsledek operace operation (X). Navíc jsou do AL přidány proměnné pro 
operandy s tázacím výskytem. Ilustrační dotaz: „Odmocni výšku studenta XZ!“. 

Překlady NL operátorů na LQL výrazy shrnuje příloha C. V případě nejednoznačnosti 
určení operátoru je nutná interakce s uživatelem. V těchto případech jsou zobrazeny 
argumenty a pro každý přijatelný operátor je vypsán jeho popis PhrOutOp (X) definovaný 
v rámci výstupního mapování. 

Zpracování NL operátorů v TGTS včetně všech aspektů popisovaných v rámci 
kapitoly 8.2.6 musí být začleněno do 

 algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev4 (překlad stromu reprezentujícího relaci), který nově 
dokáže zpracovat NL operátory aplikované ve stromech aktantů. Např. „Kdo se 
narodil v úterý?“, 
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 algoritmu AlgTgts2LqlSO (překlad stromu reprezentujícího výskyt SO), který nově 
dokáže zpracovat NL operátory aplikované v závislých podstromech výskytu. 
Např. „Studenti se jménem začínajícím na n“, 

 algoritmu AlgTgts2LqlOP zastřešujícího překlad stromů, které odpovídají výše 
popisovaným případům A, B, E, F (strom reprezentuje výsledek operace nebo 
explicitní příkaz pro výpis výsledku operace). 

Určení a překlad operandů 
Nechť je strom t ztotožněn s frází f ∈  XPhrOp (X), f obsahuje zástupný uzel ufi ∈  f pro 
operand ai. Nechť ufi odpovídá uzlu ui ∈  t, pak operand ai je ztotožněn se stromem ti, ti je 
určený kořenem ui. Strom ti se t2o-mapuje na příslušný o-typ argumentu ai. Pokud 
neobsahuje fráze f zástupný uzel pro operand ak nebo operand ak není ztotožněn s žádným 
stromem tk, pak je operand ak ve stromu t bez explicitního určení. Pro strom ti, který je 
ztotožněn s operandem ai operátoru X, lze nadále používat označení jako tázací výskyt 
(Q-výskyt) operandu resp. Any-výskyt operandu resp. UQ-výskyt operandu s očekávaným 
významem analogickým k významu u výskytu SO. Poznámky ke speciálním případům: 

Případ 1: nechť operand a1 unárního operátoru X je bez explicitního určení v t. Nechť 
strom tphr ⊃  t, a nechť tphr je ztotožněn s frází fphr, fphr popisuje RA*/RE/RTR relaci rel 
(např. fpar = „narodit se ([SOE Osoba].ACT) ([SOA Datum narození].TWHEN)“) resp. fphr 
popisuje výskyt objektu SO s (např. fpar = „dýchat ([SOE Osoba].ACT)“). Fráze fphr 
obsahuje alespoň jeden zástupný uzel pro hodnoty/instance SO v roli argumentu relace rel 
resp. v roli objektu SO s. Nechť kořen u stromu t odpovídá zástupnému uzlu uf ve frázi 
fphr, zástupný uzel uf zastupuje hodnoty/instance objektu SO s. Nechť Ms označuje 
množinu hodnot/instancí objektu SO s. Nechť prvky Ms jsou určeny na základě relace rel 
a výskytů ostatních argumentů relace rel resp. jsou určeny prostřednictvím fráze fphr. Pak 
lze za operand a1 operátoru X považovat množinu Ms hodnot/instancí objektu SO s a lze 
provést t2o-mapování množiny Ms na o-typ operandu a1 analogicky k případu, kdy je 
t2o-mapován výskyt objektu SO s. Nechť jsou prvky množiny Ms svázány s LQL 
proměnnou _Ns. Pokud má uzel u tázací rozvití nebo má být do AL umístěna proměnná 
_Ns, je do AL na místo proměnné _Ns vložena proměnná zastupující výsledek operace 
operation (X). 

Např. dotaz „[[V (kterém) roce]t se (kdo) narodil?]tphr“: X = dYear, f = „rok ([Arg1].APP)“, 
fpar = „narodit se ([SOE Osoba].ACT) ([SOA Datum narození].TWHEN)“. Fráze f popisuje 
RA relaci mezi SOE Osoba a SOA Datum narození. Prvky množiny Ms jsou určeny výrazem 
aOsoba__DatumNarozeni(_1,_2) vůči proměnné _2. Celý dotaz je přeložen na 
answer([_1,_3]):-aOsoba__DatumNarozeni(_1,_2), date1(’Year’,_3,_2). 
Případ 2: nechť n-ární operátor X, n > 1, má argumenty ak a al shodného atomického 

o-typu typ1, k ≠ l. Nechť f ∈  XPhrOp (X). Dále nechť strom t je ztotožněn s f, přičemž 
zástupné uzly ufk ∈  f resp. ufl ∈  f pro operandy ak resp. al jsou ztotožněny s vrcholy uk ∈  t 
resp. uk ∈  t, podstrom tk ⊂  t resp. tl ⊂  t je určen vrcholem uk resp. ul. 

 Pokud tk odpovídá výskytu SOA sa, pro který existuje t2o-mapování na typ1, a tl 
odpovídá výskytu SOE se se je rodičovský SOE od SOA sa, pak je na al 
t2o-mapován synovský sa příslušný k se v tl (překlad tl doplněn o překlad RA* 
relace mezi se a sa). 

Např. v dotazu „Od [věku ing. Severína]tk odečti [Mareše]tl“, kde sa = SOA Věk, se = 
SOE Osoba, bude t2o-překlad stromu tl vůči proměnné _2 tvořit výraz 
aOsoba_Prijmeni(_1,’Mareš’), aOsoba_Vek(_1,_2). 
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 Pokud tk i tl odpovídá výskytu SOE se, kořeny obou výskytů v singuláru, je nutné 
pro tk stanovit t2o-mapování na typ1 (pro objekt SOE se je případnou interakcí 
zvolen jeden RA* potomek SOA sa t2o-mapovatelný na typ1 resp. implicitní 
numerická hodnota FlagSOEINumVal (se), viz předchozí text). SOA sa resp. 
implicitní numerická hodnota FlagSOEINumVal (se) svázaná s výskytem objektu se 
v tk bude použita shodně i pro t2o-mapování stromu tl. 

Např. v dotazu „Od [Severína]tl odečti [Mareše]tl“. 
V případě, že f obsahuje zvláštní symbol pro komparativ nebo superlativ a při 
ztotožnění tento symbol odpovídá v t adjektivu adj, adj definováno pro porovnání 
dvou se dle určitého SOA, je výběr sa pro t2o-mapování stromu tk na typ1 zúžen na 
množinu {sa | adj ∈  PhrSOACompPozParentR (sa) ∪  PhrSOACompNegParentR (sa)}. 

Případ 3: nechť n-ární operátor X, n > 1, má operandy ak a al shodného atomického 
o-typu typ1, k ≠ l. Nechť f ∈  XPhrOp (X). Dále nechť strom t je ztotožněn s f, přičemž 
zástupné uzly ufk ∈  f resp. ufl ∈  f pro operandy ak resp. al jsou ztotožněny s vrcholy uk ∈  t 
resp. ul ∈  t, podstrom tk ⊂  t resp. tl ⊂  t je určen vrcholem uk resp. ul. Současně nechť ufk 
a ufl se vyskytují jako účastníci téhož koordinačního spojení tco ⊂  t. Nechť uco ∈  t 
označuje kořen podstromu koordinačního spojení tco a uparco ∈  t označuje přímého rodiče 
uzlu uco. Nechť je podstrom určený vrcholem uparco označen jako tparco. Nechť strom 
tparco \ tco lze považovat za výskyt SOA sa s možným t2o-mapováním na typ1. Nechť tk i tl 
odpovídají výskytu SOE se, kořeny obou výskytů v singuláru, a současně nechť mezi sa a 
se existuje TSOI-relace rel (při hledání se upřednostňuje nejkratší taková TSOI-relace). 

Dále nechť nastává právě jedna z možností: 
 f nelze ztotožnit s žádným podstromem stromu t, avšak f lze ztotožnit s tf ⊂  tmod, 

tmod vznikne z t následující modifikací: z t je odstraněn tparco a na jeho místo je 
vložen strom tco. 

Např. f = „Sečti a.CO ([Arg1]) ([Arg2])“ a t = „Sečti [plat [[Drahotové]tk a.CO 
[Opatrné]tl]tco]tparco!“, tmod = „Sečti [Drahotovou a.CO Opatrnou]tco!“. 

 f lze ztotožnit se stromem tco (příklad v závěru podkapitoly). 
Pak se pro t2o-mapování stromu tk resp. tl na typ1 použije hodnota objektu SOA sa 

svázaná relací rel s výskytem se v tk resp. tl (t2o-překlad tk i tl vhodně doplněn o překlad 
TSOI-relace rel mezi se a sa). 

Např. v dotazu „Ukaž [plat [[Drahotové]tk plus.CO [Opatrné]tl]tco]tparco“, kde X = nAdd, 
typ1 = N, f = „plus.CO ([Arg1]) ([Arg2])“, uparco = „plat“, se = SOE Osoba, sa = SOA Plat 
zaměstnance, rel = <SOE Osoba; RG „Zaměstnanec je Osoba“; SOE Zaměstnanec; 
RA „Zaměstnanec má Plat“; SOA Plat zaměstnance>. Strom tl bude mít t2o-překlad vůči 
proměnné _2: aOsoba_Prijmeni(_1,’Opatrná’), aZamestnanec__Plat(_1,_2). 
Specifický překlad operandů nastává u některých skupin operátorů, podrobněji viz 

níže. 

Numerické operátory s neatomickým operandem 
Nechť X je n-ární numerický operátor, n > 0. Nechť f ∈  XPhrOp (X). Dále nechť strom t je 
ztotožněn s f, přičemž f obsahuje zástupné uzly ufi ∈  f pro některé operandy ai, 1 ≤  i ≤  n, 
ufi je ztotožněn s vrcholem ui ∈  t, podstrom ti ⊂  t je určen vrcholem ui. Nechť pouze tk 
není t2o-mapovatelný na o-typ N, avšak lze t2o-mapovat na o-typ Set. Nechť v případě A 
resp. v případě B množina prvků Mk zastoupená stromem tk obsahuje prvky shodného 
atomického o-typu N resp. ID pro instance objektu SOE e. Pak lze situaci řešit dvěma 
způsoby (uživatel interaktivně volí vhodnou možnost): 
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 Řešení 1: strom tk je t2o-mapován na atomickou hodnotu o-typu N aplikováním 
uživatelem zvoleného unárního N-operátoru Y nad množinou záznamů, 
Y ∈  {setCnt, setAvg, setSum, setMin, setMax}. V případě A nebo platí-li 
Y =  setCnt, není nutné množinu Mk modifikovat. V případě B, kdy současně 
Y ≠  setCnt, je nutné zvolit numerickou hodnotu svázanou s objektem e (SOA a, a 
je RA* následovníkem objektu e, nebo implicitní numerickou hodnotu pro objekt 
e, viz t2o-mapování argumentu na o-typ N v případě výskytu SOE e s kořenem 
v singuláru). Nechť je tato numerická hodnota pro ei, ei instance objektu SOE e, 
označena výrazem bounde (ei). Pak je popsána množina Mkmod = {bounde (ei) | ei ∈  
Mk}. Operátor Y je aplikován na Mkmod. Výsledek operace operation (X) je 
v případě A resp. B reprezentován výrazem res = X (a1, ... , ak-1, Y (Mk), ak+1, ... , 
an) resp. výrazem res = X (a1, ... , ak-1, Y (Mkmod), ak+1, ... , an). 

Např. v dotazu „Věk druháků je mezi 18 a 20?“, uživatel z nabízených operátorů pro 
aplikaci na výraz „věk druháků“ zvolí pravděpodobně operátor Y = setAvg. 

 Řešení 2: X je aplikován jednotlivě na každý prvek množiny Mk v případě A resp. 
množiny Mkmod v případě B, získání množiny Mkmod je identické jako v řešení 1. 
Výsledný překlad výsledku operace operation (X) je reprezentován množinou 
hodnot res = {X (a1, ... , an) | ak ∈  Mk resp. ak ∈  Mkmod}. 

Např. v dotazu „čtverec věku druháků“ je operátor nPow aplikován zvlášť na každý 
prvek z množiny zastoupené stromem „věk druháků“. 

Řešení 2 je zvoleno přednostně, pokud uživatel uvede z-frázi f pro operátor X, 
f ∈  PhrOpResZ (X), a uzel ztotožněný s kořenem fráze f je v plurálu, např. „Ukaž mi 
mocniny věku druháků“. 

Nechť aritmetický operátor X, X má operandy a1, a2. Dále nechť f ∈  XPhrOp (X). 
Nechť při ztotožnění f a stromu t lze t2o-mapovat stromy t1 resp. t2 odpovídající 
operandům a1 resp. a2 pouze na o-typ Set, pak se řeší situace analogicky podle výše 
uvedeného řešení 1. Na oba argumenty je aplikován shodný agregační operátor Y. 
Podporovány jsou pouze situace splňující jednu z podmínek: 

 t1, t2 lze t2o-mapovat na množiny prvků shodného atomického o-typu N, např. 
„platy profesorů mínus platy doktorandů“, 

 t1, t2 lze t2o-mapovat na množiny prvků shodného atomického o-typu ID pro 
shodný SOE e. Pro t2o-mapování stromů t1 i t2 je použita jedna shodná numerická 
hodnota vázaná k e (viz předchozí text). Např. „prváci plus druháci“. 

Relační operátory 
Neatomickým operand 
Analyzovaná problematika relačních operátorů bude ilustrována na operátoru isGt, 
protože ostatní relační operátory (isLt, isBtw) lze v uvedených situacích zpracovávat 
analogicky. Nechť f ∈  XPhrOp (isGt). Nechť f je ztotožněna se stromem t a stromy t1 resp. 
t2 zastupují hodnoty operandů a1 resp. a2. Nechť t2 lze mapovat pouze na neatomický 
o-typ Set. Nechť v případě A resp. B obsahuje t2 prvky shodného atomického o-typu 
typ2 ∈  {N, D, C} resp. ID pro SOE e. V případě B je nutné stanovit vázanou hodnotu 
atomického o-typu typ2 ∈  {N, D, C} pro každý prvek množiny instancí M2 zastupované 
stromem t2 (viz t2o-mapování argumentu na o-typ typ v případě výskytu e v singuláru). 
Nechť pro ei, ei instance objektu SOE e, je tato vázaná hodnota označena výrazem 
bounde (ei). Nechť v případě A resp. v případě B platí M2tot = M2 resp. M2tot = 
{bounde (ei) | ei ∈  M2}. Nechť konjunktivní klauzule lql_op zastupuje LQL překlad 
operátoru isGt, vůči proměnným _N1 resp. _N2 pro operand a1 resp. a2. 

Situace 1: nechť t1 lze t2o-mapovat na atomický o-typ typ2. 
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 Nechť strom t2 odpovídá Q-výskytu nebo Any-výskytu operandu a2. LQL 
proměnná _N2 bude svázána s prvky množiny M2tot. Při Q-výskytu operandu a2 je 
proměnná _N2 navíc prvkem AL. Za výraz poprvé svazující proměnnou _N2 je 
umístěn LQL výraz lql_op. 

Např. v dotazu „Šlajs je větší než [kteří prváci]t2?“ bude přeloženo např. jako 
answer ([_1,_3]) :- aOsoby__Prijmeni(_1,’Šlajs’),
 aStudent__Vyska(_1,_2), 
 aStudent_Rocnik(_3,1), aStudent__Vyska(_3,_4), >(_3,_4) 

 Nechť strom t2 odpovídá UQ-výskytu operandu a2. LQL proměnná _N2 bude 
svázána s maximem množiny M2tot. Univerzální kvantifikátor je pro účely dalšího 
vyhodnocování dotazu ignorován. Za výraz poprvé svazující proměnnou _N2 je 
umístěn LQL výraz lql_op, který tvoří součást výsledného překladu. 

Např. v dotazu „Šlajs je větší než [všichni prváci]t2?“ bude přeloženo např. jako 
answer ([_1]) :-aOsoby__Prijmeni(_1,’Šlajs’), aStudent__Vyska(_1,_2), 
  setof(_4,(aStudent_Rocnik(_3,1), 
   aStudent__Vyska(_3,_4)),_5), max(_6,_5), >(_2,_6) 

Situace 2: nechť t1 nelze t2o-mapovat na atomický o-typ typ2 avšak t1 lze t2o-mapovat 
na množinu M1 atomických hodnot shodného o-typu typ2 nebo ID. Nechť množina M1tot je 
definována na základě t1 analogickým způsobem jako byla definována množina M2tot na 
základě t2. 

Pokud strom t2 neodpovídá Q-výskytu nebo Any-výskytu operandu a2 a současně 
f ∈  PhrOpArgSelR (X, 1), předpokládá se implicitně UQ-výskyt operandu a2. 

Např. „Kteří prváci převyšují druháky?“ se zpracovává shodně s výrazem „Kteří prváci 
převyšují všechny druháky?“. Naopak v dotazu „[prváci větší než [někteří druháci]t2]t1“ se 
pravidlo neuplatní, protože f ∈  PhrOpArgSelR (X, 1) a t2 odpovídá Any-výskytu operandu a2. 
UQ-výskyt operandu a1 resp. a2 má za následek svázání LQL proměnné _N1 resp. _N2 

s minimem množiny M1tot resp. maximem množiny M2tot. V ostatních případech je 
hodnota LQL proměnné _Ni svázána se všemi prvky množiny Mitot, 1 ≤  i ≤  2. 

Např. dotaz „Jsou všichni prváci větší než všichni druháci?“ je přeložen ve smyslu „Je 
minimální výška prváků větší než maximum výšky druháků?“. 

Měrné jednotky 
Nechť X je relační n-ární operátor a f ∈  XPhrOp (X). Nechť při ztotožnění f se stromem t 
odpovídají operandy ai stromům ti. Nechť ti jsou shodně t2o-mapovány na o-typ 
typ ∈  {N, D}. Nechť ∅  ≠  Imu ⊆  {1, …, n}, že pro i ∈  Imu,  

 ti je výskytem objektu SOA sa,i, nebo 
 ti je výskytem objektu SOE se,i a ti je t2o-mapován na typ prostřednictvím svázané 

hodnoty atributu SOA sa,i, 
a současně SOA sa,i má přiřazenu veličinu veli = TyMMeasure (sa,i). Nechť Iexplmu ⊆  Imu, 

že pro i ∈  Iexplmu, ti má dotazem explicitně přiřazenu měrnou jednotku muexpli pro 
hodnoty objektu SOA sa,i. 

Pokud veli není shodné pro všechna i, i ∈  Imu, je oznámeno pravděpodobně nesmyslné 
porovnání. Pokud uživatel přesto trvá na vyhodnocení, použijí se hodnoty převedené na 
základní měrnou jednotku MeasureMUImpl (veli) pro veličinu veli, i ∈  Imu, resp. na měrnou 
jednotku muexpli. Např. „Je věk Vodrážky větší než výška Horálka?“. 

Pokud ∅  = Imuexpl, pak jsou hodnoty všech operandů převedeny na shodnou měrnou 
jednotku např. základní MeasureMUImpl (vel). 

Např. pro výraz „Je Málková vyšší než skříň s evid. čís. Almara123?“ se použije implicitní 
měrná jednotka metr pro veličinu délka. Třebaže výška studenta je evidována v centimetrech 
a rozměry nábytku v milimetrech. 
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Pokud ∅  ≠  Imuexpl ∧ ¬∃<i, j>, i, j ∈  Imu, i ≠  j, muexpli ≠  muexplj, pak jsou hodnoty 
všech operandů převedeny na shodnou libovolnou měrnou jednotku příslušné veličiny velk 
např. základní MeasureMUImpl (velk). 

 Např. „Je výška Málkové v cm vyšší než skříň s evid. čís. Almara123?“. 
Pokud ∅  ≠  Imuexpl ∧ ∃ <i, j>, i, j ∈  Imu, i ≠  j, muexpli ≠  muexplj, pak jsou hodnoty 

všech operandů převedeny individuálně na explicitně požadovanou měrnou jednotku. 
Ostatní operandy bez explicitního požadavku na měrnou jednotku jsou převedeny na 
základní měrnou jednotku pro veličinu. Je vypsáno varování pro uživatele, že dochází 
k pravděpodobně nesmyslnému porovnání. 

Např. „Je výška Málkové v cm vyšší než výška skříně s evid. čís. Almara123 v metrech?“. 
Pozn.: výše uvedený postup konverze numerických hodnot operandů lze rozšířit i 

mimo rámec relačních operátorů, např. pro určité L-operátory nad množinami nebo pro 
binární N-operátory. 

Komparativní fráze 
Pro SOA sa nechť je zvoleno libovolné adjektivum forig, forig ∈  PhrSOACompNegR (sa) ∪  
PhrSOACompPozR (sa). Nechť f1,2 označuje tvar adjektiva forig v prvním nebo druhém stupni. 
Nechť f1,2 je ztotožněna (funkce ztotožnění Fmatchf) se stromem t. Dále nechť strom tmod 
rozvíjí strom t, tmod je ztotožněn (funkce ztotožnění Fmatchg) s frází g, g ∈  WCompNegR ∪  
WCompPozR, g reprezentuje druhý stupeň adverbia. Nechť podstrom tadj2 stromu t je 
indukován vrcholy Fmatchf (V(f1,2)) ∪  Fmatchg (V(g)). Pak pro účely dalšího vyhodnocování 

 je strom tadj2 zpracován jako strom ztotožnitelný s tvarem fráze forig ve druhém 
stupni, 

 lokálně pro strom tadj2 může docházet k změně polarity fráze forig (přesun mezi 
skupinami pozitivních resp. negativních komparativních r-frází 
PhrSOACompPozR (sa) resp. PhrSOACompNegR (sa)). Přehled zachycuje následující 
tabulka. Symbol Poz resp. Neg označuje v tabulce aktuální přiřazení fráze forig do 
množiny PhrSOACompPozR (sa) resp. PhrSOACompNegR (sa). Příklad je uváděn pro 
SOA Výška studenta. 

Tabulka 1 – Změna polarity adjektivní fráze ovlivněná rozvitím komparativní r-frází: 
 forig ∈  PhrSOACompPozR (sa) 

(např. „vysoký“) 
forig ∈  PhrSOACompNegR (sa) 
(např. „nízký“) 

g ∈  WCompPozR (např. „více“) Poz (např. „vysoký více“) Neg (např. „nízký více“) 
g ∈  WCompNegR (např. „méně“) Neg (např. „vysoký méně“) Poz (např. „nízký méně“) 

Pro frázi forig ∈  PhrSOACompNegParentR (sa) ∪  PhrSOACompPozParentR (sa) platí výše 
uvedené tvrzení analogicky. 

Adjektiva v druhém resp. třetím stupni jsou využita při ztotožnění libovolné fráze fopx 
definované v rámci vstupního mapování NL operátorů (viz kapitola 7.2.8). Lokální změna 
polarity způsobuje záměnu zástupného uzlu ve frázi fopx (v rámci dvojice 
<[A2P]; [A2N]>), který lze pro použitou frázi forig použít. 

Výše uvedené tvrzení lze použít analogicky i pro případ, kdy g reprezentuje třetí 
stupeň adverbia. Pak lokální změna polarity způsobuje změnu zástupného uzlu ve frázi fopx 
(v rámci dvojice <[A3P]; [A3N]>), který lze pro použitou frázi forig použít. 

Příklad: nechť fopxPoz = „[A3P] [Arg1].LOC“, fopxPoz ∈  PhrOpResZ (setMax), fopxNeg = „[A3N] 
[Arg1].LOC“, fopxNeg ∈  PhrOpResZ (setMin). Výrazy „nejvyšší.SUP v prvním roč.“ a 
„nejméně.SUP nízký v prvním roč.“ budou ztotožněny s frází fopxPoz. Výraz „nejmíň.SUP 
vysoký v prvním roč.“ bude ztotožněn s frází fopxNeg. 
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Množinové operátory 
Nechť X je binární Set-operátor. Nechť a1, a2 označují operandy operátoru X. Nechť 
f ∈  XPhrOp (X). Dále nechť strom t je ztotožněn s f, přičemž f obsahuje zástupné uzly 
ufi ∈  f pro některé operandy ai, 1 ≤  i ≤  n, ufi je ztotožněn s vrcholem ui ∈  t, podstrom 
ti ⊂  t je určen vrcholem ui. Podporovány jsou situace splňující jednu z podmínek: 

 t1 a t2 jsou současně t2o-mapovatelné na množinu prvků shodného atomického 
o-typu typa, typa ∈  {N, D, C}, např. „[data narození prváků]t1 a [data narození 
druháků]t2“, 

 t1 resp. t2 lze t2o-mapovat na množinu prvků atomického o-typu ID pro shodný 
objekt SOE e1 resp. SOE e2. Pak je podporována situace, kdy e1 = e2 nebo existuje 
společný RG* předchůdce pro e1 a e2. Např. „prváci nebo bakaláři“, 

 tk, k ∈  {1, 2}, lze t2o-mapovat na množinu prvků shodného atomického o-typu 
typa, typa ∈  {N, D, C}. Dále nechť tl, l ∈  {1, 2} \ {k}, lze t2o-mapovat na Ml, Ml 
reprezentuje množinu prvků atomického o-typu ID pro shodný SOE e. Pro každý 
prvek množiny Ml je nutné stanovit vázanou hodnotu atomického o-typu typa (viz 
t2o-mapování argumentu na atomický o-typ různý od o-typu ID v případě výskytu 
SOE v singuláru). Nechť pro ei, ei instance objektu SOE e, je tato numerická 
hodnota označena výrazem bounde (ei). Nechť Mlboud = {bounde (ei) | ei ∈  Ml}. 
Mlboud označuje množinu hodnot o-typu typa a reprezentuje novou hodnotu 
operandu al. Např. „[data narození prváků]t1 bez [Boháčka]t2“. 

Nechť operátor X ∈  {setSuppl, setDiff, isMem} s argumenty a1, a2 (doplněk množiny 
a1 do množiny a2 resp. rozdíl množin: a1 \ a2 resp. a1 je prvkem množiny a2) nemá 
explicitně specifikován argument ak, k = 2 resp. k = 1 resp. k = 2, nechť l ∈  {1, 2} \ {k}, 
pak  

 lze-li strom tl t2o-mapovat na množinu prvků atomického o-typu ID pro shodný 
objekt SOE e, je možné za ak dosadit množinu všech instancí některého RG* 
předchůdce objektu e (při nejednoznačnosti nutná interakce). 

Např. pro výraz „mimo kuřáky“ (setSuppl) resp. „Bez prváků?“ (setDiff) v roli ak 
vystupují všechny instance objektu SOE Zaměstnanec resp. objektu SOE Student. 

 jiný případ není podporován, protože je nereálné pracovat se všemi hodnotami 
z domény atributů. 

Např. uživatel výrazem „mimo věk prváků“ může požadovat všechna celá čísla různá 
od věku některého studenta prvního ročníku. 

Nechť X = setUnion, dále nechť významové ohnisko dotazu je reprezentováno 
výsledkem operace operation (X), pak může docházet k následujícím situacím: 

 Situace 1: uživatel zamýšlel skutečně použít NL operátor pro sjednocení množin 
prvků zastoupených stromy t1 a t2. Situace se řeší t2o-mapováním stromů t1 a t2 na 
shodný o-typ a následnou aplikací operátoru. Např. „[data narození prváků]t1 a 
[data narození druháků]t2“,  

 Situace 2: uživatel požaduje vypsání vztahu mezi objekty SO s1 a SO s2. Strom t1 
resp. t2 je výskytem objektu SO s1 resp. SO s2. Řešením je nalezení TSO-relace r 
(prioritně TSOI-relace, při neúspěchu TSOII-relace) mezi objekty s1 a s2 a následné 
zobrazení příslušných instancí relace r. Např. „Ukaž mi [prváky]t1 a [známky]t2!“, 

 Situace 3: uživatel jedním dotazem požaduje výpis dvou navzájem nezávislých 
množin dat. Dotaz je interpretován jako dva nezávislé dotazy s významovým 
ohniskem prvního resp. druhého dotazu rovným stromu t1 resp. t2. 

Např. dotaz „Ukaž mi [známky prváků]t1 a [zaměstnance]t2“ je zpracován jako dva 
nové nezávislé dotazy „známky prváků“ a „zaměstnance“. 
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Obecně existují dotazy, kdy vhodnou situaci nelze s jistotou jednoznačně určit. 
V takovém případě je nutná interakce s uživatelem. Pro určité dotazy lze využít 
heuristiky: 

 Situace 1 bude pravděpodobně vhodně uplatněna, platí-li 
 t1 a t2 lze t2o-mapovat na množinu prvků shodného atomického o-typu 

typa, typa ∈  {N, D, C}. Např. „(věk prváků) a (věk druháků)!“, 
 t1 a t2 reprezentují výskyt téhož SO. Např. „prváci a druháci“, 

 Situace 2 je zpravidla uvažována, pokud tk odpovídá výskytu SOE se a tl odpovídá 
výskytu SOA/SOAn sa, k, l ∈  {1, 2}, k ≠  l, přičemž se je RA* předchůdcem 
objektu sa, nebo nejkratší cesta v grafu SNet mezi se a sa je krátká (obsahuje např. 
nejvýše 2 RE relace). Např. „Ukaž mi studenty a věk“, „prváci a známky“, 

 Situace 3 pravděpodobně vyvstane, pokud t1 resp. t2 reprezentuje výskyt objektu 
SO s1 resp. SO s2 a v grafu SNet neexistuje cesta mezi s1 a s2, nebo je taková 
nejkratší cesta příliš dlouhá (obsahuje alespoň 5 RE relací). Např.: „položky na 
skladě v Praze a přehledy dovolených za březen!“. 

Operátory pro agregační funkce 
Pro nedostatek prostoru nebude zahrnuta analýza překladu stromů, které lze ztotožnit 
s frází f, f ∈  XPhrOp (X), X označuje libovolný NL operátor využívající některou agregační 
funkci, X ∈  {setCnt, setMax, setMin, setAvg, setSum, isMax, isMin, isAvg}. Uvedeno 
bude pouze několik stručných poznámek. 

Adekvátní omezení explicitně neurčené množiny 
V určitých situacích není explicitně určený argument o-typu Set. Přípustné řešení není 
vždy jednoznačné, je nutná vhodná interakce s uživatelem. Ilustrace: 

 výrazem „nejtěžší student“ lze popsat studenta, jehož váha je rovna maximu vah 
mezi všemi studenty. Podobně i „průměrný student“, „průměrný plat“, 

 výraz „nejtěžší student z prváku“ může být interpretován odlišnými způsoby: 
„nejtěžší student v rámci všech a navíc v prváku“ resp. „nejtěžší student jen 
v rámci osob z prváku“. 

Seskupování 
Problematika vhodného seskupování množin a následná aplikace operátoru. Spolehlivě 
musí být řešeny ilustrační situace: 

 výraz „průměr věku podle ročníku“ požaduje aplikaci operátoru na množinu dat 
odpovídající jednotlivým ročníkům, podobně výraz „Nejvyšší věk podle titulu“ 
nebo „Počet prváků podle města“, 

 rozlišení situací „Průměry známek prváků“ resp. „Průměr známek prváků“ 
požadující výpis průměru známek pro každého studenta prvního ročníku zvlášť 
resp. průměru množiny všech známek všech studentů prvního ročníku, 

 dále zajímavé výrazy „Odkud je nejvíce prváků?“, „Města a počet prváků“, 
„osoba s průměrným věkem v ročníku“ (pro každý ročník osoba s průměrným 
věkem) a „V ročníku sečti váhu!“ (pro každý ročník sečti váhu). 

Možnosti překladu omezené prostřednictvím QMR 
Možnost vyhodnocování složitějších výrazů obsahující vzájemně vnořené operátory pro 
agregační funkce je omezena jazykem QMR. Omezení neumožňuje rekurzivně vnořovat 
vestavěný predikát setof/3. Navíc LQL proměnná již vázaná v třetím argumentu některé 
předchozí instance predikátu setof/3, nesmí být využita v rámci následujících instancí 
predikátu setof/3. Samotný jazyk QMR uvedené omezení ze své podstaty nevyžaduje, 
avšak vyžaduje jej v této práci použitý způsob překladu LQL do SQL, kterým je celý 
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výraz LQL přeložen na jediný SQL výraz (bez využití pomocných dočasně vytvořených 
kurzorů), viz pododdíl 8.5. Při překladu zmíněných zakázaných konstrukcí zpravidla 
dochází k vnořování klauzule GROUP BY, která nemusí být podporována u použitého 
databázového stroje nebo může způsobit neúnosné zpomalení vyhodnocení dotazu. 

Při překladu určitého TGTS, jehož překlad do QMR by vyžadoval vzájemné vnoření 
dvou operátorů pro agregační funkce, lze vhodně využít opisný mechanizmus. Hlavní 
podmínkou je, aby vnější NL operátor Xouter náležel do množiny {setMin, setMax} a dotaz 
nevyužíval třídění (FI element in_sort) ani požadavek na počet zobrazených záznamů (FI 
element restrict). Operátor Xouter nebude začleněn LQL výrazu, avšak výsledná hodnota 
operace operation (Xouter) svázaná s LQL proměnnou _Varouter bude začleněna do AL. Do 
FI je vložena informace o vnitřním setřídění výsledné množiny dat (vzestupně resp. 
sestupně pro setMin resp. setMax) podle proměnné _Varouter (element in_sort) a počet 
záznamů zobrazených na výsledku bude omezen na jediný záznam (element restrict). 

Např. výraz „nejlepší student z prváku“, přičemž kvalita studenta se vyčísluje jako průměr 
všech jeho známek. 

8.2.7 Vyjádření tolerance 
Systém v omezené míře podporuje přibližné resp. explicitní vyjádření tolerance pro 
hodnotu numerického výrazu. 

Množina frází WTol obsahuje r-fráze pro vyjádření explicitní hodnoty tolerance, která 
se vztahuje k rozvíjenému numerickému výrazu. Každá fráze f, f ∈  WTol, obsahuje 
zástupný uzel [ufval] pro hodnotu tolerance, např. f = „tolerance ([ufval].RSTR)“. Nechť 
TGTS t je strom dotazu. Explicitní vyjádření tolerance numerické hodnoty ve stromu t je 
rovné podstromu ttol, který lze ztotožnit s frází ftol, ftol ∈  WTol. Pokud zástupný uzel 
[ufval] ∈  ftol pro hodnotu tolerance je ztotožněn s kořenem uval ∈  t stromu tval, tval je 
t2o-mapovatelný na o-typ N, pak je hodnota tolerance určena tímto t2o-mapováním. 
Není-li uzel [ufval] ztotožněn, je uživatel vyzván pro specifikaci hodnoty tolerance. Jiný 
případ není podporován. 

Např. r-fráze ftol = „tolerance ([ufval].RSTR)“, pak t = „kteří studenti váží 70 kg [s tolerancí [3 
kg]tval]ttol?“ zachycuje hodnotu tolerance 3 (v měrné jednotce kg). 
Nechť t je podstrom stromu dotazu a objekt SOA sa je typu TyM. Přibližné vyjádření 

tolerance numerické hodnoty ve stromu t je rovné podstromu ttol, který lze ztotožnit s frází 
ftol, ftol ∈  PhrSOAApproxR (sa, i), 1 ≤  i ≤  3, i libovolné pevné (viz kapitola 7.2.4). Přičemž 
platí alespoň jedna z podmínek: 

 t \ ttol je výskytem objektu SOA sa a současně 
 ttol je závislý na t, např. „Studenti [[zhruba.MANN]ttol ve třeťáku]t“, „Kdo 

má [[přibližnou.RSTR]ttol výšku (180 cm)]t“, nebo 
 ttol je závislý na explicitním vyjádření hodnoty objektu sa v rámci 

výskytu t, např. „osoby s [věkem ([téměř.RHEM]ttol 30 (let))]t“, 
 ttol je závislý na tex, tex \ ttol je externím výskytem vůči výskytu t, např. 

„([výška]t kterých osob) čítá [[přibližně]ttol 180 cm]tex?“, 
 t \ ttol je výskytem SOE se, se je RA* předchůdcem objektu sa, výskyt t \ ttol je 

z části ztotožněn s frází f, f ∈  {f | f ∈  PhrSOAParentSelZ (sa) ∪  PhrSOAParentSelR (sa)}. 
Pozn.: fráze f selektivně určuje rozsah hodnot objektu sa. Např. 
„[[zhruba.MANN]ttol páťáky]t“, „[([zhruba.MANN]ttol staré) osoby]t“. Pokud 
existuje více takových frází f pro různé SOA, volí se fráze, jejíž odpovídající 
strom je nejblíže ke kořeni stromu ttol, např. „[([zhruba.MANN]ttol staří) třeťáci]t“, 
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 t \ ttol je ztotožněn s s-frází f, která obsahuje zástupné uzly [ufa] resp. [ufe] pro sa 
resp. SOE se, se je RA* předchůdcem objektu sa. Dále uzel [ufa] resp. [ufe] je 
ztotožněn s kořenem ua ∈  t resp. ue ∈  t výskytu ta resp. te objektu sa resp. se. Strom 
ttol rozvíjí 

 některý vrchol stromu te, např. „(Kdo (zhruba)) má (věk (20 let))?“, nebo 
 vrchol ztotožněný se slovesem ve frázi f, např. „(Kdo) má (zhruba) (věk 

(20 let))?“. 
Ve výše uvedených případech lze na místě přibližného vyjádření tolerance očekávat 

konstrukci pro explicitní vyjádření tolerance, např. „([výška]t kterých osob) čítá [180 cm 
[s tolerancí 10 cm]ttol]tex?“. V případě explicitního vyjádření tolerance se specifikovanou 
měrnou jednotkou je nutná konverze na implicitní měrnou jednotku definovanou pro 
atribut. 

Pozn.: uvedený postup lze aplikovat i pro 
 SOA typu TyM bez specifikace PhrSOAApproxR (sa, i). Pak lze přejímat prvky 

množiny libovolné množiny PhrSOAApproxR (sb, k), k libovolné, sa ≠  sb, avšak 
zamýšlenou hodnotu tolerance je vždy nutné získat od uživatele interaktivně, 

 SOA typu TyT pouze v případě explicitního vyjádření tolerance. Např. „jaké zboží 
bylo přijato 14. dubna s tolerancí 2 týdny?“. 

Překlad do LQL 
Nechť ve stromu t v případě explicitního vyjádření tolerance pro hodnotu objektu SOA sa 
resp. přibližného vyjádření tolerance stupně i pro hodnotu objektu SOA sa zastupuje atom 
d hodnotu tolerance (uvedený v implicitní měrné jednotce pro sa, je-li TyMImplMU (sa) 
definována) resp. d je roven hodnotě FlagSOAApprox (sa, i). 

Nechť nadále predikát aSO__SOA/2 označuje predikát pro mapování RA* relace mezi 
objektem sa a jeho libovolným pevně zvoleným RA* předchůdcem spar. Nechť LQL výraz 
lqlign vznikne jako LQL překlad stromu t s ignorováním aktuálně vyhodnocovaného 
vyjádření tolerance pro hodnotu objektu SOA sa. Nechť instance pi predikátu 
aSO__SOA/2 v rámci výrazu lqlign popisuje hodnotu atributu sa, na kterou se vztahuje 
prozatím ignorované vyjádření tolerance. Překlad do LQL je podporován pouze v 
případech: 

Případ 1: pro lqlign platí jedna z možností 
 případ 1.A – instance pi predikátu aSO__SOA/2 obsahuje na pozici druhého 

argumentu číselný atom n nebo proměnnou _Varn svázanou dříve s atomem/atomy 
druhu číslo. Např.: aOsoba__Vek(_1,30) při překladu výrazu „komu je kolem 
třiceti?“, 

 případ 1.B – instance pi predikátu aSO__SOA/2 obsahuje na pozici druhého 
argumentu LQL proměnnou _Vara, která před výskytem instance pi nebyla vázána. 
Dále se proměnná _Vara vyskytuje jako argument již jen v jediné instanci pj 
predikátu =/2, pj se vyskytuje libovolně vzdálena až za instancí pi. Další argument 
predikátu pj je tvořen číselným atomem n nebo proměnnou _Varn svázanou 
s atomem/atomy druhu číslo. Např.: aOsoba__Vek(_1,_2), …, _2=30 při překladu 
výrazu „komu je kolem třiceti?“. 

Pak LQL překlad stromu t vznikne z lqlign postupem: 
Krok 1. v případě 1.A je instance pi nahrazena ekvivalentním opisem prostřednictvím 

dosud volné proměnné _Vara pro hodnotu objektu sa a prostřednictvím instance pj 
predikátu =/2 do tvaru, který odpovídá případu 1.B, 

Krok 2. instance pj je nahrazena LQL výrazem lqltol = math2(’+’,_Varf1,_Vara,dval), 
math2(’-’,_Varf2,_Vara,dval), _Varf1>=nval, _Varf2<=nval, kde výraz nval resp. dval 
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označuje argument původní instance pj odlišný od proměnné _Vara resp. číslo d 
(hodnota tolerance). Proměnné _Varf1 a _Varf2 jsou zvoleny jako dosud volné. 

Pozn.: LQL překlad v případě 1 pro číselné hodnoty a a b opisuje relaci a = b 
s tolerancí d jako test: a + d ≥  b ∧  a – d ≤  b. 

Případ 2: pro lqlign platí: instance pi predikátu aSO__SOA/2 obsahuje na pozici 
druhého argumentu LQL proměnnou _Vara, která před výskytem instance pi nebyla 
vázána. Dále se proměnná _Vara vyskytuje již jen v jediné instanci pj predikátu >/2, pj se 
vyskytuje libovolně vzdálena až za instancí pi, _Vara je první argument v instanci pj. 
Druhý argument predikátu pj je tvořen číselným atomem n nebo proměnnou _Varn 
svázanou s atomem/atomy druhu číslo. Např.: aOsoba__Vek(_1,_2), …, _2>17 při 
překladu výrazu „kdo je zhruba plnoletý?“. 

LQL překlad stromu t vznikne z lqlign analogicky k případu 1, avšak lqltol = 
math2(’+’,_Varf1,_Vara,dval), _Varf1>=nval. 

Pozn.: LQL překlad v případu 2 pro číselné hodnoty a a b opisuje relaci a > b 
s tolerancí d na test a + d ≥  b. 

V rámci případu 2 lze analogickým způsobem přeložit situace, kdy pj reprezentuje 
instanci predikátu </2, <=/2 nebo >=/2. Přičemž se zanedbává rozdíl mezi predikáty 
v rámci množiny {</2; <=/2} resp. množiny {>/2; >=/2}. 

Případ 3: pro lqlign platí: instance pi predikátu aSO__SOA/2 obsahuje na pozici 
druhého argumentu LQL proměnnou _Vara, která před výskytem instance pi nebyla 
vázána. Dále existuje právě jedna instance pj libovolného predikátu fSelection/N, N ≥  1, 
proměnná _Vara se v instanci pj vyskytuje jako argument s pořadím k, pj se vyskytuje 
libovolně vzdálena až za instancí pi. Současně platí jedna z podmínek: 

 fSelection/N náleží do jedné ze skupin: predikáty určení entity, predikáty určení 
vlastnosti entity, predikáty relací (viz kapitola 6.1.1), 

 fSelection/N je přímo mapován na ps-výraz (viz kapitola 8.5.1), jehož klauzule 
FROM není prázdná a klauzule SELECT obsahuje výraz pro argument 
s pořadím k. 

Pozn.: podmínka pro predikát fSelection/N zajišťuje, že instance pj dokáže dosud 
volnou LQL proměnnou uvedenou v argumentu s pořadím k svázat s množinou 
numerických hodnot. 

Výsledný LQL překlad musí zachycovat hodnoty atributu ležící v okolí tolerance od 
libovolné numerické hodnoty, která splňuje podmínku kladenou ze strany instance pj. 
LQL překlad stromu t vznikne z lqlign analogicky k případu 1, avšak lqltol = 
fSelection(_Varf3), math2(’+’,_Varf1,_Vara,dval), math2(’-’,_Varf2,_Vara,dval), 
_Varf1>=_Varf3, _Varf2<=_Varf3. Přičemž proměnná _Varf3 je zvolena jako dosud volná. 

Příklad: výrazu „Kdo má zhruba jubileum?“ odpovídá lqlign = aOsoba__Vek(_1,_2), 
fJubileum(_2). Nechť predikát fJubileum/1 generuje násobky čísla 25. Nechť r-fráze „zhruba“ 
odpovídá 2. stupni přibližného vyjádření tolerance pro SOA Věk s poloměrem d = 4. Potom 
výsledný LQL překlad má tvar: aOsoba__Vek(_1,_2), fJubileum(_3), math2(’+’,_4,_2,4), 
math2(’-’,_5,_2,4), _4>=_3, _5<= _3. 
Pozn.: kdyby pro predikát fSelection/N neplatilo výše uvedené omezení, bylo by 

v určitých případech možné použít výrazu lqltol ve tvaru: fSupDomaina(_Varf3), 
fSelection(_Varf3), math2(’+’,_Varf1,_Vara,dval), math2(’-’,_Varf2,_Vara,dval), 
_Varf1>=_Varf3, _Varf2<=_Varf3. Predikát fSupDomaina/1 je závislý na sa a vrací 
množinu prvků Ma, Ma je vhodně zvolená tak, aby vždy tvořila nadmnožinu aktuální 
domény atributu sa. Např. pro SOA Věk fSupDomaina/1 generuje přirozená čísla {1; …; 
200}. Z definice plyne, že není možné resp. není efektivní definovat predikát 
fSupDomaina/1 pro libovolný SOA. Současný návrh systému nezahrnuje uvedenou 
variantu, která by nekladla podmínky na predikát fSelection/N. 
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Nad rámec uvedených případů (1 až 3) nelze vyjádření tolerance do LQL obecně 
přeložit a proto bude v překladu ignorováno. Uživatel je o provedené ignoraci informován 
s odkazem na strom reprezentující nepřeložené vyjádření tolerance. 

Překlad vyjádření tolerance v uvedeném rozsahu musí být začleněn do 
 algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev4 (překlad stromu reprezentujícího relaci), např. „Kdo 

přibližně vydělává 30000!“, 
 algoritmu AlgTgts2LqlSO (překlad stromu reprezentujícího výskyt SO), např. 

„Zhruba vysoké osoby!“. 

8.2.8 Kvantifikátory 
Nechť v TGTS vrchol uk reprezentuje kořen výskytu tk objektu SO x. Výskyt tk se 
označuje jako výskyt s libovolností (Any-výskyt SO), pokud platí alespoň jedna z 
možností 

 uk je rozvit stromem odpovídajícím frázi f1, f1 ∈  WAnyR ∪  WSomeR, např. „někteří 
studenti“, „libovolný předmět“, 

 uk lze ztotožnit s frází f2, f2 ∈  WAnyZ, kde WAnyZ je definována jako  
WAnyZ = WAnyBody ∪  WAnyThing ∪  WAnyWhere ∪  WAnyWhen ∪ WAnyHow ∪  WAnyCount ∪  

  WSomeBody ∪  WSomeThing ∪  WSomeWhere ∪  WSomeWhen ∪ WSomeHow ∪  WSomeCount. 
Pozn.: Any-výskyt SO přiřazuje výskytu SO význam libovolnosti/neurčitosti. 

Prioritně uk ∈  WAnyBody ∪  WSomeBody v případě životného SOE (např. „někdo“) resp. 
uk ∈  WAnyThing ∪  WSomeThing pro neživotný SO (např. „cokoliv“) resp. 
uk ∈  WAnyWhere ∪  WSomeWhere pro atribut typu TyP (např. „někde“) resp. 
uk ∈  WAnyWhen ∪  WSomeWhen pro atribut typu TyT (např. „kdykoliv“) resp. 
uk ∈  WAnyHow ∪  WSomeHow pro atribut typu TyW resp. uk ∈  WAnyCount ∪  WSomeCount pro 
atribut typu TyM. 

Nechť v TGTS vrchol uk reprezentuje kořen výskytu tk objektu SO x. Výskyt tk se 
označuje jako výskyt s univerzální kvantifikací (UQ-výskyt SO), pokud platí alespoň jedna 
z možností 

 uk je rozvit stromem odpovídajícím frázi f1, f1 ∈  WEveryR, např. „všichni studenti“, 
„každý předmět“, 

 uk lze ztotožnit s frází f2, f2 ∈  WEveryZ, kde 
WEveryZ = WEveryOne ∪  WEveryThing ∪  WEveryWhere ∪  WEveryWhen ∪  
  ∪  WEveryHow ∪  WEveryCount. 

Pozn.: UQ-výskyt SO přiřazuje výskytu SO univerzální kvantifikátor. Prioritně 
uk ∈  WEveryOne v případě životného SOE (např. „všichni“) resp. uk ∈  WEveryThing pro 
neživotný SO (např. „všechno“) resp. uk ∈  WEveryWhere pro atribut typu TyP (např. „všude“) 
resp. uk ∈  WEveryWhen pro atribut typu TyT (např. „vždycky“) resp. uk ∈  WEveryHow pro 
atribut typu TyW resp. uk ∈  WEveryCount pro atribut typu TyM. 

Dotaz ve tvaru výskytu SO 
Nechť dotaz qNLi uživatele odpovídá B-výskytu nebo F-výskytu ti některého SO soi (po 
předchozím odstranění uvozovacích frází aj., viz předchozí text), který může být dále 
rozvit. Nechť při překladu výskytu ti dle algoritmu AlgTgts2LqlSOUniv je alokován seznam 
N vázaných proměnných <_V1; …; _VN>, které budou umístěny do AL. Nechť LQL tělo 
dotazu má tvar konjunktivní klauzule se zápisem body_konj(V1, …, VN) vůči proměnným 
z AL. Výsledek dotazu qNLi lze vyjádřit jako 

Q1 = {<_V1; … ; _VN> | body_konj(_V1, …, _VN)}. 
Dotaz je zpracován dle principu, který přikazuje výpis všech platných/splnitelných 

N-tic hodnot prvků, přičemž jednotlivé proměnné z AL zastupují složky této N-tice. Lze 
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nahlédnout prostý fakt: pokud LQL proměnná náležící do AL zastupuje hodnoty/instance 
reprezentované výskytem ti, pak ti je implicitně UQ-výskytem. Výsledek dotazu qNLi lze 
proto vyjádřit také množinou 

Q2 = {∀ <_V1; … ; _VN> | body_konj(_V1, …, _VN)}. 
Pokud LQL proměnná _Vi zastupuje hodnoty/instance reprezentované 

UQ-výskytem ti a současně _Vi ∈  AL, pak lze na základě rovnosti množin Q1 a Q2 
ignorovat aplikaci univerzálního kvantifikátoru na množinu prvků zastoupených 
proměnnou _Vi. Při ignoraci významu obecného kvantifikátoru je UQ-výskyt SO přeložen 
jako F-výskyt SO. 

Příklad: následující dotazy jsou ekvivalentní: „Vypiš každého studenta“, „Vypiš všechny 
studenty“, „Vypiš studenty“, protože AL obsahuje pouze proměnnou pro SOE Student. 
Následující dvojice dotazů obsahují dotazy ekvivalentní v rámci této dvojice: <„Všechny 
známky Kotrby“; „Známky Kotrby“>, <„Výšky osob?“; „Výšky všech osob?“> a <„Adresy 
prváků“; „Všechny adresy všech prváků“>. 
Pokud LQL proměnná _Vi zastupuje hodnoty/instance reprezentované Any-výskytem 

ti a současně _Vi ∈  AL, pak lze význam libovolnosti ignorovat. Uživatel formálně 
požaduje výpis jen „nějakých“ nebo „libovolných“ prvků, čemuž neodporuje výpis všech 
prvků. Např. „Vypiš některé/libovolné studenty“. 

Zbývá ukázat zpracování existenční fráze. Předchozí text označuje sloveso existovat 
s rámcem ACT jako uvozovací frázi (prvek množiny WIntroS). Proto dotaz „Existuje 
student, který …“ je zpracován shodně s dotazem „Student, který …“. 

Dle předchozího textu je nutná zřejmá úprava algoritmu AlgTgts2LqlSO. 

Podstrom dotazu ekvivalentní s-frázi 
Nechť t je podstrom stromu tg, tg reprezentuje TGTS dotazu, ut je kořen stromu t, lema 
uzlu ut obsahuje sloveso. Nechť strom t reprezentuje RA*/RE/RTR relaci rel o N 
argumentech a1, …, aN, MAkt = {ai | i ≤  N} a nechť MAktUQ = {i | aktant příslušný 
argumentu ai má tvar UQ-výskytu SO}. Pokud | MAktUQ | > 0, pak strom t nelze překládat 
stávajícím algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev4 nýbrž jeho modifikací AlgTgts2LqlRel.rev5. 
Činnost modifikovaného algoritmu bude popsána na základě algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev4 
s uvedením odlišností. V případě | MAktUQ | = 0 postupuje AlgTgts2LqlRel.rev5 při překladu t 
zcela shodně s AlgTgts2LqlRel.rev4. 

Úmluva: níže používané značení je (bez jednotlivých explicitních deklarací) převzato 
z algoritmu AlgTgts2LqlRelRE, který tvoří jádro algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev4 (viz kapitola 
8.2.4). 

Algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev4 nechť je ztotožněn strom t s s-frází frel. Nechť LQL 
proměnné _Var1, …, _VarN zastupují při překladu instance/hodnoty argumentů a1, …, aN 
v relaci rel. Nechť jsou vytvořeny LQL překlady lql_transi pro každý argument ai. Dále 
nechť je definováno zobrazení arg2act a stanoven obsah množin MArgF, MArgB, MArgQ, 
MArgI, MArgAL. Nechť je LQL význam relace rel reprezentován konjunktivní klauzulí vůči 
N proměnným (zastupujícím hodnoty/instance argumentů): rel(_Var1, …, _VarN). 

Algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev5 nově specifikuje množiny MArgAny resp. MArgEvery jako 
indexy i od argumentů ai, že arg2act (i) představuje kořen Any-výskytu resp. 
UQ-výskytu. Algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev5 (oproti AlgTgts2LqlRel.rev4) modifikuje 

 obsah množiny MArgAL v případě, že MArgEvery ≠ ,∅  prostřednictvím redukcí: 
 rdkAL1: MArgALNew ← MArgALOld \ ((MArgF \ MArgQ) ∩  MArgEvery), 
 rdkAL2: MArgALNew ← (MArgALOld ∪  MArgAny ∪  MArgF) ∩  (MArgQ ∪  

{i | i ∈  MArgALNew, pořadí uzlu arg2act (i) <  
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< min ({pořadí uzlu arg2act (j) | j ∈  MArgEvery \ MArgALNew}) 
}), 

přičemž množina MArgALOld resp. MArgALNew označuje množinu MArgAL, jejíž prvky 
definuje algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev4 resp. která je po redukci používána 
v algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev5, 

 tvar překladu lql_transi(_Vari): nechť proměnná _Vari ve výrazu rel(_Var1, …, 
_VarN) zastupuje hodnoty/instance objektu SO sok. Pokud je lql_transi(_Vari) 
prázdný nebo první instance i1 predikátu ve výrazu lql_transi(_Vari) nesplňuje 
současně podmínky: 

 i1 je instancí predikátu určení entity resp. predikátu určení vlastnosti 
entity, 

 jedním z argumentů instance i1 je proměnná _Vari, 
pak je vytvořena instance i0 splňující výše uvedené podmínky a je umístěna jako 
první instance do modifikovaného lql_transi(_Vari). Pozn.: uvedená modifikace 
zaručuje vytvoření překladu i v situaci, kdy překlad lql_transi(_Vari) předchází 
výrazu rel(_Var1, …, _VarN), k čemuž nedocházelo v algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev4. 

Např. nelze přeložit výraz _2>18, aOsoba__Vek(_1,_2), avšak lze přeložit 
aOsoba__Vek(_,_2), _2>18, aOsoba__Vek(_1,_2). 

Pozn.: algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev4 při překladu dotazu q3 = „studenti studují 
předměty“ umístí do AL LQL proměnné pro oba výskyty SOE. Redukce rdkAL1 má za 
následek, že modifikovaný algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev5 pro dotaz q4 = „(všichni studenti) 
studují předměty“ umístí do AL pouze proměnnou pro výskyt SOE Předmět (q4 je chápán 
ve smyslu: „všichni studenti studují jaké předměty?“). Dotaz q4‘ = „(kteří všichni studenti) 
studují předměty“ je zpracován shodně jako q3. 

Význam obecného kvantifikátoru lze ignorovat u argumentů {ai | i ∈  MArgAL ∩  
MArgEvery} (důvod plyne z úvahy na počátku kapitoly). Obdobně postupuje algoritmus 
AlgTgts2LqlRel.rev5. 

Např. dotaz s rozvitím aktantu „Kdo“ prostřednictvím výrazu f = „všechno“, f ∈  WEveryR: 
„(Kdo.ACT (všechno.RSTR)) učí (angličtinu.PAT)?“ je významově ekvivalentní dotazu bez 
rozvití f: „Kdo učí angličtinu?“. Podobně i dotaz „Kdo všechno učí co všechno?“ a 
jeho ekvivalent „Kdo co učí?“. Proměnná příslušející rozvitému aktantu je v uvedených 
případech součástí AL, ignorace rozvití nezmění výslednou množinu dat. 
Význam obecného kvantifikátoru nelze ignorovat pro množinu argumentů 

{ai | i ∈  MArgEvery \ MArgAL}. 
Např. v dotazu „Kdo vyučuje všechna cvičení?“ (naopak nikoliv v dotazu „Kdo vyučuje která 
všechna cvičení?“ – zde jsou v AL obě LQL proměnné příslušné k aktantům, proto lze 
obecný kvantifikátor ignorovat). Podobně obecný kvantifikátor nelze ignorovat např. 
v dotazech „Kdo studuje všechny předměty?“ a „Studuje XZ všechny předměty?“ (dotaz typu 
ano/ne). 
Obecný kvantifikátor nemá v LQL adekvátní přímý konstrukt, jeho výskyty je nutné 

opsat prostřednictvím dvojité aplikace instance predikátu negace ++/1, který odráží 
význam klauzule NOT EXISTS v dotazu SQL. Algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev5 by při 
vytváření LQL překladu lql_body pro strom t mohl postupovat dle níže uvedeného 
naivního algoritmu algUnivKvant1. 

Algoritmus algUnivKvant1: 
lql_body ← ”rel(_Var1, …, _VarN)”; // inicializace těla překladem relace 
univ ← MArgEvery \ MArgAL;   // argumenty s neignorovatelnými univ. kvantifikátory 
suppl ← {1, …, N} \ univ;   // ostatní argumenty (bez univ. kvantifikace) 
lql_trans ← {”lql_trans1(_Var1)”, …, ”lql_transN(_VarN)”}; // pole LQL překladů každého argumentu 
if univ not empty 
 tmp ← ””; 
 forall x in univ do  // překlady arg. s univ. kvant. do jedné konjunktivní klauzule 
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  tmp ← tmp + lql_trans[x] + ”,”; 
 endfor 
 lql_body ← ”++(” + tmp + ”++(” + lql_body + ”))”;  
        // opis univ. kvantifikátoru prostřednictvím dvojité aplikace negace 
endif 
tmp ← ””; 
forall y in suppl do    // překlady ostatních arg. do jedné konjunktivní klauzule 
 tmp ← tmp + lql_trans[y] + ”,”; 
endfor 
lql_body ← tmp + lql_body;  // překlady ostatních arg. se umístí před 1. operátor negace 

Pozn.: uvedený zápis algoritmu kvůli zjednodušení neodděluje korektně instance 
predikátů čárkami. 

Příklad 1: vyhodnocení dotazu „Kdo vyučuje všechna cvičení“, jehož význam ekvivalentně 
zachycuje výraz „Ukaž osoby, pro které neexistuje cvičení, které by nevyučovaly“, lze 
algoritmem algUnivKvant1 přeložit na výraz 
 answer([_1]):-eOsoba(_1), ++(eKurz(_2), aKurz__Prednaska(_2,0), 
   ++(rZamVyucujeKurz(_1,_2)) 

Výsledná množina dat dotazu je popsána množinou 
  MP1 = {o ∈  Osoby | ∀ k ∈  Kurzy, cvičení(k), vyučuje(o, k)}. 
Obsah MP1 lze ekvivalentním způsobem vyjádřit s využitím dvou negací a existenčního 
kvantifikátoru ve tvaru 
  MP1‘ = {o ∈  Osoby | ¬∃k ∈  Kurzy, cvičení(k), ¬ vyučuje(o, k)}. 
Pozn. při popisu množin MP1 resp. MP1‘ je použito predikátů a množin s intuitivním 
významem. Obdobné predikáty a množiny jsou využity u podobných příkladů dále v této 
kapitole. 
Příklad 2: dotaz s dvěma obecnými kvantifikátory „Vyučuje každý zaměstnanec každý kurz?“, 
lze algoritmem algUnivKvant1 přeložit na tvar 
  answer([]):-++(eZamestnanec(_1), eKurz(_2), ++(rZamVyucujeKurz(_1,_2)) 

Výsledná množina dat dotazu je popsána množinou 
 MP2 = {true | ∀ z ∈  Zaměstnanci, ∀ k ∈  Kurzy, vyučuje(z, k)}. 
MP2 lze ekvivalentně vyjádřit jako 
 MP2‘ = {true | ∀ <z, k> z ∈  Zaměstnanci, k ∈  Kurzy, vyučuje(z, k)} resp. 
 MP2‘‘ = {true | ¬∃<z, k> z ∈  Zaměstnanci, k ∈  Kurzy, ¬ vyučuje(z, k)}. 
Zápis množiny MP2‘‘ již odráží získaný LQL překlad. 

Pořadí aktantů ve větě 
Algoritmus algUnivKvant1 dokáže správně přeložit dotaz „Existuje kurz, kterého se 
účastní všichni studenti?“. Fráze existovat ACT je deklarována jako uvozovací větná 
fráze, proto LQL proměnná pro SOE Kurz je součástí AL a LQL překlad bude korektně 
vystihovat sémantiku: {k ∈  Kurzy | ∀ s ∈  Studenti, účast(s, k)}.  

Podobně je algoritmus algUnivKvant1 schopen korektně přeložit otázku: 
Účastní se nějakého kurzu všichni studenti? 

Otázka má překlad shodný s předchozím dotazem, problém však způsobí obměna: 
Účastní se všichni studenti nějakého kurzu? 

Výsledná množina dat dotazu je popsána množinou MP3 = {true | ∀ s ∈  Studenti, 
∃ k ∈  Kurzy, účast(s, k)}. Oproti předchozímu velmi podobnému dotazu zde není kladena 
podmínka, aby kurz byl pro všechny studenty shodný. 

Základ pro východisko z této situace poskytuje výše uvedená redukce rdkAL2 a řeší ji 
modifikace algoritmu algUnivKvant1 na algUnivKvant2. Algoritmus algUnivKvant2 
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respektuje pořadí výskytů aktantů a seskupuje je dle přiřazení významu 
neignorovatelného univerzálního kvantifikátoru. 

Pozn.: Nechť ti označuje příslušný aktant k argumentu ai, pak redukce rdkAL2 
modifikuje obsah MArgAL následovně: 

 přidává indexy argumentů ai, ti má tvar F-výskytu nebo Any-výskytu, 
 omezuje prvky pouze na i, ti má tvar Q-výskytu nebo je pořadí kořene ti menší než 

pořadí kořene prvního výskytu aktantu tj, tj spojen s neignorovatelným obecným 
kvantifikátorem. 

Nechť amax = | arg2act({1; …; N}) | a arg2act({1; …; N}) obsahuje prvky 
{iy | y ∈  {1; …; amax}}, že v t je pořadí uzlu ix menší než pořadí uzlu iy právě když x < y. 

Pozn.: dom(arg2act) obsahuje index každého argumentu relace rel, kterému odpovídá 
explicitní podstrom ti v t. 

Algoritmus algUnivKvant2: 
lql_body ← ”rel(_Var1, …, _VarN)”; // inicializace těla překladem relace 
univ ← MArgEvery \ MArgAL;   // argumenty s neignorovatelným univ. kvantifikátorem 
lql_trans ← {”lql_trans1(_Var1)”, …, ”lql_transN(_VarN)”}; // pole LQL překladů každého argumentu 
aktanty ← {arg2act-1(i1), …, arg2act-1(iamax)}; // indexy argumentů seřazené dle pořadí aktantů 
lql_intro ← ””;    // úvodní konjunktivní klauzule před prvním operátorem negace 
suppl ← prázdný_seznam; // seznam argumentů nezpracovaných do lql_intro 
předPrvnímKvantifikátorem ← true; // vyhodnocovaný aktant je před prvním aktantem z univ 
bloky ← prázdný_seznam; // seznam takových seznamů argumentů, 
       // které společně vytvoří skupinu pro sdílení jediného kvantifikátoru 
       // liché pozice reprezentují obecný a sudé existenční kvantifikátor 
for x ← 1 to amax do  // úvodní rozdělení aktantů 
 if aktanty[x] member_of univ 
  předPrvnímKvantifikátorem ← false; 
 endif 
 if předPrvnímKvantifikátorem or aktanty[x] member_of MArgAL 
  lql_intro ← lql_intro + lql_trans[aktanty[x]] + ”,”; 
 else 
  suppl.add(aktanty[x]); // index argumentu přidán dle pořadí aktantu v dotazu 
 endif 
endfor 
i ← 1; 
while i <= suppl.count    // vytvoření skupin, které budou sdílet kvantifikator 
 skupina ← prázdný_seznam; // seznam skupiny argumentů s univ. kvantifikátorem 
 while i <= suppl.count and suppl[i] member_of univ do 
    skupina.add(suppl[i]); i++; 
 endwhile 
 bloky.add(skupina);   // na liché pozici skupina argumentů s univ. kvant. 
 skupina ← prázdný_seznam; // seznam skupiny argumentů s existenčním kvant. 
 while i <= suppl.count and suppl[i] not member_of univ do 
   skupina.add(suppl[i]); i++; 
 endwhile 
 bloky.add(skupina); i++;  // na sudé pozici skupina argumentů s existenčním kvant.  
endfor 
for i ← bloky.count downto 2 step -2 // vytvoření překladu na základě seznamu bloky 
 lql_exist ← ””;    // kojn. klauzule sdílející jeden existenční kvantifikátor 
 forall x in bloky[i] do  // překlady argumentů ze skupiny s existenč kvant. do konj. klauzule 
  lql_exist ← lql_exist + lql_trans[x] + ”,”; 
 endfor 
 lql_univ ← ””;    // kojn. klauzule sdílející jeden univerzální kvantifikátor 
 forall x in bloky[i-1] do // překlady argumentů ze skupiny s univ. kvant do konj. klauzule 
  lql_univ ← lql_univ + lql_trans[x] + ”,”; 
 endfor 
 lql_body ← ”++(” + lql_univ + ”++(” + lql_exist + lql_body + ”))”;  
  // opis společného univ. kvantifikátoru pro skupinu prostřednictvím dvou negací 
endfor 
lql_body ← lql_intro + lql_body; // překlady ostatních arg. se umístí před 1. operátor negace 

Pozn.: uvedený zápis algoritmu algUnivKvant2 kvůli zjednodušení neodděluje 
korektně instance predikátů čárkami. 
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Algoritmus algUnivKvant2 korektně přeloží následující dotazy (za dotazem následuje popis 
výsledných dat dotazu prostřednictvím množiny, která sémanticky vystihuje LQL překlad): 
  Zapsali si všichni studenti všechny předměty ve všech semestrech? 
  {true | ¬∃<s, p, m>, s ∈  Studenti, p ∈  Předměty, m ∈  Semestry, ¬ zápis(s, p, m)} 
  Zapsali si všichni studenti všechny předměty v některém semestru? 
  {true | ¬∃<s, p>, s ∈  Studenti, p ∈  Předměty, (¬ ∃m ∈  Semestry, zápis(s, p, m))} 

  Všichni studenti si zapsali všechny předměty v kterém semestru? 
  {m ∈  Semestry | ¬∃<s, p>, s ∈  Studenti, p ∈  Předměty, ¬ zápis(s, p, m)} 
  Zapsali si všichni studenti v některém semestru všechny předměty? 
  {true | ¬∃s, s ∈  Studenti, 
   (¬ ∃m ∈  Semestry,  
   (¬ ∃p ∈  Předměty, ¬ zápis(s, p, m)))} 

  Zapsali si v některém semestru všichni studenti všechny předměty? 
  {m ∈  Semestry | ¬∃<s, p>, s ∈  Studenti, p ∈  Předměty, ¬ zápis(s, p, m)} 
AlgTgts2LqlRel.rev5 využívá algoritmu algUnivKvant2. Podpora UQ-výskytů v dotazu 

v uvedeném rozsahu musí být začleněna také do algoritmu AlgTgts2LqlSO (překlad stromu 
reprezentujícího výskyt SO), např. „Osoby studující všechny jazyky!“. 

8.2.9 Negace 
Zápor u slovesa je podporován zejména pozdějšími systémy NLIDB. Mnohé z nich však 
nemají pro větný zápor zvláštní mechanizmus vyhodnocování a vyžadují navíc definice 
významu pro záporné tvary sloves. Překlad slovesného záporu v navrhovaném systému 
umožňuje elegantní řešení prostřednictvím instance predikátu ++/1, bez nutnosti duálních 
definic slovesných frází (vždy zvlášť v kladném resp. záporném tvaru). 

Slovesný zápor slovesa w reprezentovaného uzlem uw je v rámci TGTS vyjádřen 
vyhrazeným vrcholem uneg, přičemž lema uneg obsahuje lexikální symbol Neg, uneg rozvíjí 
uzel uw a uw obsahuje lema slovesa w bez záporu. Např. dotazu „Kdo nepracuje?“ 
odpovídá TGTS „(Kdo.ACT) (Neg.RHEM) pracuje“. Zápor u jiných slovních druhů není 
rozvíjen zvláštním uzlem, např. „neurvalec“, „nevelký“, „nemnoho“. Pro možnost 
zpracování záporu zřejmě postačuje úprava algoritmu pro překlad s-fráze. 

Nechť v TGTS uzel uk reprezentuje kořen výskytu tk objektu SO x. Výskyt tk se 
označuje jako výskyt s existenční kvantifikací v záporu (N-výskyt SO), pokud platí alespoň 
jedna ze situací 

 uk je rozvit stromem odpovídajícím frázi f, f ∈  WNoR, např. „žádní studenti“, 
„nijaký předmět“, 

 uk odpovídá frázi f, f ∈  WNoZ, kde 
WNoZ = WNoOne ∪  WNoThing ∪  WNoWhere ∪  WNoWhen ∪  WNoHow ∪  WNoCount 

Pozn.: N-výskyt SO přiřazuje výskytu SO negovaný existenční kvantifikátor. 
Prioritně uk ∈  WNoOne v případě životného SOE (např. „nikdo“) resp. uk ∈  WNoThing pro 
neživotný SO (např. „nic“) resp. uk ∈  WNoWhere pro atribut typu TyP (např. „nikde“) resp. 
uk ∈  WNoWhen pro atribut typu TyT (např. „nikdy“) resp. uk ∈  WNoHow pro atribut typu TyW 
resp. uk ∈  WNoCount pro atribut typu TyM. 

Nechť v TGTS vrchol uk reprezentuje kořen výskytu tk objektu SO x. Výskyt tk se 
označuje jako výskyt s nespecifickou existencí (Some-výskyt SO), pokud platí alespoň 
jedna z možností 

 uk je rozvit stromem odpovídajícím frázi f1, f1 ∈  WSomeR, např. „někteří studenti“, 
 uk lze ztotožnit s frází f2, f2 ∈  WSomeZ, kde WSomeZ je definována jako  
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WSomeZ = WSomeBody ∪  WSomeThing ∪  WSomeWhere ∪  WSomeWhen ∪  

   ∪  WSomeHow ∪  WSomeCount. 
Pozn.: Some-výskyt SO přiřazuje výskytu SO význam neurčitosti. Some-výskyt 

implikuje Any-výskyt. Prioritně platí uk ∈  WSomeBody v případě životného SOE (např. 
„někdo“) resp. uk ∈  WSomeThing pro neživotný SO (např. „něco“) resp. uk ∈  WSomeWhere pro 
atribut typu TyP (např. „někde“) resp. uk ∈  WSomeWhen pro atribut typu TyT (např. „někdy“) 
resp. uk ∈  WSomeHow pro atribut typu TyW resp. uk ∈  WSomeCount pro atribut typu TyM. 

s-fráze pro relace 
Naivně lze problém negace vyřešit modifikací algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev5, kdy je LQL 
překlad slovesa (konjunktivní klauzule) ponechán na původním místě a je na něj 
aplikován operátor negace ++/1. V takovém případě by překlady dotazů „Který student 
nepropadá?“, „Který zaměstnanec neučí cvičení?“ měly tvary (postupně dle pořadí): 

answer([_1]):-eStudent(_1), ++(fPropada(_1)) 
answer([_1]):-eZamestanec(_1), fCviceni(_2), ++(rVyucuje(_1,_2)) 

Uvedený LQL překlad druhého dotazu, kterému odpovídá sémantika 
MS1 = {z ∈  Zaměstnanci | ∃ k ∈  Kurzy, cvičení(k), ¬ vyučuje(z, k)}, 

zřejmě nevystihuje význam, který uživatel do dotazu vložil: 
MS2 = {z ∈  Zaměstnanci | (¬ ∃k ∈  Kurzy, cvičení(k), vyučuje(z, k))}. 

V případě MS1 k vypsání zaměstnance na výstup postačuje, aby nevyučoval jedno 
cvičení. Zatímco sémantika MS2 požaduje, aby zaměstnanec nevyučoval žádné cvičení. 

Korektní postup řešení situace musí vycházet z faktu, že jakýkoliv aktant ak splňující 
 ak následuje ve větě za negovaným slovesem, 
 ak je reprezentován F-výskytem nebo Any-výskytem avšak současně nikoliv 

Some-výskytem, 
 LQL proměnná zastupující instance/hodnoty aktantu ak nenáleží do AL, 

implicitně získává negovaný existenční kvantifikátor (implicitně je ak reprezentován 
N-výskytem). 

Pozn. k případu, kdy ak je reprezentován Any-výskytem avšak současně nikoliv 
Some-výskytem: předpokládá se, že pokud nějaký výrok neplatí pro libovolný prvek, tak 
neplatí pro žádný. 

Např. následující výrazy budou systémem překládány ekvivalentně: „Kdo nestuduje libovolný 
předmět?“ a „Kdo nestuduje žádný předmět?“, „Kdo nestuduje předmět?“. 
Pozn. k případu, kdy ak je reprezentován Some-výskytem: předpokládá se, že pokud 

nějaký výrok neplatí pro některý prvek, tak skutečně alespoň jeden takový prvek musí 
existovat. 

Např. „Kdo si nezapsal některý předmět?“ bude přeložen jako dotaz ekvivalentní 
následujícím dotazům „Kdo si nezapsal některý předmět v libovolném semestru?“ a „Kdo si 
nezapsal některý předmět v žádném semestru?“. Tvar výsledné množiny je reprezentován 
množinou 
{s ∈  Studenti | p ∈  Předměty (¬ ∃m ∈  Semestry, zápis(s, p, m))}. 
Nechť strom t v záporném významu reprezentuje RA*/RE/RTR relaci rel o N 

argumentech a1, …, aN, MAkt = {ai | i ≤  N} a nechť MAktNEx = {i | aktant ti příslušný 
k argumentu ai má tvar N-výskytu SO}. Nechť f je s-fráze, kořen fráze f není rozvit uzlem 
s lexikálním symbolem Neg a nechť prel/N označuje LQL výraz pro překlad fráze f. Nechť 
kořen ut stromu t je rozvit uzlem un s lexikálním symbolem Neg (ut reprezentuje sloveso v 
záporu) a nechť strom t lze ztotožnit s frází f. 
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Např. t = „(Který zaměstnanec) (ne) vede (cvičení)?“, f = „[SOE Zaměstnanec].ACT vést 
[SOE Kurz].PAT“, MAktNEx = {2} („cvičení“ implicitně získává N-výskyt). 
Pozorování: nechť strom t‘ = t \ {un} a nechť kořen ut‘ stromu t‘ obsahuje (v lematu i 

originálním tvaru) záporný tvar slovesa z uzlu ut. Nechť aktanty t‘i stromu t‘, i ∈  MAktNEx, 
vzniknou jako z ti nahrazením N-výskytu za UQ-výskyt příslušného SO. Nechť f‘ je 
s-fráze shodná s f až na kořen, který obsahuje sloveso v záporu (lema i originální tvar se 
shoduje s hodnotou uzlu ut‘), a dále nechť ++(prel)/N označuje LQL výraz pro překlad 
fráze f‘. Nechť strom t‘ lze ztotožnit s frází f‘. Pak LQL překlad stromu t‘ podle s-fráze f‘ 
prostřednictvím algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev5 vystihuje LQL překlad stromu t podle 
s-fráze f. 

Pokračování předchozího příkladu: t‘ = „(Který zaměstnanec) nevede (každé cvičení)?“, f‘ = 
„[SOE Zaměstnanec].ACT nevést [SOE Kurz].PAT“, t‘2 = „každé cvičení“. LQL ve tvaru 
answer([_1]):-eZamestanec(_1), ++(fCviceni(_2), ++(++(rVede(_1,_2))). 
Podle uvedeného faktu a pozorování lze strom t obsahující sloveso v záporu překládat 

algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev6, který je oproti algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev5 modifikován: 
 nechť při překladu t dojde ke ztotožnění s s-frází f, do výsledného překladu 

stromu t je LQL překlad významu s-fráze f vložen jako uzavřený do instance 
predikátu ++/1, 

 v případě | MAktNEx | > 0: nechť lqlf reprezentuje LQL překlad významu s-fráze f ve 
výsledném překladu lqlt stromu t. Pokud se v rámci lqlt vyskytuje výraz 
++(++(lqlf)), lze jej nahradit výrazem lqlf. Pozn.: navzájem lze vyrušit instanci 
predikátu ++/1 pro zápor slovesa a instanci predikátu ++/1 z algoritmu 
AlgTgts2LqlRel.rev5. Výraz ++(++(lqlf)) obsahující LQL proměnné svázané 
v předchozích instancích predikátů má shodnou platnost jako výraz lqlf, 

 na N-výskyt aktantu ti příslušného k argumentu ai ve stromu t je nahlíženo (pro 
účely zpracování algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev5) jako na UQ-výskyt, 

 explicitní UQ-výskyt aktantu ti nebude podporován, protože nelze rozlišit správný 
význam dotazu (vliv nemá pouze korektní logické odvození významu ale i intuice 
uživatele). Analýza této situace je nad rámec této práce. Kupříkladu dotaz „Kdo 
nevyučuje každý kurz?“ mohl uživatel při zadání chápat následujícími způsoby: 

 pokud zaměstnanec nevyučuje všechny kurzy, vyučuje alespoň některé: 
{z ∈  Zaměstnanci | ( ∃ k ∈  Kurzy, vyučuje(z, k)) ∧  ( ∃ l ∈  Kurzy, 
¬ vyučuje(z, l))}, 

 zaměstnanec nevyučuje každý kurz, tedy existuje aspoň jeden kurz, který 
nevyučuje: {z ∈  Zaměstnanci | ∃ k ∈  Kurzy, ¬ vyučuje(z, k)}, 

 Some-výskyt aktantu ti, jehož kořen je v pořadí až za kořenem N-výskytu aktantu 
tj, způsobí rovněž chybu vyhodnocování pro možnost víceznačnosti. Důvod viz 
předchozí bod. Pro ilustraci dotaz „Kdo nestuduje v žádném semestru některý 
předmět?“ lze chápat ve smyslu 

 dotazu „Kdo studuje v každém semestru každý předmět“: 
{s ∈  Studenti | (¬ ∃m ∈  Semestry ∃ p ∈  Předměty ¬ zápis(s, p, m))}, 

 dotazu „Kdo nestuduje v žádném semestru žádný předmět“: 
{s ∈  Studenti | (¬ ∃m ∈  Semestry ∃ p ∈  Předměty zápis(s, p, m))}. 

Ilustrace překladu: dotazy v rámci dvojice <„Kde se nekonají přednášky“; „Kde se nekonají 
žádné přednášky“> resp. <„Kdo nedostal z analýzy trojku?“; „Kdo nedostal z žádné analýzy 
žádnou trojku?“> jsou přeloženy ekvivalentně na tvar (postupně pro každou dvojici): 
 answer([_1]):-fUcebna(_1), ++(fPrednaska(_2), aKurz__Ucebna(_2,_1)) 
 answer([_1]):-eStudent(_1), ++(fAnalyza(_2), fHodnoceniTrojka(_3), 
  rStudentJeHodnocenVSemestruZPredmetu(_1,_3,_,_2)) 
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Algoritmus korektně přeloží i dotazy (za dotazem následuje popis výsledných dat dotazu 
prostřednictvím množiny, která sémanticky vystihuje LQL překlad): 
 Kdo nestuduje v žádném semestru libovolný předmět? 
  {s ∈  Studenti | ¬∃<m, p>, m ∈  Semestry, p ∈  Předměty ¬ zápis(s, p, m))} 
 Kdo nestuduje některý předmět v žádném semestru? 
  {s ∈  Studenti, p ∈  Předměty | (¬ ∃m ∈  Semestry ¬ zápis(s, p, m))} 
Dle algoritmu AlgTgts2LqlRel.rev6 je překládán i strom se slovesným kořenem bez 

záporu, jehož některý aktant má tvar N-výskytu. Jde pravděpodobně o nekorektně 
utvořenou frázi jako např. „Kdo studuje nic?“ se zamýšleným významem „Kdo nestuduje 
nic?“. 

Univerzální s-fráze 
Strom t, ut kořen stromu t je rozvit uzlem pro slovesný zápor, nechť je ztotožnitelný 
s univerzální s-frází f, f různá od být s rámcem ACT PAT.PNREL a současně f různá od být 
s rámcem ACT, pak t lze překládat algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev6, protože vztah aktantů 
lze popsat TSO-relací. 

Pokud f představuje sloveso být s rámcem ACT PAT.PNREL, pak při překladu t \ {ut} 
mohou nastat dvě situace (viz kapitola 8.2.5 – univerzální s-fráze): 

 při překladu je využita TSOI-relace rel mezi aktanty. Potom překlad t lze vytvořit 
algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev6 s využitím překladu relace rel namísto LQL 
překladu pro význam s-fráze použité při ztotožnění, 

 jsou vytvořeny překlady obou aktantů vůči společné LQL proměnné. Potom 
překlad t lze vytvořit algoritmem AlgTgts2LqlRel.rev6, přičemž namísto LQL 
překladu pro význam s-fráze použité při ztotožnění je použit predikát =/2. 

Např. dotazu „Kdo není mladý?“ odpovídá překlad 
 answer([_1]):-eOsoba(_1), ++(eOsoba(_2), fMlady(_2), _1=_2) 

Pokud f představuje sloveso být s rámcem ACT, pak je překlad vytvořen postupem 
shodným jako v případě s-fráze s jediným argumentem pro SO, viz další text. 

s-fráze s jediným argumentem pro SO 
Nechť s-fráze f obsahuje pouze jediný zástupný uzel pro výskyt SO sof. Nechť kořen ut 
stromu t je rozvit uzlem un s lexikálním symbolem Neg (ut reprezentuje sloveso v záporu) 
a nechť strom t lze ztotožnit s frází f. 

Algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev6 je pro výše popsaný případ modifikován: překlad 
stromu t prostřednictvím ztotožnění s s-frází f je vytvořen ve tvaru lqlso(_Var), 
++(lqlf(_Var)). Výraz lqlf(_Var) reprezentuje překlad stromu t \ {ut} vůči proměnné _Var. 
Výraz lqlso(_Var) reprezentuje instanci predikátu, která váže proměnnou _Var s množinou 
všech instancí/hodnot objektu SOAn/SOA sof resp. s množinou všech instancí od 
nejvzdálenějšího RG* předchůdce objektu SOE sof. 

Např. t = „Kdo nechodí do školy?“, f = „chodit [SOE Student].ACT škola.DIR3“ s překladem 
answer([_1]):-eOsoba (_1), ++(eStudent(_1)). 
Překlad stromů obsahujících slovesný zápor musí být začleněn také do algoritmu 

AlgTgts2LqlSO (pro podstromy reprezentující relace je volán algoritmus 
AlgTgts2LqlRel.rev6), např. „Studenti, kteří nic nestudují!“. 
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8.2.9.1 Nevýznamné fráze 

Ignorovatelné aktanty sloves 
V rámci stromu ztotožněného s s-frází lze ve většině případů ignorovat určité druhy 
aktantů sloves: 

 etický dativ (volný dativ, „dativ sdílnosti“) – aktant je uveden s funktorem ETHD, 
např. „Kdo nám.ETHD propadá z analýzy?“, 

 některá postojová volná doplnění (attitude) – uvedená s funktorem ATT. 
Např. „Kdo všechno prosím.ATT studuje?“, „vlastně“, „koneckonců“, „bez obalu“, 
„po pravdě“, „náhodou“, „opravdu“. 

 některé příslovce modality (ve větě bez čárek) – aktant s funktorem MOD. 
Např. „Co bez pochyby.MOD studuje Kramešová“, „Řeřichovi je určitě.MOD 30?“. 

 intenzifikátory (navazovací element, paralelní subjekt) – aktant s funktorem INTF. 
Např. „On.INTF dr. Pilulkin nevyučuje nic?“, „Ono.INTF se nevyučuje španělštině?“. 

 určité rhematizátory – aktant s funktorem RHEM, např. „Nestuduje vůbec.RHEM 
nic“. 

Množina z-frází, které lze jako závislé na slovese ignorovat (ve stromu ztotožnitelném 
s s-frází) při výskytu s funktorem ATT resp. MOD resp. RHEM, je v SM definována jako 
WIgnoreATT resp. WIgnoreMOD resp. WIgnoreRHEM. V SM není třeba definovat vyhrazené 
množiny pro funktory ETHD a INTF, pro které je platnost obecná. 

Nutným modifikacím jsou podrobeny algoritmy pro překlad stromů se slovesem 
v kořeni: AlgTgts2LqlRel.rev6 a AlgTgts2LqlOP. 

Ignorovatelné fráze 
V SM se definují WIgnoreS resp. WIgnoreZ jako množiny obsahující ignorovatelné s-fráze 
resp. z-fráze, které při ztotožnění se stromem dotazu způsobí jeho ignorování. 

Např. reakce uživatele „Děkuji“. 
Nechť algoritmus AlgTgtsEmpty přijímá pouze stromy, které lze ztotožnit 

s ignorovatelnou frází. 

8.2.10 Koreference 
Zpracování koreferencí v NL, např. rozpoznání zájmenných referencí, představuje 
diskutovanou problematiku již několik desítek let [14]. Tato práce si neklade za cíl ani 
pokračování v teoretickém výzkumu v této oblasti ani explicitní aplikaci nejmodernějšího 
postupu řešení. Pro účely této práce je podstatné: 

 rozčlenění koreferencí do skupin a stanovení pevné skupiny podporovaných 
variant koreferencí, aby uživatel měl jasný přehled o možnostech použití odkazů 
v rámci historie dialogu. Varianty okazování jsou navíc omezeny na ty, které lze 
využít pro účely systémů NLIDB, 

 maximální využití mechanizmů pro zachycení koreferencí, které jsou poskytovány 
parserem NL v rámci TGTS (viz kapitola 4.4), 

 navržení algoritmu pro vyhodnocování koreferencí v TGTS aktuálně 
vyhodnocovaném dotazu uživatele. Koreferující členy z aktuálního dotazu v NL 
odkazují na koreferované členy v rámci kontextu vět z historie dialogu mezi 
systémem a uživatelem. Algoritmus bude ověřovat odkazy automaticky 
zpracované a zahrnuté v TGTS (dle předchozího bodu) a nad jejich rámec bude 
vyhodnocovat i ostatní požadované varianty koreferencí (dle prvního bodu). Pro 
algoritmus dále platí 
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 pro účel použití jako součásti systému NLIDB není nutné dosažení 100% 
spolehlivosti. Jako kontrolní mechanizmus lze využít interakce 
s uživatelem, který má možnost volby z množiny nalezených možných 
koreferovaných členů, 

 umožňuje jednoznačnou a účinnou prezentaci koreferovaného členu. 
Prezentace je využita pro informaci o automatickém vyřešení koreference 
nebo při prezentaci jednotlivých koreferovaných členů za účelem 
interaktivní volby správného koreferovaného členu, 

 pro vyřešené koreferující členy vytváří překlad do LQL. 

Varianty koreferujících a koreferovaných členů 
Zcela stranou pozornosti nyní zůstává gramatická koreference, kterou lze vyhodnotit 
pouze na základě gramatických pravidel [31]. Jednotlivým variantám gramatické 
koreference je věnována pozornost samostatně v rámci analýzy aspektů interaktivního 
překladu NL do vnitřní reprezentace dotazu, např. překlad doplňku nebo slovesné fráze ve 
vedlejší větě. V případě gramatické koreference má koreferující uzel vyplněnu pouze 
hodnotu atributu coref_gram.rf. Systémem je podporována pouze gramatická koreference 
s odkazem v rámci stejné věty. 

Stranou pozornosti dále zůstávají a nebudou se vyhodnocovat 
 zájmena spadající do ignorovatelných částí dotazu (viz kapitola 8.2.9.1), např. 

etický dativ „Kolik nám tu pracuje zaměstnanců?“ nebo intenzifikátory „Ono se 
vyučuje málo předmětů?“. Zájmena jsou rozpoznána jako prvky zmíněných 
ignorovatelných skupin a ignorována, 

 zájmena pro 1. a 2. osobu (osobní a přivlastňovací) nespadají do zpracování 
koreferencí: 

 vyskytují se např. v rámci uvozovacích s-frází, např. „Ukaž mi …“, kde se 
ignorují, 

 mají přiřazen specifický význam v SM, např. „já“ lze definovat jako 
z-frázi pro SOE Osoba zastupující aktuálně přihlášenou osobu. Potom 
výraz jako „moje město“ (přesněji „(já.APP) město“) lze vyhodnocovat 
dříve uvedenými mechanizmy podobně jako výraz „město Petra Marka“, 

 odkaz na segment textu – případ, kdy je koreferovaným členem jedna či více vět. 
Nebo dále případ, kdy koreferovaný člen není možné určit jako konkrétní uzel, ale 
lze jej inferencí vyvodit z úseku textu na základě kontextu. Koreferující člen má 
v tomto případě hodnotu atributu coref_special.rf rovnu hodnotě segm. V rámci 
této práce není reference k segmentu textu podporována. Navíc se její použití 
v běžných situacích při práci se systémem NLIDB neočekává. Výskyt odkazu na 
segment textu vyvolá chybu vyhodnocování. Uživatel je upozorněn na neplatný 
koreferující člen, bez kterého se může pokusit formulovat dotaz znovu, 

 odkazování k více uzlům TGTS – situace, kdy koreferující člen odkazuje k více 
než jednomu podstromu. V takovém případě obsahuje hodnota atributu 
coref_gram.rf nebo coref_text.rf u koreferujícího členu více hodnot. Využití 
tohoto druhu koreference lze v systémech NLIDB očekávat. V rámci této práce 
však na analýzu obecného zpracování odkazování k více uzlům TGTS není 
prostor. Podobně jako v předchozím bodě bude při výskytu této koreference 
ohlášena chyba s odůvodněním. 

Hlavní těžiště při využití textové koreference v systémech NLIDB lze očekávat 
u případů: 

 odkazování k listu stromu – atribut coref_text.rf odkazuje na konkrétní uzel 
některého podstromu (v rámci množiny TGTS všech dotazů). 



8 – ALGORITMY 

160 

Např. „Kteří studenti chodí do prvního ročníku?“, „Vyučuje je Socha?“, 
 odkazování ke kořeni podstromu – atribut coref_text.rf odkazuje na podstrom 

některého TGTS (v rámci množiny TGTS všech dotazů). Předpokládá se, že 
koreferovaným členem je nejen kořen podstromu ale i všichni jeho potomci. 

Např. „Studenti z prváku s průměrem do 1,5 chodí na plavání?“, „Vyučuje je Socha?“. 
 odkazování mimo text (exofora) – atribut coref_special.rf obsahuje hodnotu 

exoph, která označuje, že koreferovaným členem je blíže nespecifikovaná 
mimotextová skutečnost. 

Ve výše uvedených bodech se nelze vždy spolehnout na korektní hodnotu atributů 
coref_text.rf a coref_special.rf, které určuje parser překládající NL do TGTS. Tyto 
hodnoty, jsou-li vyplněny, slouží pouze jako vodítko pro další vyhodnocování. 

Dále je uvažován jen případ, kdy koreferovaný člen představuje referenci na množinu 
hodnot/instancí objektu SO nebo na hodnotu, kterou SO může nabývat. 

U exofor je koreferovaným členem SO ex, který není v textu (předchozích dotazech) 
uveden přímo, ale je zastoupen LQL proměnnou vyskytující se v TSO-relaci mezi dvěma 
jinými SO ea a eb, přičemž oba mají v předchozím textu explicitní výskyt. 

Např. „Prváci se čtyřkami?“ a následně „Názvy těch předmětů?“. První dotaz při překladu 
využil TSOI-relaci mezi ea = SOE Student a eb = SOE Hodnocení. LQL proměnná pro 
ex = SOE Předmět se vyskytuje v překladu této TSOI-relace. 

Prezentace koreferovaného členu 
Prezentace koreferovaného členu má sloužit k efektivnímu zobrazení koreferovaného 
členu uživateli. V závislosti na situaci je prezentace koreferovaného členu využita 
k informativním účelům (jako doplnění výstupu při vyhodnocení dotazu popisuje 
automatické vyhodnocení koreference systémem) nebo při interaktivním vyhodnocení 
koreference (uživatel volí z předložené množiny možných koreferovaných členů). 
Prezentovat lze koreferovaný člen, odpovídá-li 

 listu nebo podstromu TGTS – list nebo podstrom lze v rámci věty, v níž se 
vyskytují, zvýraznit např. barevně, podtržením apod.,  

 mimotextovému výrazu – podobně jako v předchozím bodě se ve větě zdůrazní 
kořeny členů, které odpovídají krajním bodům TSO-relace. Dále se tato relace 
prezentuje obvyklým způsobem, přičemž je zvýrazněn (barevně, podtržením 
apod.) koreferovaný SO ex nebo relace, která obsahuje LQL proměnnou 
odkazovaného SO ex. 

Výše popsaný způsob prezentace koreferovaného členu je efektivní, čistě účelový, 
avšak ne příliš přirozený. Zajímavá by byla možnost přeformulování koreferovaného 
členu přímo do souvislé věty v NL, čímž by se komunikace mezi systémem a uživatelem 
stala přirozenější. Poslední zmíněná možnost prezentace však zasahuje zcela nad rámec 
této práce. 

Vyhodnocení koreferencí 
Vyhodnocování koreferencí spočívá v detekci koreferujícího členu v TGTS aktuálně 
překládaného dotazu a nalezení koreferovaného objektu v rámci celé historie dialogu. 
Předpokládá se, že je uživatel seznámen s podporovanými druhy koreferovaných a 
koreferujících členů. Některé uživatelem použité avšak systémem nepodporované druhy 
lze přímo detekovat a uživatele upozornit. Může však nastat situace, že pro použitý 
nepodporovaný druh koreference začne algoritmus generovat možné koreferované členy a 
ty uživateli nabízet. Avšak množina vygenerovaných koreferovaných členů má s 
původním záměrem uživatele nutně prázdný průnik. Toto bezcílné vyhodnocování končí 
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zpravidla postupným vygenerováním všech možných koreferovaných členů nebo 
vyčerpáním trpělivosti uživatele, který vyhodnocování přeruší. 

Detekce koreferujícího členu 
Při detekci koreferujícího členu c je nutné 

 stanovit, zda se vůbec jedná o koreferenční odkaz, případně spadá-li do 
podporovaných případů koreferenčních odkazů, 

 minimalizovat množinu RefSOSetc, RefSOSetc = {SO so | výskyt objektu so může 
být koreferovaným členem příslušným ke koreferenčnímu odkazu c}. 

Vzhledem k předchozímu textu lze určité potencionální koreferující členy přímo 
vyjmout z procesu dalšího vyhodnocování: 

 ignorovatelné části dotazu lze rozpoznat a ignorovat, 
 rovněž se jako koreferující člen nedetekuje zájmeno pro 1. a 2. osobu, 
 nepodporované varianty koreferujících členů lze rozlišit podle hodnot atributů 

coref_text.rf, coref_special.rf a coref_special.rf, pokud jsou vyplněny. Parser 
hodnoty těchto atributů nemusí vyplnit vůbec, v takovém případě může docházet 
ke zmíněnému bezcílnému vyhodnocování. Nadále se vychází z předpokladu, že 
vyplněná hodnota každého z těchto atributů implikuje správnost této hodnoty. 

Koreferující členy, které budou podrobeny vyhodnocení, se rozlišují na 
 zájmena (případ A), která nebyla přímo vyjmuta z procesu dalšího vyhodnocování 

(viz výše). Zájmena lze členit na skupiny WRefAnimZ resp. WRefNonAnimZ zahrnující 
zájmena pro životné resp. neživotné objekty. Množina RefSOSetc je určena 
příslušností koreferujícího zájmena do množiny WRefAnimZ resp. WRefNonAnimZ resp. 
WRefWhereZ resp. WRefWhenZ jakožto množina všech SO s příznakem resp. bez 
příznaku životnosti resp. SOA typu TyP resp. SOA typu TyT. Pozn. WRefAnimZ a 
WRefNonAnimZ nemusí být disjunktní, např. „on“ (SOE Student) a „on“ (SOE 
Předmět), 

 koreferující výskyt te objektu SO e (případ B), doplněný o rozvití fR, fR přiřazuje 
význam určitosti, známosti, povědomosti. Rozděluje se na 

 ukazovací rozvití, fR ∈  WRefThisR, např. „ten student“, „u těch předmětů“, 
 rozvití určující povědomost, fR ∈  WRefTheR, např. „ve zmíněném městě“, 
 rozvití specifikující na výstupu již zobrazené údaje, fR ∈  WRefOutputR, např. 

„věk u vypsaných studentů“,  
 rozvití odkazující do historie „studenti z minulého dotazu“. Zmiňováno 

pouze pro přehled. Z prostorových omezení není v této práci dále 
analyzováno. 

V případě B lze pro koreferující výskyt c určit RefSOSetc podle frází použitých při 
ztotožnění výskytu te. Určení SO není nutně jednoznačné. Případ B může být redukován 
až na situaci, kdy výskyt SO je nahrazen přímo frází z WRefThisR ∪  WRefTheR ∪  WRefOutputR. 

Např. „Chci věk u zmíněných!“, pak je tato situace označena jako případ A, přičemž 
RefSOSetc obsahuje všechny SO. 
Pozn.: v případě A i B může množina RefSOSetc obsahovat více SO. 

Struktury pro reprezentaci historie dialogu 
Pro podporu mechanizmů vyhodnocování koreferencí, je nutné pro každý úspěšně 
vyhodnocený NL dotaz qi s pořadím i udržovat v paměti (úplný přehled): 

 NL tvar položeného dotazu qi a příslušný TGTS tgi, 
 QMR dotazu obsahující: 

 LQL překlad dotazu lqli sestávající se z těla lql_bodyi a AL lql_ALi, 
 FI složku fii, 



8 – ALGORITMY 

162 

 <řetězec relace relij; LQL překlad relace relij> pro každou TSO-relaci relij, která 
byla využita pro překlad dotazu qi, 

 hodnota parciální funkce fL2SO(i): {xij | xij v lql_bodyi představuje LQL proměnnou 
varij resp. atom aij} → {so | SO so}. Hodnota fL2SO(i) (xij) = SO sim, pokud LQL 
proměnná varij resp. atom aij byla v lql_bodyi prvně svázána 
s hodnotami/instancemi objektu SO sim resp. zastupuje hodnotu/instanci objektu 
SO sim. Pokud existuje výskyt tin objektu SO sim v TGTS tgi a xij zastupuje 
hodnoty/instance reprezentované výskytem tin, pak je uchován odkaz fRoot(i) (xij) na 
kořen uin výskytu tin, 

 nechť uij je kořen stromu tij, tij je výskytem objektu SO sik, pak je uchován odkaz 
fSO (uij) = sik. Nechť hodnoty/instance reprezentované výskytem tij jsou v lql_bodyi 
zastoupeny LQL proměnnou varil resp. atomem aik. Pak pro uij je uchován odkaz 
fVar (uij) = varil resp. fAtom (uij) = aik, 

 definice parciální funkce var2sqlcoli pro překlad instancí LQL predikátu used/3 
(viz kapitola 8.5.2 – podpora anaforických výrazů), 

 datový kurzor qCurResulti (viz kapitola 8.6 – vyhodnocení SQL dotazu a jeho 
prezentace uživateli). 

Uvedené značení je používáno nadále v textu této kapitoly. 

Nalezení koreferovaného členu 
Nechť c označuje koreferující člen v podobě zájmena, dle [14] lze koreferovaný člen 
očekávat s vysokou pravděpodobností (98 %) nejpozději v předcházející větě (v případě 
NLIDB se jedná o předchozí položený dotaz). Intuitivně lze nahlédnout, že uvedené 
tvrzení lze aplikovat i na koreferující členy odlišné od zájmen, zde s jistým snížením 
pravděpodobnosti pro výskyt antecedentu v poslední větě. Algoritmus využívá této 
skutečnosti k minimalizaci nutné interakce s uživatelem. Nechť aktuální dotaz má pořadí 
n, pak se koreferující člen vyhodnocuje pouze v rámci tgn. Algoritmus nalezení 
koreferovaného členu pro koreferující člen c ⊂  tgn: 
Krok 1. uživateli je zvýrazněn aktuálně vyhodnocovaný c ⊂  tgn, současně je vytvořena 

příslušná RefSOSetc, 
Krok 2. stanovení obsahu množiny potencionálních koreferovaných členů ReferredSet: 

ReferredSet = {uso | uso kořen výskytu objektu SO so, so ∈  RefSOSetc, uso ∈  tgn-1}. 
Pokud se kořen uc členu c vyskytuje jako závislý na slovese, ale v pořadí slov až za 
slovesem, je ReferredSet = {uso | uso kořen výskytu objektu SO so, so ∈  RefSOSetc, 
uso ∈  tgn-1 ∨  (uso ∈  tgn ∧  pořadí uzlu uso v tgn < pořadí uzlu uc v tgn ∧  uso nenáleží 
do podstromu určeného vrcholem uc)}. Pozn.: pro vytvoření množiny ReferredSet 
lze využít zobrazení fRoot(x) (enumerace kořenů) a fL2SO(x) (kontrola náležení do 
RefSOSetc) aplikované postupně na LQL proměnné a atomy z příslušného lql_bodyx, 
protože všechny relevantní výskyty SO získají LQL proměnnou, 

Krok 3. s velmi vysokou pravděpodobností bude ReferredSet obsahovat kořen 
koreferovaného členu, ve shodě s úmysly uživatele (viz úvaha na počátku 
podkapitoly). Pokud | ReferredSet | > 1, jsou prvky této množiny uživateli 
prezentovány (metoda uvedena v předchozím textu). Společně s nimi je uživateli 
umožněno nespokojit se s žádným navrhovaným koreferovaným členem. Zvolí-li 
uživatel koreferovaný člen, algoritmus končí. Pokud | ReferredSet | = 1, je 
automaticky (bez interakce s uživatelem) vrácen jediný prvek množiny ReferredSet 
a algoritmus končí. Uživatel je o této volbě informován v rámci informací o průběhu 
překladu, 

Krok 4. v případě, že uživatel nezvolil žádnou nabízenou alternativu nebo 
| ReferredSet | = 0. Pokud | RefSOSetc | > 1, bude nyní interaktivně omezen počet 
prvků množiny RefSOSetc na jediný. Uživateli je zobrazeno vybídnutí pro volbu SO 
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z množiny RefSOSetc. Výpis prvků RefSOSetc probíhá formou prezentace obecného 
SO uživateli (prezentace definována v SM pro každý SO). Nadále soref označuje 
jediný prvek množiny RefSOSetc, 

Krok 5. z důvodu zbytečného zatížení uživatele, které je spojeno s prohledáváním 
TSO-relací (pro případ, že c představuje exofora), je odsunuto prohledávání 
TSO-relací do tohoto kroku. Pokud byla při překladu dotazu s pořadím n – 1 použita 
některá TSO-relace rel(n-1)i, je prohledána. Prezentovány jsou všechny SO so rovné 
soref, jejichž hodnoty/instance jsou svázány s LQL proměnnou var(n-1)j v LQL 
překladu některé TSO-relace rel(n-1)i, přičemž proměnná var(n-1)j nepopisuje 
počáteční ani koncový bod relace rel(n-1)i. Pozn.: pro získání so příslušného 
k proměnné var(n-1)j je využito zobrazení fL2SO(n-1). Uživatel opět zvolí jednu 
z nabízených možností a algoritmus končí nebo uživatel trvá na pokračování ve 
vyhodnocování, 

Krok 6. prohledávání pokračuje analogicky pro dotaz qn-2. Pro qn-2 jsou nabízeny nejprve 
koreferované členy přímo obsažené v tgn-2. Pro prohledávaný dotaz qn-2 je 
aktualizována množina ReferredSet: ReferredSet = {uso | uso kořen výskytu objektu 
SO soref, uso ∈  tgn-2}. Teprve při neúspěchu (uživatel nezvolil žádný koreferovaný 
člen nebo | ReferredSet | = 0) jsou prohledávány případné TSO-relace z qn-2, 
analogicky ke kroku 5, 

Krok 7. analogicky ke kroku 6 pokračuje prohledávání historie dialogu pro všechny 
dotazy qi, i = n – 2, …, 1. Hledání končí v případě úspěšného zvolení antecedentu 
uživatelem nebo při explicitním přerušení. 

Pro zjednodušení zápisu algoritmu byla zjednodušena podmínka náležení SO so do 
množiny RefSOSetc (společně s vyjádřením rovnosti objektů so a soref). Ve výše 
uvedených krocích je tato podmínka splněna i v případě, že RG* předchůdce od so je 
shodný s některým prvkem RefSOSetc resp. pokud RG* předchůdce některého prvku 
RefSOSetc je totožný s so. 

Např. viz dvojice dotazů z historie „Studenti z Brna“ a následně „Věk vypsaných osob“ resp. 
dvojice „Osoby z Brna“ a následně „Věk vypsaných studentů?“. Naopak, pokud jsou 
disjunktní množiny studentů a zaměstnanců, selže vyhodnocení koreference pro dvojici vět 
„Studenti z Brna“ a následně „Plat u těch zaměstnanců“. 
V případě, že so ∉  RefSOSetc (náležení ve výše uvedeném smyslu) avšak současně 

některý RG* předchůdce so je shodný s některým RG* předchůdcem od prvku 
množiny RefSOSetc, pak je vhodné upozornit uživatele i na tuto možnost (viz poslední 
uvedený příklad). Bylo by ji vhodné zařadit až za nejbližší následující prozkoumání 
TSO-relací. 

Kvůli zjednodušení zápisu algoritmu nebyla také uvedena omezující podmínka na 
prohledávané dotazy: do množiny dotazů, ve kterých se hledá antecedent, se zahrnuje 
každý položený dotaz s výjimkou: 

 explicitní definice uživatelské fráze nebo dotazu na metainformaci, protože se 
jedná o pomocné typy vstupu, nezačleněné do dialogu uživatele a systému, 

 prostého dotazu qk, který nebyl úspěšně přeložen nebo nebyl vyhodnocen 
(neexistuje qCurResultk). 

Pozn. 1: rozšíření množiny ReferredSet v kroku 2 je inspirováno [14]. Do 
prohledávání jsou zahrnuty i antecedenty v rámci téže věty, pokud se koreferující člen 
objevuje až za slovesem. Např. „Ukaž mi studenty a jejich věk“. 

Pozn. 2: interakce v kroku 4 je nezbytná pro omezení generovaných antecedentů 
v dalším vyhodnocování, je však zařazena až za krok 3, který s velkou pravděpodobností 
představuje poslední krok vyhodnocování. 
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Pozn. 3: pokud byl koreferující člen specifikován jako již zobrazený údaj, budou se 
ověřovat pouze výskyty odpovídající proměnným z AL (lql_ALi), např. „u zobrazených 
studentů chci …“. Prozatím se nelze odkazovat na pomocné výstupní údaje, které nejsou 
součástí QMR (nejsou zastoupeny LQL proměnnou). 

Např. nechť vyhodnocení dotazu „Ukaž mi studenty!“ s LQL překladem answer([_1]):-
eStudent(_1) na výstupu vyvolá výpis seznamu jmen a příjmení studentů. Následně neuspěje 
dotaz „Nejdelší z vypsaných příjmení!“, obsahující koreferující člen „vypsaných příjmení“. 
Algoritmus je prostý, avšak zaručuje vysokou pravděpodobnost nalezení 

koreferovaného členu (v rámci podporovaných druhů koreference). Navíc s velkou 
pravděpodobností vyžaduje nejvýše jedinou interakci s uživatelem. 

Překlad koreferencí do LQL 
K aktuálně vyhodnocovanému koreferujícímu členu c je předchozím algoritmem nalezen 
antecedent z dotazu qk. Antecedent je reprezentován 

 LQL proměnnou varki resp. atomem aki, 
 kořenem uki ∈  tgk v případě, že nejde o případ exofora. 
Člen c v aktuálně vyhodnocovaném dotazu vystupuje jako výskyt objektu SO soref. 

Překlad koreferujícího členu se rozlišuje na případy 
 LQL překlad antecedentu představuje atom akj (současně je definována hodnota 

fAtom(uki) = akj). Takový antecedent je označen jako atomický, v ostatních případech 
neatomický, 

 neatomický antecedent se nalézá v aktuálně vyhodnocovaném dotazu (k = n), 
 neatomický antecedent se nalézá v již vyhodnoceném dotazu (k < n). 

Pokud LQL překlad antecedentu představuje atom akj, bude překlad c ve tvaru akj. 
Např. v posloupnosti dotazů „Kdo má ((180) cm)?“ a „Kdo měří víc než uvedená výška?“. 
První dotaz je přeložen např. na tvar 
 answer(_1) :- aStudent__Vyska(_1,180) 

Při překladu prvního dotazu je pro kořen ui = „cm“ uložena informace o vztaženém 
SOA Výška studenta (fSO (ui) = SOA Výška studenta) a současně je pro ui uložen LQL překlad 
v podobě atomu 180 (fAtom (ui) = 180). Překlad 180 se použije i pro c. 
V případě, že se antecedent nalézá v aktuálně vyhodnocovaném dotazu qn, má již 

přiřazenu LQL proměnnou varni. Překlad podstromu s kořenem c bude nahrazen 
proměnnou varni. Zcela stejný přístup je použit při překladu gramatických koreferencí 
v rámci téže věty (např. překlad vedlejší věty závislé na členu hlavní věty). 

Neatomický antecedent se vyskytuje v předchozím dotazu 
Obecně lze problém překladu neatomického antecedentu, který se vyskytuje v již 
vyhodnoceném dotazu qk, k < n, řešit různými způsoby, např.: 

(a) antecedent je v LQL překladu lqlk zastoupený proměnnou varki. Celé LQL tělo 
lql_bodyk dotazu qk je připojeno k LQL tělu aktuálně překládaného dotazu qn. 
Proměnná zastupující koreferující člen je ztotožněna s LQL proměnnou varki 
prostřednictvím instance predikátu =/2. V druhém kroku dochází k překladu, 

(b) pro určité LQL proměnné z každého dotazu se v rámci historie dialogu archivuje 
množina atomů, kterou dané proměnné reprezentovaly. Dále existuje predikát, 
který takové množiny pro aktuální dotaz zpřístupní. 

Pozn.: lze popsat i další postup: analogicky k případu (a) avšak „napojení“ probíhá 
nikoliv na úrovni LQL, ale na úrovni TGTS. Tato varianta spadá zcela nad rámec této 
práce. 

Způsob (a) má podstatnou nevýhodu ve složitosti LQL těla lql_bodyn aktuálního 
dotazu qn. Složitost lql_bodyn bude neúměrně narůstat s počtem dalších odkazovaných 
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dotazů qr, r < n, které jsou rekurzivně začleněny do lql_bodyn. S ohledem na cílový 
dotazovací jazyk SQL resp. na konkrétní použitý SŘBD může nastat situace, kdy 
výsledek již nebude spadat do normy jazyka SQL resp. konkrétní SŘBD nebude schopen 
výsledný SQL dotaz vyhodnotit. 

Např. násobný výskyt agregačních operátorů v historii dialogu: „Ukaž mi průměrné studeny“, 
„Pět nejtěžších z nich“, „Kteří z nich mají nejhorší prospěch z analýzy?“, „Kolik jich je?“. 
Způsob (b) archivuje množinu dat (vrácenou databázovým systémem) zastoupenou 

jistými LQL proměnnými z každého LQL těla pro všechny vyhodnocené dotazy z historie 
dialogu. Určitým predikátem jsou tato data zpřístupněna. Prostorovou nevýhodu tohoto 
řešení převažuje výhoda použitelnosti a efektivity překladu. Instance predikátu pro odkaz 
do historie je přeložena jako SQL dotaz na odpovídající archivovanou množinu. Při 
vhodném provedení překladu instance není nutné využít ani klauzuli WHERE. Nevýhodu 
způsobu (b) představuje také relativní neaktuálnost archivovaných údajů. 

Protože prostorovou nevýhodu lze zanedbat (s ohledem na velmi rychlý vývoj 
informačních technologií), je v této práci na základě předložených důvodů upřednostněn 
způsob (b). Pokud se neatomický antecedent nalézá mimo aktuálně zpracovávaný dotaz, 
vytváří se překlad prostřednictvím predikátu used/3. Využívá se ukládání dat vrácených 
v rámci předchozích úspěšně přeložených a vyhodnocených dotazů (podrobněji viz 
kapitola 8.5.2 – podpora anaforických dotazů a kapitola 8.6.1). 

Predikát used/3 umožňuje úspěšně vyhodnocovat pouze odkazy na LQL proměnné z 
lql_ALi nebo na proměnné, které se v rámci lql_bodyi 

 vyskytují jako argumenty instancí predikátů bez zanoření z hlediska vzájemného 
zanořování konjunktivních klauzulí, 

 nevyskytují se jako argumenty instancí predikátů setof/3 nebo union/3. 
Pokud antecedentu neodpovídá LQL proměnná dle uvedených podmínek, je nutné 

výpočet ukončit a ohlásit neúspěšné vyhodnocení. K uvedené situaci dochází například, 
pokud je antecedent využit pouze jako vnitřní proměnná pro predikát setof/3 nebo 
vykytuje-li se pouze jako vnitřní proměnná predikátu negace ++/1. 

Pozn.: pokud proměnná varik pro antecedent splňuje uvedené podmínky, je pro varik 
definovaná hodnota funkce var2sqlcoli (viz kapitola 8.5.2). 

Důvod pro uvedené omezení lze hledat v kompromisu mezi rozhodnutím, jakým 
způsobem přistupovat k vyhodnocení odkazů do historie dialogu (zvolený způsob (b)), a 
mezi prostorovou náročností tohoto způsobu (uchovávají se pouze data LQL proměnných 
z 0. úrovně vzájemného zanoření konjunktivních klauzulí v těle dotazu). 

Překlad výskytu koreferujícího členu c, jehož antecedent reprezentuje LQL proměnná 
varki z dotazu qk, vznikne jako překlad výskytu c následovaný instancí predikátu used/3: 
proměnná pro c v prvním argumentu bude svázána s množinou atomů atom_setki 
popsanou ostatními dvěma argumenty. Druhý argument ve tvaru numerického atomu 
určuje pořadí dotazu, ve kterém se antecedent vyskytuje. Třetí argument obsahuje LQL 
proměnnou varki zastupující atom_setki. 

Ukázka pro výše uvedenou dvojici po sobě jdoucích dotazů „Osoby z Brna“ a „Věk vypsaných 
studentů?“. Pro první dotaz (s pořadím 1) je definováno lql_AL1 např. ve tvaru [_1]. LQL 
proměnná _1 zastupuje SOE Osoba (fL2SO(1) (_1) = SOE Osoba). Tvar těla q1 není důležitý, lze 
však předpokládat, že se proměnná _1 vyskytuje v 0. úrovni zanoření konjunktivních klauzulí. 
Nechť algoritmus nalezení koreferovaných členů pro c = „vypsaných studentů“ z dotazu q2 
nalezl v prvním kroku (bez interakce s uživatelem) antecedent „Osoby“ z dotazu q1. Překlad 
bude vytvořen např. ve tvaru: 
 answer(_4,_5) :- eStudent(_4), used(_4,1,_1), aStudent__Vek(_4,_5) 
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Instance predikátu used/3 v prvním argumentu zahrnuje všechny osoby z Brna. 
Aktuální výskyt koreferujícího členu v dotazu q2 vynucuje roli c jakožto SOE Student. 
Výstup tvoří seznam studentů z Brna a jejich věk. 

Pro možnost překladu koreferujících členů z TGTS v rozsahu popisovaném v rámci 
kapitoly 8.2.10 postačuje modifikovat algoritmus AlgTgts2LqlSO (překlad stromu 
reprezentujícího výskyt SO). 

8.2.11 Formátování a setřídění výstupu 
Dotaz v NL může kromě specifikace množiny výstupních dat obsahovat explicitní 
informace o formátování výsledných dat: 

 třídění, 
 specifikace výstupní měrné jednotky. 

Informace o formátování se ukládají do složky FI v rámci QMR dotazu. V této práci 
není věnován prostor analýze dalších typů formátovacích specifikací výsledné množiny, 
kterými jsou 

 omezení počtu záznamů, např. „zobraz 20 nejvyšších studentů“, 
 určení způsobu zobrazení, např. „vypiš platy“ oproti „vytiskni platy“ (požadavek 

na odeslání výsledku na tiskárnu). 

Třídění 
V rámci SM je specifikována 

 WSort jako množina r-frází, které rozvíjejí výskyt SO a vynucují setřídění výstupu. 
Např. „setříděný“,  

 WSortBy jako množina r-frází, které rozvíjejí výskyt SO a vynucují setřídění výstupu 
podle jiného SO (zastoupen zástupným uzlem ufSortBy). Předložka „podle“ může 
mít výskyt s funktorem CRIT nebo NORM (při chybném přiřazení lze očekávat i 
COND, LOC, DIR2). 

Např. „setříděný.RSTR (podle [ufSortBy].NORM)“, „v uspořádání.LOC dle 
[ufSortBy].CRIT“. 

 WSortImp jako množina s-frází zachycujících imperativ pro zobrazení aktantu 
(zastoupen zástupným uzlem ufTarget) v uspořádání určeném jiným aktantem 
(zastoupen zástupným uzlem ufSortBy). Např. „setřiď ([ufTarget].PAT) 
([ufSortBy].NORM.podle)“. 

Požadavek na třídění výstupu lze očekávat v situacích 
 Situace A: výskyt t objektu SOA rozvit stromem tSort, tSort je ztotožněn s frází fSort, 

fSort ∈  WSortASC ∪  WSortDESC ∪  WSort (v případě fSort ∈  WSort lze uvažovat další 
rozvití stromu tSort stromem tSortSpec, tSortSpec je ztotožněn s frází fSortSpec, 
fSortSpec ∈  WSortASC (implicitně) nebo fSortSpec ∈  WSortDESC), např. „výška vzestupně“, 
„věk ([setříděný]tSort ([odzadu]tSortSpec))“. LQL proměnná reprezentující hodnoty 
atributu je v rámci FI přidána do elementu order_by (doplněnou o atribut desc při 
nerostoucím pořadí), 

 Situace B: výskyt t objektu SOE/SOAn, analogicky k výskytu t objektu SOA 
v předchozím bodu. Při více potomcích RA* relace je nutno určit kritérium třídění 
(jediný SOA) prostřednictvím interakce s uživatelem. 

A dále v situacích 
 Situace C: výskyt t1 objektu SO so1 rozvit stromem tSortBy, tSortBy je ztotožněn 

s frází fSortBy, fSortBy ∈  WSortBy, zástupný uzel ufSortBy ztotožněn s kořenem výskytu t2 
objektu SO so2, nebo 
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 Situace D: t je ztotožněn s frází f, f ∈  WSortImp, zástupný uzel ufTarget resp. ufSortBy 
ztotožněn s kořenem výskytu t1 resp. t2 objektu SO so1 resp. so2. 

Obě situace C i D jsou vyhodnocovány shodně. Je nalezena významová vazba mezi 
so1 a so2 jako TSOI-relace rel. Do LQL překladu dotazu se překlad relace rel umístí za 
instanci predikátu s prvním výskytem LQL proměnné _Var1, _Var1 reprezentuje 
hodnoty/instance objektu so1 zastoupené výskytem t1. Za překlad relace rel je vložena 
LQL specifikace hodnot/instancí objektu so2 ve výskytu t2, svázaných s proměnnou _Var2. 
LQL proměnná _Var2 je umístěna do AL a v rámci FI do elementu order_by. Specifikace 
třídění prvků so1 do neklesající (implicitně) resp. nerostoucí posloupnosti je určena 
případným rozvitím tSortSpec, tSortSpec je ztotožněn s frází fSortSpec, fSortSpec ∈  WSortASC resp. 
fSortSpec ∈  WSortDESC, tSortSpec rozvíjí kořen stromu tSortBy (např. „Studenti setřídění 
(vzestupně ((podle) věku)“) nebo kořen výskytu t2 (např. „Setřiď (studenty) ((podle) 
(rostoucího) věku)“). V případě nerostoucí posloupnosti je do elementu order_by doplněn 
příznak desc. 

Specifikace výstupní měrné jednotky 
Nechť SOA sa typu TyM má přiřazenu měřitelnou veličinu TyMMeasure (sa). LQL výraz pro 
popis hodnot objektu SOA sa používá číselné ekvivalenty převedené na měrnou jednotku 
mjz = TyMImplMU (sa) nebo mjz = MeasureMUImpl (TyMMeasure (sa)) (není-li TyMImplMU (sa) 
definována). Také na výstupu pro uživatele jsou numerické hodnoty z aktuální domény 
SOA zobrazovány implicitně v vůči měrné jednotce mjz. Uživatel dotazem může 
specifikovat pro výskyt objektu SOA sa odlišnou výstupní měrnou jednotku mjout, mjout ∈  
MeasureMU (TyMMeasure (sa)). Odkaz na mjout bude uložen v atributu mu elementu var 
příslušné LQL proměnné v FI složce vnitřní reprezentace dotazu a výstup hodnot SOA 
bude proveden vůči měrné jednotce mjout. 

Nechť fmj ∈  PhrMeasureMUSelR (mjout) ∪  PhrMeasureMUSelZ (mjout). Za specifikaci 
jednotky mjout pro výskyt t objektu SOA sa se považuje 

 rozvití výskytu t stromem tmj, tmj je ztotožněn s frází fmj (zejména rozvití 
s tektogramatickým funktorem LOC, DIR3, MEANS). 

Např. „Výška v metrech.LOC“, „Váhu na tuny.DIR3“, „Vypiš mi výšku studentů 
centimetry.MEANS“, 

 výskyt t obsahuje podstrom tmj, tmj je ztotožněn s frází fmj: „Kolik tun váží 
Jedlička?“. 

Zpracování explicitní specifikace formátování výsledných dat v rozsahu popisovaném 
v rámci kapitoly 8.2.11 musí být začleněno do 

 algoritmu AlgTgts2LqlSO (překlad stromu reprezentujícího výskyt SO), který nově 
dokáže zpracovat explicitní požadavek na výstupní měrnou jednotku resp. 
požadavek na třídění výstupu dle situací A, B a C, 

 algoritmu AlgTgts2LqlSOUniv, který nově dokáže zpracovat explicitní požadavek na 
třídění výstupu podle situace D. 

8.2.12 Elipsy 
Parser NL obsahuje vlastní rozsáhlý mechanizmus pro zpracování elips, kterým jsou do 
TGTS doplněny uzly vypuštěné z povrchového tvaru věty. Existence zmíněného 
mechanizmu se předpokládá a je již do určité míry využívána v některých dříve 
uvedených aspektech překladu NL na vnitřní reprezentaci dotazu: 

 zpracování slovesného záporu – uzel slovesa v záporu získá nový závislý uzel 
s lematem Neg, 

 zpracování koreferencí – jsou doplněny nové obligatorní rozvíjející členy, 
vypustitelné členy a obligatorní nevypustitelné aktanty u sloves. 
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Úmluva: hranaté závorky v příkladech označují mj. člen automaticky doplněný 
parserem. 

Např. pro dotaz „Zná Annu K.?“ vznikne reprezentace „[On.ACT.ELID] zná Annu K.?“. Pro 
doplněný uzel [On.ACT.ELID] lze hledat antecedent. 
V určitých případech je nové doplnění závislé na konkrétním sémantickém významu. 

Porozumění konkrétnímu sémantickému významu nelze u plně automatického parseru 
předpokládat. 

Např. pro výraz „červené a bíle víno“ lze od parseru očekávat TGTS „((červené) a (bílé)) 
víno“ ale i tvar s nově doplněným uzlem: „((červené) [víno]) a ((bílé) víno)“. 
Určité takové situace lze kontrolovat již popsanými postupy. Komplexní analýza 

těchto situací je nad rámec této práce. 
Např. situace podobná uvedenému příkladu je řešena v rámci překladu NL operátorů, kde lze 
úspěšně přeložit oba výrazy: „Sečti ((plat Drahotové) a (plat Opatrné))!“ i „Sečti plat 
(Drahotové a Opatrné)!“ (viz kapitola 8.2.6).  
Velmi přínosné by bylo využití hodnot ELEX a EXPN u syntaktického gramatému 

del (viz kapitola 4.4.1). Podrobná analýza řešení však není z prostorových možností 
zařazena do této práce. Při výskytu hodnot ELEX a EXPN je překlad dotazu ukončen 
s upozorněním na použití nepodporovaného druhu výpustky. 

Jádrem této kapitoly je pohled na zpracování elips z odlišného pohledu, než který 
nabízí mechanizmus vestavěný v rámci struktury TGTS. Popsáno je několik nejčastějších 
skupin výpustek, které lze na vstupu očekávat a které výrazně zefektivní práci se 
systémem. S těmito skupinami lze uživatele jednoduše seznámit. 

Podporované skupiny elips: 
 nahrazení výskytu told určitého SO so novým výskytem tnew. 

Např. „Kdo z prváku měří (180 cm)“ – „a co (2 m)?“ resp. „Koho učí (A. Česnek)?“ – 
„a (Ostrá)?“ resp. „Kdo studuje španělštinu?“ – „minulý semestr?“ (SOE Semestr 
součástí RE relace v prvním dotazu), 

 pro výskyt ti objektu SO soold v některém z předchozích dotazů je použita nová 
interpretace: ti je výskytem objektu SO sonew, soold ≠  sonew. 

Např. „Studenti se 150“ (nechť výraz „150“ je přeložen jako B-výskyt objektu SOE 
Váha a dojde k vyhodnocení dotazu včetně výpisu dat) – „nechci váhu, ale výšku!“ 
(„150“ má nově vystupovat jako B-výskyt objektu SOE Výška). 

 nahrazení NL operátoru jiným „příbuzným“ NL operátorem. 
Např. „Kdo má nejnižší plat na fakultě?“ – „maximum“. 

 vypsání kompletní množiny výsledných dat – příkaz k ignorování omezení počtu 
výsledných záznamů konstantou KMaxResultSize (viz kapitola 8.6). Např. „všechno“, 

 specifikace třídění výsledku podle jiného kritéria. 
Např. „Studentky z druháku“ – „sestupně podle příjmení“. 

Uživatelův dotaz, který obsahuje jediné vyjádření elipsy dle výše uvedeného 
seznamu, se nadále označuje jako předběžný eliptický dotaz. Pokud je elipsa z 
předběžného eliptického dotazu systémem skutečně zpracována jako elipsa, je takový 
dotaz označen jako eliptický dotaz. Není-li dotaz eliptický, je označen jako neeliptický 
dotaz. 

Např. dotaz q2 = „analýzu“, který následuje po dotazu q1 = „Kdo učí španělštinu?“, je 
předběžným eliptickým dotazem. Pokud je výraz „analýzu“ zpracován jako požadavek na 
informace o předmětu analýza, bude q2 neeliptickým dotazem. Pokud systém q2 zpracuje jako 
požadavek na záměnu názvu předmětu španělština v q1 za hodnotu „analýza“, bude označen 
q2 jako eliptický dotaz. 
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Aktuální tvar posledního neeliptického dotazu qNLs popisuje význam posledního 
neeliptického dotazu qNLs, na který jsou v chronologickém pořadí aplikovány jednotlivé 
úpravy následujících eliptických dotazů qNLs+i, 1 ≤  i ≤  k, s + k = n označuje pořadí právě 
vyhodnocovaného dotazu qNLn a současně ∀ j, 1 ≤  j ≤  k, qNLs+j je eliptický dotaz. 

Např. poslední neeliptický dotaz „Kdo vyučuje angličtinu?“ následovaný eliptickými dotazy 
„a němčinu?“, „španělštinu“ a „minulý semestr“ bude mít aktuální tvar „Kdo vyučoval 
v minulém semestru španělštinu?“. 
Překlad eliptických dotazů není zvláště komplikovaný (jsou-li uvažovány pouze 

očekávané nejčastější tvary elips spadající do uvedených podporovaných skupin), avšak 
pro nedostatek prostoru není analýza překladu do práce začleněna. Předběžné eliptické 
dotazy jsou proto prozatím vyhodnocovány vždy jako neeliptické dotazy. 

Pozn. k možnému řešení: za předpokladu výskytu jediné elipsy v každém předběžném 
eliptickém dotazu, je elipsu e z eliptického dotazu qNLs+i nutné jednoznačně začlenit do 
podporované skupiny elips g a připojit k aktuálnímu qAkts, s+i tvaru posledního 
neeliptického dotazu qNLs, resp. nahradit jeho příslušnou část qAkts, s+i. Rozšířeny by 
musely být struktury pro reprezentaci historie dialogu, za účelem uchování aktuálního 
tvaru posledního neeliptického dotazu. Dále by musely být stanoveny skupiny 
„příbuzných“ NL operátorů a v neposlední řadě také pomocné fráze uvozující předběžné 
eliptické dotazy. Komplikace by představovala pouze prezentace aktuálního tvaru 
posledního neeliptického dotazu uživateli. 

8.3 Definování výrazů 
Nad rámec stávajícího mechanizmu ukládání významů pro úspěšně přeložené dosud 
neznámé s-fráze, podporuje systém omezeným způsobem explicitní definici nových 
bezparametrických uživatelských z-frází resp. r-frází. Nově definovaná fráze f pro SO so 
se uloží spolu s reprezentací významu lqlf (výraz v LQL) mezi ostatní příbuzné z-fráze 
resp. r-fráze v SM. Všechny nově definované fráze jsou viditelné pouze pro uživatele, 
který provedl definici. Administrátor systému může procházet nové uživatelské definice a 
podle potřeby je začleňovat do SM, odkud budou k dispozici pro ostatní uživatele (viz 
kapitola 7.5.2). 

V rámci SM se definuje WDefZ resp. WDefR jako množina s-frází, které přiřazují nově 
definované z-frázi resp. r-frázi fnew (zastoupena zástupným uzlem ufphr) pro SO so 
(u prvků množiny WDefR zastoupen zástupným uzlem ufSO) nový/další význam (zastoupen 
zástupným uzlem ufsense). 

Definiční dotaz nechť označuje takový vstup uživatele v NL, kterým je pro některou 
frázi úspěšně definován nový/další význam. Definičním dotazem může být dotaz qNL, 
jehož TGTS t lze ztotožnit s s-frází fdef, fdef ∈  WDefZ ∪  WDefR. 

Nechť TGTS t definičního dotazu je ztotožněn s s-frází fdef, fdef ∈  WDefZ ∪  WDefR. 
Nechť kořen stromu tphr je ztotožněn s vrcholem ufphr ∈  fdef. 

Nechť fdef ∈  WDefZ a tsense je výskytem objektu SO sosense, kořen stromu tsense je 
ztotožněn s vrcholem ufsense ∈  fdef, pak tsense reprezentuje definici nového/dalšího významu 
z-fráze fnew, fnew = tphr. 

Příkladem pro fdef ∈  WDefZ mohou být s-fráze „definovat [ufphr].PAT [ufsense].COMPL“ resp. 
„označovat.IMPER ([ufphr].ACT {zkratka.RSTR}) [ufsense].PAT“ a jejich ukázkové použití 
v definičních dotazech: „šprta definuji jako studenta s průměrem 1“ resp. „nechť zkratka podd 
představuje všechna oddělení v Praze“. 
Nechť fdef ∈  WDefR, nechť tSO \ tsense je F-výskytem objektu SO sosense, kořen stromu tSO 

je ztotožněn s vrcholem ufSO ∈  fdef a kořen stromu tsense je ztotožněn s vrcholem 
ufsense ∈  fdef. Nechť strom tsense* vznikne jako strom tSO, jehož kořen je rozvit stromem tsense 
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a nechť tsense* představuje výskyt objektu SO sosense, pak selektivní význam spojený se 
stromem tsense* reprezentuje definici nového/dalšího významu r-fráze fnew, fnew = tphr. 

Ilustrací pro fdef ∈  WDefR mohou být s-fráze „[ufSO].ACT být [ufphr].PAT.PNREL 
[ufsense].COND“ resp. „označovat.IMPER ([ufphr].ACT {(jméno.RSTR (přídavné.RSTR))}) 
([ufSO].PAT ([ufsense].RSTR))“ a jejich ukázkové použití v uživatelských definicích: „student je 
mladý, když má věk menší než 20 let“ resp. „Nechť přídavné jméno mladý označuje studenta, 
který má věk menší než 20 let“. 
LQL reprezentace významu z-fráze fnew resp. r-fráze fnew vznikne překladem stromu 

tsense resp. tsense* na LQL výraz lqlsense vůči LQL proměnné _Vari, která zastupuje 
hodnoty/instance objektu SO sosense v jeho výskytu tsense resp. tsense*. Podstatné je 
jednoznačné určení SO sosense, ke kterému se definovaný význam lqlsense vztahuje. Fráze 
fnew je uložena s významem lqlsense vůči LQL proměnné _Vari do příslušné množiny frází 
Mphr v SM: 

 pokud se v lqlsense nevyskytuje žádná instance predikátu pro RA* relaci ani 
predikátu pro RE relaci ani od žádného vestavěného predikátu, pak 
Mphr = PhrSOEZ (se) resp. Mphr = PhrSOER (se), např. „ať bytost označuje osobu“, 

 pokud se v lqlsense nevyskytuje žádná instance predikátu pro RA* relaci, v které by 
_Vari byla prvním argumentem (v roli RA* předchůdce) a vyskytuje se právě 
jedna instance ij predikátu pre, že pre je predikátem pro některou RE relaci re, _Vari 
se vyskytuje v instanci ij jako argument pouze s pořadím k, pak 
Mphr = PhrRESOESelZ (re, k) resp. Mphr = PhrRESOESelR (re, k), např. „ať zkratka vc 
označuje zaměstnance, který vyučuje cvičení“, 

 pokud sosense představuje SOE a současně se v lqlsense nevyskytuje žádná instance ij 
predikátu pre, pre je predikátem pro některou RE relaci re, _Vari se vyskytuje 
v instanci ij jako argument, a dále existuje pouze jediná instance ik predikátu pra, 
pra je predikátem pro RA* relaci mezi SOE sosense a atributem sa, _Vari se 
vyskytuje v instanci ik jako první argument, pak Mphr = PhrSOAParentSelZ (sa) resp. 
Mphr = PhrSOAParentSelR (sa), např. „ať těžký označuje studenta s váhou větší než 
110 kg“, 

 pokud sosense představuje atribut a současně existuje pouze jediná instance ik 
predikátu pra, _Vari se vyskytuje v instanci ik a pokud navíc pra je predikátem pro 
RA* relaci mezi libovolným SO sopred a atributem sosense, _Vari se vyskytuje 
v instanci ik jako druhý argument, pak Mphr = PhrSOASelZ (sosense) resp. 
Mphr = PhrSOASelR (sosense), např. „nechť cent představuje váhu 100 kg“, 

 v ostatních případech definice selže (pro uživatele s odůvodněním složitosti). 
Uzly stromu tphr, které odpovídají jiným než zástupným uzlům ve frázi fdef, nejsou 

součástí nově definované fráze fnew. 
Pozn.: definice parametrických uživatelských frází představuje značné komplikace a 

proto je přenechána na správci systému. Příklad parametrické definice: „nechť něčí 
spolužák označuje studenta, jehož ročník se shoduje s ročníkem dané osoby“. 

Pozn.: definiční dotazy, které se nepodařilo úspěšně vyhodnotit (např. pro jejich 
složitost), se archivují spolu s úspěšnými definicemi. Administrátor systému jejich 
prostřednictvím může hledat inspiraci pro obohacení SM o nové fráze. 

Algoritmus kompletně zpracovávající TGTS t definičního dotazu je označen jako 
AlgTgtsDef. 

8.4 Metainformace 
Kromě dotazů na konkrétní uložená data podporuje systém dotazy na metainformace, 
kterými jsou označeny informace o SNet (přehled objektů, atributů a relací) a systému 
samotném. Dotazy na metainformace slouží zejména novému uživateli k větší efektivitě 
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dotazování a orientaci v systému. Podporovány jsou dotazy na předpokládané hlavní 
skupiny metainformací. Podstatné jsou vhodně vytvořené stručné textové popisy prvků 
SNet, včetně samotné databáze. 

8.4.1 Informace o systému 
Dotaz na základní informace o systému (např. „info o systému!“, „Jaké informace jsou v 
databázi?“) iniciuje výpis krátkého textového popisu tdesc uložených dat, 
tdesc ∈  WMetaPhrOutSystem. Výpis je doplněn o seznam všech SOE (pro každý je zobrazen 
název PhrOutSOE (se) a textový popis PhrOutSOEDesc (se)). Uživateli je tímto způsobem 
stručně a efektivně představen rámec uložených dat a hlavní ohniska pro kladení dotazů. 

V SM jsou definovány množiny s-frází WMetaSystemInfoS a z-frází WMetaSystemInfoZ, kterými 
uživatel požaduje výpis informací o systému. Ve frázi lze použít zástupný uzel [S] resp. 
další zástupné uzly a sice pro reprezentaci prvku množiny WMetaSystem resp. jiné zvolené 
množiny z-frází nebo r-frází (např. WQueryWhat, WQueryR). 

Definice jednotlivých frází pro dotazy na metainformace je rozšířena o možnost 
přiřazení určité množiny frází ke konkrétnímu zástupnému uzlu. 

Dotaz uživatele je pokládán za dotaz na základní informace o systému, pokud jeho 
TGTS tsys lze ztotožnit s frází fsys, fsys ∈  WMetaSystemInfoS ∪  WMetaSystemInfoZ, přičemž každý 
zástupný uzel ufX musí být ztotožněn s kořenem stromu tX, tX odpovídá některé frázi fX, 
fX ∈  WX, množina frází WX je při definici fráze fsys přiřazena k uzlu ufX. 

Příklady frází z množiny WMetaSystemInfoS: „vědět [X].EFF [S].PAT“, [X] reprezentuje prvek 
z WQueryWhat, použito v „Co víš/se ví o systému“; „být ([S].ACT {(tento.RSTR)}) [X].AIM“, [X] 
reprezentuje prvek z WQueryWhat, použito v „K čemu je tato databáze?“. Příklad frází z množiny 
z WMetaSystemInfoZ: „informace [S].PAT“, použito ve výrazu „Informace o systému!“. 
Pro fsys ∈  WMetaSystemInfoZ lze předpokládat uvození stromu tsys prostřednictvím o-stromu 

tintro, který odpovídá frázi fintro, fintro ∈  WIntroS. V takovém případě je strom tintro ignorován 
a vyhodnocování se soustředí na jeho podstrom tsys, kořen tsys odpovídá významovému 
ohnisku fráze fintro. 

Např.: „Ukaž mi informace o systému!“. 

8.4.2 Přehled objektů 
Druhou skupinou dotazů jsou dotazy na přehled objektů SOE a RE relací dostupných 
v systému (např. „Co se v DB eviduje?“, „Vazby v systému?“). Dotaz iniciuje výpis všech 
objektů SOE (pro každý je zobrazen název PhrOutSOE (se) a textový popis 
PhrOutSOEDesc (se)) a RE relací (název PhrOutRE (re) a komentář PhrOutREDesc (re)). 

V SM se definují množiny s-frází WMetaListS a z-frází WMetaListZ, kterými uživatel 
požaduje výpis seznamu objektů SOE nebo RE relací. Ve frázi lze uvést zástupný uzel [S] 
resp. [E] resp. [R] resp. další zástupné uzly a sice pro reprezentaci prvku množiny 
WMetaSystem resp. WMetaEntity resp. WMetaRel resp. jiné zvolené množiny z-frází nebo r-frází. 

Dotaz uživatele je pokládán za dotaz na přehled objektů SOE a RE relací 
v analogickém případě (včetně zpracování) jako při dotazu na základní informace o 
systému, avšak fsys, fsys ∈  WMetaListS ∪  WMetaListZ. 

Příklad pro WMetaListS: „skládat_se [S].ACT (([X].RSTR) [E].PAT)“, [X] reprezentuje prvek 
z WQueryR, použito v „Z jakých objektů/věcí se skládá systém?“. 

8.4.3 Informace o SOE 
Požadavek na informaci o konkrétním SOE se (např. „Co se eviduje u studentů?“, „Na co 
se lze dotazovat u studentů?“) je zpracován jako výpis zahrnující 

 textový popis SOE se (název PhrOutSOE (se) a komentář PhrOutSOEDesc (se)), 
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 textový popis případného přímého RG předchůdce SOE sg (název PhrOutSOE (sg) 
a komentář PhrOutSOEDesc (sg)), 

 seznam bezprostředních RA potomků (název PhrOutSOA (sa) a komentář 
PhrOutSOADesc (sa)), 

 seznam relací RE, ve kterých SOE s vystupuje jako argument (název 
PhrOutRE (re) a komentář PhrOutREDesc (re)). 

Do této skupiny dotazů lze proto zařadit i přímé dotazy na atributy nebo vazby 
konkrétního SOE (např. „Jaké položky se evidují u studentů?“, „Jaké vazby mají 
zaměstnanci?“). 

V SM se definují množiny s-frází WMetaSOEInfoS a z-frází WMetaSOEInfoZ, kterými uživatel 
požaduje výpis informace o určitém SOE. Ve frázi lze uvést zástupný uzel [OE] resp. [A] 
resp. další zástupné uzly a sice pro výskyt SOE resp. reprezentaci prvku množiny 
WMetaAtrib resp. prvku jiné zvolené množiny z-frází nebo r-frází. 

Dotaz uživatele je pokládán za dotaz na informaci o SOE se v analogickém případě 
(včetně zpracování) jako při dotazu na základní informace o systému, avšak fsys, 
fsys ∈  WMetaSOEInfoS ∪  WMetaSOEInfoZ. Navíc s rozdílem, že zástupný uzel ufE pro výskyt tE 
objektu SOE musí být ztotožněn s kořenem výskytu libovolného objektu SOE se. Na 
základě tE je stanoven objekt se pro výpis. 

Pozn.: určité prvky množiny WMetaSOEInfoS resp. WMetaSOEInfoZ lze vytvořit analogicky 
k prvkům množiny WMetaSystemInfoS resp. WMetaSystemInfoZ. Zástupný uzel [S] pro fS, 
fS ∈  WMetaSystem bude nahrazen zástupným symbolem [OE] pro fE, fE ∈  WMetaEntity (např. 
„nápovědu k [S]“ ∈  WMetaSystemInfoZ a „nápovědu k [OE]“ ∈  WMetaSOEInfoZ). 

8.4.4 Informace o atributu 
Požadavek na informaci o konkrétním atributu sa (např. „Popiš mi položku stav 
u studentů?“) je zpracován jako výpis zahrnující 

 textový popis atributu sa (název PhrOutSOA (sa) a komentář PhrOutSOADesc (sa)), 
 rodičovský SOE (název PhrOutSOE (se) a komentář PhrOutSOEDesc (se)), 
 pro sa typu TyM je zobrazena příp. veličina PhrMeasure (TyMMeasure (sa)) a příp. 

předvolená měrná jednotka PhrMeasureMU (TyMImplMU (sa)), 
 je-li sa SOAn, je doplněn seznam bezprostředních RA potomků si (název 

PhrOutSOA (si) a komentář PhrOutSOADesc (si)). 
Do této skupiny dotazů lze proto zařadit i dotazy na rodičovský element nebo měrnou 

jednotku, např. „pro jaký objekt / u čeho se eviduje výška“. 
V SM se definují množiny s-frází WMetaAtribInfoS a z-frází WMetaAtribInfoZ, kterými uživatel 

požaduje výpis informace o určitém SOE. Ve frázi lze uvést zástupný uzel [OE] resp. [OA] 
resp. další zástupné uzly a sice pro výskyt rodičovského SOE resp. pro výskyt atributu 
resp. prvek jiné zvolené množiny z-frází nebo r-frází. 

Dotaz uživatele je pokládán za dotaz na informaci o atributu SO sa v analogickém 
případě (včetně zpracování) jako při dotazu na základní informace o systému, avšak fsys, 
fsys ∈  WMetaAtribInfoS ∪  WMetaAtribInfoZ. Navíc s rozdílem, že zástupný uzel ufE pro výskyt tE 
objektu SOE resp. ufA pro výskyt tA atributu musí být ztotožněn s kořenem výskytu 
objektu SOE se resp. objektu SOA/SOAn sa, SOE se je rodičovský SOE od objektu sa. Na 
základě tA a tE je stanoven objekt sa pro výpis. 

8.4.5 Informace o relaci RE 
Požadavek na informaci o konkrétní RE relaci re (např. „Popiš mi relaci vyučovat?“) je 
zpracován jako výpis zahrnující 

 textový popis relace re (název PhrOutRE (re) a komentář PhrOutREDesc (re)), 
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 seznam SOE si, které se relace re účastní jako argumenty (název PhrOutSOE (si) a 
komentář PhrOutSOEDesc (si)). 

V SM se definují množiny s-frází WMetaRelInfoS a z-frází WMetaRelInfoZ, kterými uživatel 
požaduje výpis informace o konkrétní RE relaci. Ve frázi lze uvést zástupný uzel [OR] 
resp. další zástupné uzly a sice pro specifikaci RE relace resp. prvku jiné zvolené množiny 
z-frází nebo r-frází. 

Dotaz uživatele je pokládán za dotaz na informaci o RE relaci re v analogickém 
případě (včetně zpracování) jako při dotazu na základní informace o systému, avšak fsys, 
fsys ∈  WMetaRelInfoS ∪  WMetaRelInfoZ. Navíc s rozdílem, že zástupný uzel ufR pro specifikaci 
RE relace musí být ztotožněn s kořenem stromu tR, tR odpovídá s-frázi fR, fR ∈  PhrRES (re) 
∪  PhrRESelS (re) ∪  PhrREZ (re) ∪  PhrRESelZ (re) (např. „vyučovat“, „účast“), ve frázi fR 
nemusí být ztotožněn žádný povinný argument. 

8.4.6 Poznámky k vyhodnocování 
Souhrnný algoritmus zpracovávající dotazy na metainformace ve smyslu celé kapitoly 8.4 
je označen jako AlgTgtsMeta. 

Pořadí operací ztotožnění 
Operace ztotožnění stromu dotazu t a frází pro výpis metainformací je v prvním kroku 
provedena pouze pro fráze fi, fi ∈  WX, X libovolné (operace ztotožnění není volána na 
zástupné uzly zastupující výskyty SO a specifikace RE relací). Pokud existuje více takto 
předběžně aplikovatelných frází fi, jsou uspořádány vzestupně dle počtu zástupných uzlů 
pro výskyt SO nebo pro specifikaci RE relace. V druhém kroku je seznam frází procházen 
a dochází k pokusu o ztotožnění celého stromu t podle aktuální fráze (včetně ztotožnění 
všech zástupných uzlů). První úspěšná fráze je použita. 

Např. pro dotaz „Popiš mi studenty“, kde f1 = „popsat.IMP [OR].PAT“, f1 ∈  WMetaRelInfoS a 
f2 = „popsat.IMP [OE].PAT“, f2 ∈  WMetaSOEInfoS. V prvním kroku jsou předběžně ztotožněny 
obě dvě fráze. Nechť je ve druhém kroku upřednostněna fráze f1, avšak ztotožnění selže 
(„student“ ∉  PhrRES (re) ∪  PhrRESelS (re) ∪  PhrREZ (re) ∪  PhrRESelZ (re)). Probíhá 
ztotožnění kompletního dotazu podle s-fráze f2, které uspěje. 

Nepodporované typy dotazů na metainformace 
Systém prozatím nepodporuje dotazy na metainformace, které obsahují sloveso 
s morfologickým gramatémem deontmod různým od DECL (např. DEB, POSS, PERM) 
v dotazu „Jaké stavy může mít faktura?“ se zápisem „jaké stavy mít.POSS faktura?“. Pro 
uvedené dotazy je vhodné uživatele upozornit, že jsou dochází k ignoraci. 

Např. výraz „Jaké smějí mít zaměstnanci funkce?“ bude vyhodnocen jako obyčejný dotaz 
„Jaké mají zaměstnanci funkce?“. 

Nepravé dotazy na metainformace 
Do skupin dotazů na metainformace nenáleží dotazy: 

 „Jak se identifikují knihy v knihovně?“ – dotaz lze zpracovat podle s-fráze pro 
uvození atributu typu TyID. Výsledkem dotazu jsou dvojice <identifikátor knihy; 
kniha>, 

 „Ukaž mi všechno o A. Kuličovi.“ – dotaz na zobrazení kompletního záznamu 
entity (současný výpis hodnot všech RA následovníků entity). 
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8.5 Překlad vnitřní reprezentace na SQL dotaz 
Algoritmus překladu LQL výrazu qLQL na SQL dotaz qSQL (nadále algoritmus lql2sql) 
vychází z algoritmu, kterým systém MASQUE/SQL [1] překládá výrazy v LQLM na dotazy 
v SQL (algoritmus překladu z MASQUE/SQL nadále označen lql2sqlM). Algoritmus lql2sql 
je oproti původnímu lql2sqlM rozšířen, aby podporoval všechny modifikace LQL oproti 
LQLM (přehled modifikací viz oddíl 6). 

8.5.1 Algoritmus Masque 
Pro prostorová omezení této práce není možné zařadit popis algoritmu lql2sqlM [1], avšak 
nadále se v textu této kapitoly vychází z jeho znalosti. Kromě stručného shrnutí činnosti 
algoritmu lql2sqlM bude jeho průběh ilustrován na typickém příkladu. 

V hrubých obrysech lze činnost algoritmu lql2sqlM nad typickým vstupem qLQL 
neobsahujícím agregaci shrnout následujícími odstavci: 

Při překladu je definována struktura vazeb (BSxxiv), která jednotlivým LQL 
proměnným (tj. např. _1, _234) z qLQL přiřazuje jejich význam v podobě fragmentu SQL 
výrazu. Každé proměnné je přiřazen v BS nejvýše jeden význam. Proměnná se nazývá 
vázaná, pokud má v BS přiřazen význam, v opačném případě se nazývá volná. Pro účely 
dalšího textu bude svázání proměnné X s hodnotou Y prostřednictvím struktury vazeb BS 
značeno jako X →BS Y. 

Každá instance inst predikátu ppred obsažená ve vstupním LQL výrazu qLQL je 
přeložena na jediný pseudo-SQL výraz psql. Pseudo-SQL výraz (ekvivalentní označení 
ps-výraz viz oddíl 7.4) odpovídá SQL dotazu, jehož klauzule SELECT, FROM a WHERE 
nemusejí být specifikovány, navíc psql neobsahuje žádnou z klauzulí GROUP BY, 
HAVING a ORDER BY. 

Pokud LQL proměnná použitá jako argument v inst není v BS vázána, je svázána 
s názvem příslušného SQL sloupce z psql. Pokud je proměnná již vázána, je tato hodnota 
postavena do WHERE klauzule jako rovna hodnotě příslušného SQL sloupce z pPSQL. 

Pseudo-SQL výrazy psqlik jednotlivých instancí instik predikátů z konjunktivního 
seznamu konjk jsou spojeny do výsledného dotazu psqlk: 

 klauzule SELECT u psqlk obsahuje pouze *, 
 klauzule FROM u psqlk obsahuje čárkami oddělený seznam tabulek včetně aliasu 

z klauzule FROM u jednotlivých psqlik, 
 klauzule WHERE u psqlk vznikne jako konjunkce podmínek z WHERE klauzulí u 

jednotlivých psqlik. 
Podle významu vázaného prostřednictvím LQL proměnných z qLQL, které se současně 

vyskytují v AL, je vytvořen obsah SELECT klauzule výsledného SQL dotazu. Výsledek 
představuje korektní formální SQL dotaz. 

Příklad 
NL dotaz „Existuje nějaký oceán, který nesousedí s žádnou zemí?“ je příkladem dotazu 
typu ano/ne. Dotazu odpovídá LQLM výraz: 

answer([]):-ocean(_1), \+ (country(_2), borders(_1,_2)) 

Pozn.: predikát \+/1 v LQLM je pouze jiné označení predikátu negace ++/1 v LQL. 
Algoritmus překladu lql2sqlM postupuje v těchto krocích: 

Krok 1. Struktura vazeb BS je inicializována jako prázdná, 
Krok 2. instance ocean(_1) je přeložena na ps-výraz 

SELECT * FROM ocean-1 REL1 

                                                 
xxiv angl. binding structure 
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Do BS je přidán záznam _1 →BS REL1.ARG1, 
Krok 3. začíná překlad instance predikátu \+. Je vytvořena záložní kopie BS jako BS~. 

Tedy _1 →BS~ REL1.ARG1, 
Krok 4. instance country(_2) je přeložena na ps-výraz 

SELECT * 
FROM country-1 REL2 

Do BS je přidán záznam: _2 →BS REL2.ARG1, 
Krok 5. instance borders(_1,_2) je přeložena na ps-výraz 

SELECT * 
FROM borders-2 REL3 
WHERE REL3.ARG1 = REL1.ARG1 AND 
  REL3.ARG2 = REL2.ARG2 

Oba argumenty instance predikátu jsou tvořeny vázanými proměnnými. Do 
WHERE klauzule jsou umístěny podmínky, které vynucují pro hodnoty svázané 
s proměnnými rovnost s hodnotou odpovídajícího sloupce, 

Krok 6. konjunktivní klauzule country(_2), borders(_1,_2) je přeložena na 
SELECT * 
FROM country-1 REL2, borders-2 REL3 
 WHERE REL3.ARG1 = REL1.ARG1 AND 
  REL3.ARG2 = REL2.ARG2 

Pseudo-SQL výrazy odpovídající instancím predikátů z konjunktivního seznamu 
jsou spojeny do jediného ps-výrazu, 

Krok 7. kvantifikovaná konjunktivní klauzule (country(_2), borders(_1,_2)) má shodný 
překlad jako její vnitřní část, 

Krok 8. po vyhodnocení vnitřní konjunktivní klauzule je hodnota BS obnovena ze zálohy 
BS~, 

Krok 9. instance predikátu \+ je přeložena na ps-výraz: 
SELECT 
FROM 
WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
    FROM country-1 REL2, borders-2 REL3 
   WHERE REL3.ARG1 = REL1.ARG1 AND 
     REL3.ARG2 = REL2.ARG2) 

Krok 10. konjunktivní klauzule ocean(_1), \+(country(_2), borders(_1,_2)) je přeložena 
jako 
SELECT * 
FROM ocean-1 REL1 
WHERE NOT EXISTS (SELECT * 
    FROM country-1 REL2, borders-2 REL3 
   WHERE REL3.ARG1 = REL1.ARG1 AND 
     REL3.ARG2 = REL2.ARG2) 

Krok 11. překlad celého LQLM dotazu má shodný tvar jako překlad konjunktivního 
seznamu v předchozím kroku. 

Vhledem k tomu, že AL dotazu je prázdný, jedná se o dotaz typu ano/ne. Pokud 
výsledný SQL dotaz při vyhodnocení databázovým strojem vrátil alespoň jeden záznam, 
je uživateli vrácena kladná odpověď jinak záporná. 

8.5.2 Modifikace algoritmu 
Autorovi není známa literatura, která by poskytla důkaz korektnosti postupu lql2sqlM. 
Avšak dle [1] byl algoritmus lql2sqlM podroben zevrubnému testování, přičemž ve všech 
případech byl jeho výstup korektní. Protože jiná literatura známá autorovi nevyvrací 
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korektnost lql2sqlM (důkazem ani protipříkladem), předpokládá se nadále v této práci, že 
algoritmus lql2sqlM pracuje korektně. 

Následující odstavce se věnují jednotlivým modifikacím mi, i ∈  IMLQL, jazyka LQL 
oproti LQLM, které zmiňuje oddíl 6. Pro každou modifikaci mi, i ∈  IMLQL, je ukázána 
úprava ui původního lql2sqlM, která zajistí přeložitelnost jazyka LQLM doplněného 
o modifikaci mi. Navržený algoritmus lql2sql lze popsat jako původní lql2sqlM, který je 
pozměněn každou takovou úpravou ui, i ∈  IMLQL. Není možné věnovat prostor pro 
formální ověření korektnosti postupu, avšak z následujících odstavců lze nahlédnout, že 

 pokud je lql2sqlM korektní, je korektní i algoritmus, který vznikne přidáním 
modifikace ui, i ∈  IMLQL, k algoritmu lql2sqlM, 

 jednotlivé úpravy ui, i ∈  IMLQL, jsou vzájemně nezávislé (přítomnost úpravy ux 
neovlivní korektnost algoritmu lql2sqlM doplněného o úpravu uy, x ≠  y), 

 pokud je lql2sqlM korektní, je dle předchozích bodů korektní i lql2sql, 
 lql2sql je schopen přeložit výrazy z LQL (LQL definováno jako LQLM doplněné 

o všechny modifikace mi, i ∈  IMLQL). 

Modifikace vestavěných predikátů 
Modifikace vestavěných predikátů LQLM spočívá převážně na 

 přejmenování predikátů (např. tot/2 na sum/2 apod.), 
 změně pořadí argumentů (např. len/2), 
 změně významu predikátu (např. min/2, max/2, >/2). 

Úprava algoritmu lql2sqlM spočívá v respektování těchto modifikací. Pseudo-SQL 
výrazy, které modifikovaným predikátům odpovídají, zůstávají shodné až na nutnou 
jednoduchou úpravu v případě predikátů s odlišným pořadím argumentů. 

Původní predikáty greater_than/2 a >/2 resp. less_than/2 a </2 jsou nahrazeny 
obecnějším predikátem >/2 resp. </2, jehož argumenty mohou představovat atomy 
shodného druhu (číslo, text nebo datum/čas). Libovolný argument může být zastoupen 
proměnnou již vázanou s atomem vhodného druhu. Překlad je analogický k původním 
tvarům predikátu (pro porovnání atomů druhu text se uvažuje lexikografické uspořádání). 

Predikáty min/2 resp. max/2 jsou definovány analogicky k původním tvarům v LQLM 
s rozdílem: první argument arg1 odpovídá první složce dvojice d (na místo druhé složky 
dvojice d, jako tomu bylo v LQLM), přičemž první složka dvojice d obsahuje minimální 
resp. maximální hodnotu z množiny dvojic specifikované jako druhý argument (pro 
množinu atomů druhu text se uvažuje minimum resp. maximum v lexikografickém 
uspořádání). 

Odstranění nevyužitých predikátů a jazykových konstrukcí 
Predikáty z LQLM nepoužité v LQL lze ignorovat bez nutnosti úpravy původního 
algoritmu, rovněž i nevyužité konstrukce jazyka LQLM. 

Přidané vestavěné predikáty 
Predikáty pro relační operátory <=/2, >=/2 se zpracovávají analogicky k </2, >/2 dle 
odpovídajícího významu. Predikáty =/2 a <>/2 jsou přeloženy analogicky k operátoru >/2 
podle očekávaného významu avšak nyní již neplatí omezení na druh argumentu, postačuje 
shodný druh atomu zastoupený hodnotami obou argumentů. 

Protože cílový dotazovací jazyk SQL-99 má podporu systémových a uživatelsky 
definovaných funkcí, bylo možné podstatně rozšířit LQLM o další vestavěné predikáty.  

Úmluva: pro účely dalšího textu této kapitoly jsou argumenty specifikované v rámci 
konkrétní instance i predikátu p/N označeny symbolem argj, j ≤  N. V případě, že 
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argument argj je reprezentován LQL proměnnou, označuje symbol _Varj, j ≤  N, tuto LQL 
proměnnou. Symbol valj, j ≤  N, nadále reprezentuje 

 atomk, pokud je argj zastoupen atomem atomk, 
 hodnotu vázanou v BS s proměnnou _Varj, pokud je argj zastoupen vázanou 

proměnnou _Varj, 
 nedefinovanou hodnotu v ostatních případech. 

Překlad predikátu str_incl/2 s argumenty arg1 (prohledávaný textový řetězec), arg2 
(hledaný podřetězec) je definován např. jako ps-výraz 

SELECT 
FROM 
WHERE CHARINDEX(val2, val1) > 0 

Hodnoty val1, val2 musí být definovány vždy. Předpokladem je unární funkce 
CHARINDEX definovaná v databázovém systému, která vrací nenulovou pozici 
podřetězce (první argument) přítomného v rámci prohledávaného řetězce (druhý 
argument). Analogicky k str_incl/2 lze popsat překlad str_start/2 pomocí konstruktu 
LIKE použitého ve WHERE klauzuli. 

Překlad predikátu str_len/2 s argumenty arg1 (délka řetězce), arg2 (textový řetězec) 
lze popsat (val2 má hodnotu definovanou vždy): 

 pokud je val1 definováno, je výsledkem překladu ps-výraz 
SELECT 
FROM 
WHERE STRLEN(val2) = val1 

Předpokládá se, že unární funkce STRLEN definovaná v databázovém systému 
vrací délku textového řetězce, 

 pokud val1 není definováno a arg1 odpovídá nějaké volné proměnné _Var1, pak je 
výsledkem překladu prázdný ps-výraz, současně je do BS přidán záznam 
_Var1 →BS STRLEN(val2). 

Překlad predikátů math1/3, math2/4, date1/3, date2/4 lze definovat analogicky 
k překladu str_len/2. Analogie je následující: 

 arg1 určuje použitou skalární databázovou funkci fDB (v případě predikátu 
str_len/2 platilo fDB = STRLEN) s aritou 

 1 pro math1/3 a date1/3, 
 2 pro math2/4 a date2/4, 

 arg2 reprezentuje výsledek funkce fDB (stejně jako arg1 u predikátu str_len/2 
reprezentoval výsledek funkce STRLEN), 

 argument arg3 resp. oba argumenty arg3 a arg4 představují jeden argument resp. 
oba argumenty funkce fDB (stejně jako arg2 u predikátu str_len/2 představoval 
jediný parametr funkce STRLEN). 

Překlad predikátů union/3 vrací prázdný ps-výraz, avšak jako vedlejší efekt dochází 
k přidání záznamu do BS: _Var1 →BS sql_union_arg2_arg3, přičemž symbol 
sql_union_arg2_arg3 představuje ps-výraz popsaný níže. 

Nechť současně obě klauzule SELECT v ps-výrazech val2 a val3 obsahují NCol 
sloupců, pak sql_union_arg2_arg3 bude mít tvar SQL dotazu 

SELECT * 
FROM (val1 UNION ALL val2) RELn 

Symbol RELn představuje nový unikátní název tabulky vrácený n-tým voláním 
generátoru unikátních názvů tabulek (ekvivalent ke generátoru ‚correlation-names 
generator‘, který dle algoritmu lql2sqlM vrací unikátní nepoužitý tabulkový alias). Při 
neshodě názvů sloupců stejného pořadí z SELECT klauzulí u arg2 a arg3 budou sloupce 
přejmenovány na COLm, kde m, m ≤  NCol, označuje pořadí přejmenovávaného sloupce. 
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Pozn.: překlad instance i predikátu setof/3 resp. union/3 zajišťuje, že proměnná _Var3 
resp. _Var1 bude svázána s korektním SQL dotazem (nikoliv jen ps-výrazem). Tedy 
v instanci i predikátu union/3 představují hodnoty val2 a val3 korektní SQL dotazy. SQL 
dotaz svázaný s _Var1 po překladu instance predikátu union/3 zajišťuje nadále možnost 
použití _Var1 v instancích predikátů na takových pozicích argumentů, které v LQLM 
vyžadují výskyt proměnné vázané prostřednictvím predikátu setof/3 (predikáty nad 
množinami např. min/3, avg/3, len/3 apod.). 

Modifikace druhů atomů 
Atom druhu text v LQL nahrazuje atom druhu symbol z LQLM. Hodnota atomu druhu text 
je oproti atomu druhu symbol uzavřena do apostrofů, což umožňuje používat víceslovné 
hodnoty atomu. Jedná se o odstranění omezujícího dědictví jazyka LQLM, které pochází 
z jazyku Prolog. Algoritmus lql2sql při překladu do SQL nepřidává apostrofy kolem 
hodnoty atomu v rámci, jako tomu bylo v algoritmu lql2sqlM při překladu hodnoty atomu 
druhu symbol. 

Atomy druhu datum/čas lze zpracovat shodně jako atom druhu text. Jejich tvar je 
použitelný pro porovnání s doménou atributu fyzické tabulky obsahující prvky typu 
DATETIME. 

Atom druhu identifikátor entity je reprezentován uspořádanou dvojicí obsahující dvě 
složky: 

 hodnota instančního klíče tabulky. Pro jednoduchost se předpokládá pouze 
nejčastější typ NUMERIC nebo VARCHAR, 

 identifikátor fyzické tabulky. Pro názornost je v příkladech v rámci této práce 
zastoupen textovým názvem fyzické tabulky. Avšak pro reálný provoz je vhodné 
zvolit efektivnější variantu, např. jednoznačný číselný identifikátor. 

Každé složce odpovídá při překladu do SQL vyhrazený sloupec (v rámci každého 
SQL dotazu a ps-výrazu): sloupce jsou zařazeny vždy vedle sebe, přičemž první v pořadí 
je vždy sloupec s hodnotami instančního klíče fyzické tabulky. Vzhledem k uvedeným 
skutečnostem musí být lql2sqlM modifikován: 

 pro každou LQL proměnnou vázanou s atomem druhu identifikace entity / 
množinou atomů druhu identifikace entity je nutné evidovat příznak, který tuto 
informaci zachycuje (do BS je vložen záznam ve tvaru uspořádané dvojice pro 
hodnoty obou sloupců současně), 

 při zpracování proměnné zastupující atom druhu identifikátor entity (s příznakem 
viz předchozí bod) bude překládající algoritmus používat současně vždy dva 
příslušné sloupce, včetně výstupu do AL, 

 každé porovnání dvou atomů druhu identifikátor entity vyžaduje současné 
porovnání hodnot z obou složek. 

Příklad: při překladu LQL výrazu eStudent(_1), aStudent__Vyska(_1, _2) bude nejprve 
přeložen výraz eStudent (_1) na ps-výraz 
 SELECT * FROM t_studenti REL1 

Do BS je přidán záznam _1 →BS <REL1._ID; REL1._TAB> 
Výraz aStudent__Vyska(_1, _2) bude přeložen na ps-výraz 
 SELECT * FROM t_studenti REL2 
  WHERE REL1._ID = REL2._ID AND REL1._TAB = REL2._TAB 

Do BS je přidán záznam _2 →BS REL2.VYSKA 
Překlad celé konjunktivní klauzule získá tvar 
 SELECT * 
  FROM t_studenti REL1, t_studenti REL2 
  WHERE REL1._ID = REL2._ID AND REL1._TAB = REL2._TAB 
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Zdánlivá komplikace nastane, pokud se atom druhu identifikace entity vyskytuje ve 
druhé složce množiny dvojic. 

Např. výraz setof(_1:_2, aStudent__Vyska(_1, _2), _3), po jehož přeložení bude hodnota 
proměnné _3 svázána s SQL výrazem např. ve tvaru 
 SELECT VYSKA, _ID, _TAB 
  FROM t_studenti REL4 

Protože veškeré predikáty pracující s množinami min/2, max/2, sum/2, avg/2 pracují 
pouze s prvním sloupcem SQL dotazu, lze ostatní sloupce ignorovat. Predikát len/2 
pracuje se všemi sloupci (zástupný symbol *) a predikát union/3 pracuje nad SQL dotazy 
se shodným počtem sloupců. Druh atomu ve druhé složce nemá proto žádný vliv. 

Rozšíření počtu proměnných v AL 
Nechť překládaný dotaz qLQL obsahuje v AL proměnné _alv1, … _alvALmax, ALmax 
reprezentuje počet proměnných v AL daného dotazu. Algoritmus lql2sqlM je schopen 
zpracovat dotazy v LQLM s ALmax ≤  2. 

Pro zpracování dotazů s ALmax = 0 algoritmem lql2sql není nutná žádná modifikace 
lql2sqlM. 

Modifikace lql2sqlM, která podporuje dotazy bez omezení počtu proměnných v AL, se 
definuje pouze pro níže uvedené situace. Ostatní případy nejsou zpracovávány, protože je 
algoritmus překladu TGTS na LQL pro naprostou většinu očekávaných vstupů negeneruje 
nebo zasahuje analýza jejich zpracování nad rámec této práce. Vyhodnocování dotazu pro 
takové případy končí s chybou. 

Nechť pro dotaz qLQL jsou proměnné _alvi, 1 ≤  i ≤  ALmax, ALmax bez omezení, 
vázány s SQL fragmenty fragi Nechť SQL fragmenty fragi, i ∈  IFragSCT, 
IFragSCT ⊆  {1, …, ALmax}, začínají na řetězec ‘SELECT‘. 

Situace 1: nechť | IFragSCT | = 0, pak lze pro algoritmus lql2sql snadno odstranit 
omezení na počet proměnných v AL (omezení platné pro LQLM). SQL fragmenty fragi, 
1 ≤  i ≤  ALmax, jsou seřazeny do klauzule SELECT výsledného SQL dotazu, přičemž 
počet prvků SELECT klauzule není jazykem SQL omezen. 

 Např. dotaz s ALmax = 3: 
 answer([_1,_2,_3]):-eOsoba(_1),aStudent__Vaha(_1,_2),  
  aStudent__Vyska(1,_3) 

Nechť existují vazby proměnných z ukázky: _1 →BS <REL1._ID;REL1._TAB>, _2 →BS 
REL2.VAHA, _3 →BS REL2.VYSKA. Výsledný dotaz bude mít v klauzuli SELECT sloupce: 
REL1._ID, REL1._TAB, REL2.VAHA, REL2.VYSKA. 
Situace 2: nechť | IFragSCT | > 0 avšak v hlavní klauzuli SELECT u žádného řetězce 

fragi, i ∈  IFragSCT, se nevyskytuje agregační operátor. Pak lze analogicky k lql2sqlM 
definovat neomezené rozšíření počtu proměnných v AL, protože množina sloupců 
v SELECT klauzuli výsledného dotazu je popsána jako sjednocení množiny 
{fragi | i ∈  {1, …, ALmax} \ IFragSCT} a všech množin Mcol(i), i ∈  IFragSCT, Mcol(i) = 
{colj | colj tvoří sloupec v SELECT klauzuli výrazu fragi}. 

Situace 3: nechť každý SQL fragment fragk, k ∈  IFragSCT, obsahuje v hlavní klauzuli 
SELECT agregační operátor. Pak je podporován pouze případ | IFragSCT | = 1, z kterého 
opět neplyne omezení na počet proměnných AL. Ostatní SQL fragmenty fragk, 
k ∉  IFragSCT, jsou umístěny v klauzuli GROUP BY ve výsledném SQL dotazu. 

Pozn.: žádná proměnná z AL není svázána s SQL fragmentem, který by odpovídal 
množině dvojic nebo dvojici. Predikát setof/3 je používán pouze za účelem vytváření 
argumentů pro instance predikátů příslušných NL operátorům nad množinami. Navíc je 
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predikát union/3 používán pouze pro množiny atomů shodného druhu, nikoliv pro 
množiny dvojic atomů. 

Složité pseudo-SQL výrazy 
Pseudo-SQL výrazy definované v SM pro překlady jednotlivých doménově závislých 
predikátů i ps-výrazy vytvářené během procesu vyhodnocování dotazu podporují pro 
sloupce v SELECT klauzuli použití alternativních názvů a nezakazují další složité prvky 
syntaxe (libovolné poddotazy, více tabulek v klauzuli FROM, spojování tabulek). 

Pokud při překladu dochází k použití ps-výrazu psqli (např. za účelem využití psqli 
jakožto překladu instance některého predikátu nebo za účelem vytváření ps-výrazu psqlres 
prostřednictvím spojení psqli s dalšími ps-výrazy), psqli má definovaný obsah klauzule 
FROM a současně psqli splňuje některou z podmínek 

 obsahuje alespoň jeden alternativní název sloupce v klauzuli SELECT, 
 obsahuje v klauzuli FROM více tabulek, nebo vnořený poddotazy, 
 obsahuje jinou klauzuli než SELECT, FROM a WHERE (např. UNION), 

je nutné namísto psqli použít ps-výraz 
SELECT * 
FROM (psqlj) RELn 

Symbol RELn představuje nový unikátní název tabulky vrácený n-tým voláním 
generátoru unikátních názvů tabulek. Uvedené zapouzdření SQL dotazu pro SŘBD při 
vyhodnocování výsledného dotazu nepředstavuje znatelnou zátěž. 

Ilustrace (pokračování příkladu z kapitoly 7.4.3 – Konverze fyzické hodnoty na LQL atom): 
nechť proměnné _7,_8 jsou volné a poslední přiřazený unikátní název tabulky má hodnotu 
REL4. Překlad instance aStudent__Vyska(_7,_8) bude mít tvar  
 SELECT * FROM  
 (SELECT id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, vyska*100 AS ATR 
 FROM t_predmety) AS REL5 

Současně jsou do BS je přidány záznamy _7 →BS <REL5._ID; REL5._TAB> a 
_8 →BS REL5.ATR. 

Definice predikátů prostřednictvím LQL 
Nechť tělo predikátu p/N je definováno prostřednictvím LQL výrazu lql_body, který 
odpovídá konjunktivní klauzuli za použití LQL proměnných _Vari, i ∈  IVar, 
IVar = {1, …, VARmax}. Nechť _Vari, i ∈  {1, …, N} ⊆  IVar, jsou proměnné vyskytující se 
v hlavě predikátu. Překlad instance predikátu p(arg1, …, argN), která je součástí 
konjunktivní klauzule lql_konj, probíhá v krocích: 
Krok 1. výraz lql_body je zkopírován na LQL výraz lql_p, 
Krok 2. přejmenování proměnných 

I. pro každý argk, který je zastoupen atomem atomk, je přiřazena nová volná 
LQL proměnná _VarNewk. V rámci lql_p je nahrazen každý výskyt proměnné 
_Vark proměnnou _VarNewk. Do BS je přidán záznam _VarNewk →BS atomk, 

II. pro každý argl, který je zastoupen proměnnou _VarArgl, je v rámci lql_p 
nahrazen každý výskyt proměnné _Varl proměnnou _VarArgl, 

III. výskyt každé proměnné _Vari, N < i ≤  VARmax, je v rámci lql_p nahrazen 
novou volnou proměnnou _VarNewi, 

Krok 3. z vyhodnocovaného LQL výrazu lql_konj je odstraněna zpracovávaná instance 
p(arg1, …, argN) a na její místo je vložena konjunktivní klauzule lql_p. Algoritmus 
překladu nad konjunktivní klauzulí lql_konj pokračuje překladem první instance 
predikátu z konjunktivní klauzule lql_p. 
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Uvedený postup, který pracuje na principu přejmenování proměnných a textové 
substituce instance predikátu jeho vlastním LQL významem, nemá na korektnost 
algoritmu lql2sql vliv. 

Podpora koreferencí 
Překlad určitých typů koreferujících členů využívá predikátu used/3 (viz kapitola 8.2.10). 
Nechť prostý dotaz označuje uživatelův dotaz v NL, který je odlišný od definičního 
dotazu nebo dotazu na metainformace. Pro každý úspěšně vyhodnocený prostý dotaz qNLi 
se uchovává vyhrazený datový kurzor qCurRestricti (viz kapitola 8.6) a FI složka qFIi 
vnitřní reprezentace dotazu qNLi. Kurzor qCurRestricti obsahuje dvojrozměrnou množinu 
výsledných dat pro dotaz qNLi, přičemž  

 sloupce reprezentují množiny atomů svázané s určitými LQL proměnnými vari,j, 
které obsahuje tělo qLQL_bodyi v LQL složce qLQLi (příslušné k vnitřní 
reprezentaci dotazu qNLi), 

 řádky reprezentují prvky množiny vrácených záznamů. 
Nechť antecedentní proměnná označuje takovou LQL proměnnou varOUTn,i, 

i ∈  {1, …, OUTmax(n)}, z výrazu z qLQL_bodyn, že platí 
 varOUTn,i se nevyskytuje v AL, 
 ve výrazu qLQL_bodyn se musí varOUTn,i vyskytovat jako argument v libovolné 

instanci predikátu na 0. úrovni vzájemného zanoření konjunktivních klauzulí (tedy 
nikoliv v rámci vnořené LQL klauzule např. v instanci predikátu ++/1), 

 podle struktury vazeb aktuálního dotazu qBSn je varOUTn,i svázána s neprázdným 
výrazem, který nezačíná řetězcem ‘SELECT‘ (proměnné varOUTn,i se tedy v rámci 
qLQL_bodyn nesmí vyskytovat jako proměnné v instancích predikátu setof/3 nebo 
union/3). 

Při překladu qLQLn do SQL jsou algoritmem lql2sql (narozdíl od původního 
algoritmu lql2sqlM) zařazeny do SELECT klauzule výsledného SQL dotazu qSQLn vedle 
sloupců pro proměnné z AL také sloupce pro proměnné varOUTn,i, 
i ∈  {1, …, OUTmax(n)}. 

Pozn.: sloupce příslušné proměnným varOUTn,i reprezentují hodnoty/instance 
možných antecedentů pro koreferenční odkazy v příštích dotazech. 

Pokud existuje varALn,k, že varALn,k náleží do AL, varALn,k je dle struktury vazeb 
qBSn svázána s ps-výrazem psql, psql začíná řetězcem ‘SELECT‘ a psql obsahuje v hlavní 
SELECT klauzuli libovolnou agregační funkci, pak OUTmax(n) = 0. 

Pozn.: uvedená podmínka zaručuje korektnost výsledného SQL dotazu qSQLn. Pokud 
by qSQLn obsahoval klauzuli GROUP BY (ignorují se GROUP BY klauzule ve 
vnořených dotazech), pak by sloupce přidané na základě varOUTn,i do SELECT klauzule 
nebyly začleněny do klauzule GROUP BY, což je nepřípustné. 

Nechť varALn,i, i ∈  {1, …, ALmax(n)}, jsou proměnné náležící do AL v qLQLi, pak 
lze popsat uspořádání proměnných seznamem 

lql_OUTordern = <varALn,1; …; varALn,ALmax(n); varOUTn,1; …; varOUTn,OUTmax(n)>. 
Do klauzule SELECT náležící aktuálně vytvářenému qSQLn se vloží hodnoty vázané 

s varn,i v qBSn, varn,i ∈  lql_OUTordern, v pořadí dle lql_OUTordern. Pokud varn,i 
zastupuje atom druhu identifikace entity, jsou příslušné sloupce vloženy bezprostředně 
vedle sebe, přičemž první sloupec zastupuje hodnoty instančního klíče a druhý zastupuje 
identifikátor fyzické tabulky. Sloupce klauzule SELECT v qSQLn jsou libovolným 
způsobem jednoznačně pojmenovány. 

Pro qSQLn se definuje parciální funkce var2sqlcoln, která LQL proměnné varn,i, 
varn,i ∈  lql_OUTordern, přiřazuje pořadí sloupce v rámci nově vytvořené SELECT 
klauzule dotazu qSQLn: 
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 pořadí sloupce s hodnotami instančního klíče, pokud varn,i zastupuje atomy druhu 
identifikace entity, 

 pořadí příslušného sloupce v ostatních případech. 
Do FI složky aktuálního dotazu qFIn se doplní pro každou proměnnou varOUTn,i 

příznak nodisp, který způsobí skrytí reprezentovaných hodnot na výstupu. 
Definice funkce var2sqlcolk se pro každý úspěšně přeložený prostý dotaz 

qSQLk uchovává v paměti (viz struktury pro reprezentaci historie dialogu). 
Nyní nechť je vytvářen překlad instance predikátu used/3 s argumenty: arg1 (LQL 

proměnná varn,i z LQL reprezentace aktuálního dotazu qLQLn), arg2 (s – pořadí 
dotazu obsahující antecedent) a arg3 (LQL proměnná vars,i zastupující antecedent 
v qLQLs).  

Pokud není definována hodnota funkce var2sqlcols(vars,i), je výpočet ukončen 
s chybou, protože hodnota atomů reprezentovaných proměnnou vars,i není uložena. 

Pozn.: zmíněná situace nenastane při korektním vyhodnocování koreferencí při 
překladu NL do QMR. 

Pokud je podle qFIs spojena hodnota proměnné vars,i s hodnotami SOA tvoří překlad 
ps-výraz 

SELECT col 
FROM qCurRestrict RELm 

Do aktuální struktury vazeb BS vložen záznam varn,i →BS RELm.col. 
Přičemž identifikátor col bude nahrazen jménem sloupce kurzoru qCurRestricts 

s pořadím var2sqlcols(vars,i). Symbol RELm představuje nový unikátní alias tabulky 
vrácený m-tým voláním generátoru unikátních názvů tabulek. 

Pokud je podle qFIs spojena hodnota proměnné vars,i s hodnotami identifikace 
některého SOE nebo SOAn, zastupuje vars,i množinu atomů druhu identifikace entity. 
Výsledkem překladu je v takovém případě ps-výraz 

SELECT col_id, col_tab 
FROM qCurRestrict RELm 

Do aktuální struktury vazeb BS je vložen záznam 
varn,i →BS <RELn.col_id; RELm.col_tab> 
Identifikátor col_id resp. identifikátor col_tab bude nahrazen jménem sloupce 

kurzoru qCurRestricts s pořadím var2sqlcols(vars,i) resp. var2sqlcols(vars,i) + 1. Symbol 
RELm představuje nový unikátní alias tabulky vrácený m-tým voláním generátoru 
unikátních názvů tabulek. 

Instancí predikátu used/3 je s hodnotou proměnné varn,i svázána množina atomů 
odpovídající antecedentu. 

Rozšíření lql2sqlM o vkládání dalších proměnných do SELECT klauzule, ani přidání 
podpory pro predikát neohrozí korektnost nového algoritmu lql2sql. První skutečnost 
plyne z možnosti rozšíření klauzule SELECT o konečnou množinu sloupců. Přidané 
sloupce nebudou na výstupu zobrazeny díky příznaku nodisp ve qFIn. Druhá skutečnost 
lze také snadno nahlédnout, protože instance predikátu union/3 je přeložena jako platný 
ps-výraz nad existujícím datovým kurzorem, přičemž jsou využity pouze klauzule 
SELECT a FROM. 

8.6 Vyhodnocení a prezentace SQL dotazu 
Nechť qNLs označuje prostý dotaz v NL. Vstup pro vyhodnocení a prezentaci výsledku 
dotazu qNLs tvoří 

 qQMRs – vnitřní reprezentace dotazu qNLs obsahující LQL složku qLQLs a FI 
složku qFIs, 

 qSQLs – SQL dotaz, na který byl přeložen logický dotaz qLQLs, 
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 qDESCs – poznámky k překladu qNLs do vnitřní reprezentace. Poznámky mohou 
zahrnovat např. popisy automaticky použitých TSOI-relací apod. 

Algoritmus bude v této kapitole průběžně ilustrován na příkladu: 
qNLs = „Výšku v mm u nejtěžšího studenta?“, 

  qLQLs = answer([_1,_2,_3]):-aStudent__Vaha(_1,_3), aStudent__Vyska(_1,_2), 
  qFIs = var(var=_1, so=Student), var(var=_2, so=Výška studenta, mu=milimetr), 
   var(var=_3, so=Váha studenta, nodisp), 
  in_sort(var=_3, desc), restrict(var=_3, dist, top_n=1), 
  qSQLs = 
  SELECT id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, vyska, vaha 
 FROM t_studenti 

Výraz qSQLs je záměrně zjednodušen oproti reálnému překladu za účelem zpřehlednění 
dalšího výkladu. Nechť sloupec vyska resp. vaha uvádí hodnoty převedené na cm resp. kg. 

8.6.1 Příprava dat 
Nechť qLQL_ALs odpovídá AL v qLQLs, qLQL_ALs = [var1, …, varALmax(s)], 
ALmax(s) ≥  0. Nechť IAL(s) = {1, …, ALmax(s)}. Nechť IOUT(s) = {i | vari je antecedentní 
proměnná}, IOUT(s) = {ALmax(s) + 1, …, ALmax(s) + OUTmax(s)}. Nechť IALL(s) = 
IAL(s) ∪  IOUT(s). Nechť IID(s) = {i | i ∈  IALL(s), vari podle qFIs zastupuje identifikaci SOE 
nebo SOAn}.  

Pro dotaz qSQLs lze sloupce v klauzuli SELECT označit ci, i ∈  IS(s), IS(s) = {1, …, 
Cmax(s)}, Cmax(s) = | IALL(s) | + | IID(s) |. Vzhledem ke způsobu vytváření qSQLs existuje 
monotónně rostoucí prostá funkce alvar2sqlcols: IALL(s) →  IS(s), která 

 indexu i proměnné vari, i ∈  IALL(s) \ IID(s), přiřazuje index sloupce s hodnotami 
zastupovanými proměnnou vari, 

 indexu i proměnné vari, i ∈  IID(s), přiřazuje index sloupce s hodnotami instančního 
klíče v rámci fyzické tabulky, jejíž identifikátor specifikuje hodnota ve sloupci 
s indexem alvar2sqlcols (i) + 1 příslušného řádku. 

Dle ilustračního příkladu: qLQL_ALs = [_1, _2, _3], IAL(s) = {1, 2, 3}, IOUT(s) = {}, IALL(s) = IAL(s), 
IID(s) = {1}, alvar2sqlcols = {<1; 1>, <2; 3>, <3; 4>}. 
Dotaz qSQLs v tuto chvíli může obsahovat nejednoznačné pojmenování sloupců, které 

se odstraní vygenerováním jednoznačných identifikátorů cnamei, i ∈  IS(s), pro každý 
sloupec ci. Nechť dotaz qSQL_2s vznikne z dotazu qSQLs přejmenováním sloupců ci na 
cnamei, i ∈  IS(s). Pokud qFIs specifikuje vnitřní uspořádání elementů prostřednictvím 
elementu in_sort, je nutné doplnit qSQL_2s o příslušnou klauzuli ORDER BY. 

Dle ilustračního příkladu qSQL_2s =  
 SELECT id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, vyska, vaha 
 FROM t_studenti 
 ORDER BY vaha DESC 

Dotaz qSQL_2s je odeslán k vyhodnocení prostřednictvím databázového systému a 
v případě úspěchu v rámci SŘBD vytvořen kurzor qCurALLs s výslednými daty, který 
obsahuje hodnoty příslušné k proměnným vari, vari ∈  IALL(s). Nechť mALL označuje počet 
záznamů v kurzoru qCurALLs. Sloupce ci, i ∈  IS(s), mají v kurzoru qCurALLs přiřazen 
název cnamei.  

Dle ilustračního příkladu qCurALLs obsahuje např. záznamy 
_ID _TAB vyska vaha
45 t_studenti 178 113 

132 t_studenti 182 113 
72 t_studenti 184 105 
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… … … … 

Nechť byl qNLs položen jako dotaz typu ano/ne, tedy | IAL(s) | = 0. Pokud mALL = 0 
resp. mALL > 0 je vrácen uživateli výraz tno, tno ∈  WAnswerNo resp. tyes, tyes ∈  WAnswerYes. 
Kurzor qCurALLs je označen jako qCurRestricts (pro možnost koreferenčních odkazů). 
Následuje výpis poznámek qDESCs (v bočním výstupním proudu) a prezentace výsledku 
končí. 

V případě, že qFIs specifikuje ořez množiny záznamů elementem restrict, vykoná se 
příslušná redukce záznamů v kurzoru qCurALLs. Výsledek redukce je označen jako kurzor 
qCurRestricts. Obecně nelze qCurRestricts z qCurALLs vytvořit jedním SQL dotazem a 
může být nezbytné využití méně efektivních postupů (např. sekvenčně procházení kurzoru 
qCurALLs). Sloupce kurzoru qCurRestricts mají shodné názvy, pořadí a počet jako 
sloupce kurzoru qCurALLs. Nebyl-li element restrict specifikován, je kurzorem 
qCurRestricts nadále označován původní kurzor qCurALLs. 

Dle ilustračního příkladu qCurRestricts obsahuje záznamy 
_ID _TAB vyska vaha
45 t_studenti 178 113 

132 t_studenti 182 113 

V následujícím kroku z kurzoru qCurRestricts vzniká kurzor qCurResults, přičemž  
(a) jsou odstraněny sloupce příslušné k antecedentním proměnným, 
(b) každá dvojice sloupců zastupující instance SOE/SOAn so je doplněna o přídavné 

deskriptivní sloupce příslušné ke všem v-proměnným vi, vi ∈  OutVarSOE (so), viz 
kapitola 7.2.3 – výstupní mapování SOE,  

(c) hodnoty numerických sloupců jsou převedeny na explicitně požadovanou výstupní 
měrnou jednotku, 

(d) v případě, že qFIs specifikuje vnější uspořádání záznamů elementem order_by, je 
doplněna klauzule ORDER BY obsahující příslušné sloupce. Sloupce jsou 
uvedeny v pořadí elementů order_by v qFIs, přičemž pro každý sloupec 
s nerostoucím uspořádáním je připojen řetězec ‘DESC‘, 

(e) je definována parciální funkce rescol2soops, která sloupci s pořadovým číslem i 
z kurzoru qCurResults přiřazuje objekt SOA sa nebo operátor op, jehož 
formátování se použije pro výstup hodnot příslušného sloupce. 

Ad (b).: pro každou dvojici indexů sloupců <k; k + 1> ∈  {<i; i + 1> | j ∈  IID(s) ∩  IAL(s), 
i = alvar2sqlcols (j)}, k = alvar2sqlcols (l), varl zastupuje instance objektu SOE/SOAn so, 
je ke kurzoru qCurRestricts operací vnějšího spojení připojen SQL dotaz SOEOutCursorso 
s aliasem qoutl (libovolný unikátní platný identifikátor) přes podmínku 
ck = coutl,x ∧  ck+1 = coutl,y, kde coutl,x resp. coutl,y označuje sloupec v qoutl se jménem 
_ID resp. _TAB. Z qoutl jsou všechny sloupce coutl,i, i ≠  x ∧  i ≠  y, přidány do klauzule 
SELECT ve výsledném kurzoru qCurResults. Je zachováno jejich pořadí v rámci qoutl a 
do qCurResults jsou vloženy hned za sloupec ck+1. V souladu s přidanými sloupci je nutné 
upravit funkci rescol2soops pro přidávané sloupce podle definice výstupního mapování 
SOE so. V případě kolize názvů nově přidávaných sloupců je nutné jejich libovolné 
jednoznačné přejmenování, protože podstatné je pouze zachování pořadí sloupců. 

Např. pokud qCurRestricts obsahoval dvojici sloupců pro SOE Osoba, budou tyto sloupce 
nahrazeny za sloupce pro v-proměnné {jméno}, {příjmení}. 
Ad (c).: u numerických sloupců ck, k = alvar2sqlcols(i), které zastupují hodnoty z 

domény SOA a typu TyM, dochází k převodu hodnot na požadovanou výstupní měrnou 
jednotku mOUTi (specifikována ve qFIs), pouze pokud se mOUTi liší od implicitní měrné 
jednotky TyMImplMU (a). Převod je proveden vynásobením původních hodnot sloupce 
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převodní konstantou coefmj (TyMImplMU (a), mOUTi), jejíž definice vychází intuitivně 
z tabulky měrných jednotek. Zachován je název sloupce. 

Např. nechť v dotazu „Výšky prváků v metrech!“ získá proměnná vari v rámci FI příznak 
výstupní měrné jednotky mOUTi = metr (přičemž TyMImplMU (a) = centimetr), vari zastupuje 
hodnoty a = SOA Výška studenta. Pak musí být hodnota sloupce ck, k = alvar2sqlcols(i), 
vynásobena převodním koeficientem coefmj (centimetr, metr) = 0,01. 
Ad (e).: hodnota funkce rescol2soops se definuje pro všechny sloupce kurzoru 

qCurRestricts, s výjimkou 
 každé dvojice sloupců <ck; ck+1>, k = alvar2sqlcols (l), l ∈  IID(s),  
 sloupců, které ve qFIs měli u příslušné proměnné v elementu var atribut nodisp.  

Funkce rescol2soops je definována na základě qFIs (pro sloupce reprezentované 
některou LQL proměnnou) a na základě přiřazení OutVarSOESOA (sei, vi,j) (pro přídavné 
deskriptivní sloupce odpovídající v-proměnným). 

Pokračování ilustračního příkladu: dle bodu (b) bude pro dvojici indexů sloupců <1; 2> 
připojen k dotazu qSQL_2s dotaz SOEOutCursorStudenti pod aliasem qout1 = ‘qout1‘. Dále 
nechť SOEOutCursorStudenti má tvar: 
 SELECT id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, jmeno, prijmeni 
 FROM t_studenti 

Implicitní měrná jednotka pro SOA Výška studenta TyMImplMU (Výška studenta) = centimetr se 
odlišuje od vynucené výstupní měrné jednotky mOUT2 = milimetr. Dle bodu (c) je nutné 
vynásobit hodnoty sloupce c3 dotazu qSQL_2s koeficientem coefmj (centimetr, milimetr) = 10. 
Dle předchozího bude kurzor qCurResults popsán SQL dotazem 
 SELECT qout1.jmeno, qout1.prijmeni,     -- dle (b) 
   qCurRestricts.vyska * 10 vyska,   -- dle (c) 
   qCurRestricts.vaha 
  FROM qCurRestricts LEFT OUTER JOIN 
   (SELECT id_st AS _ID, ‘t_studenti‘ AS _TAB, jmeno, prijmeni 
    FROM t_studenti) qout1 
    ON qCurRestricts._ID = qout1._ID AND 
     qCurRestricts._TAB = qout1._TAB 

Dle bodu (e): rescol2soops = {<1; Jméno osoby>, <2; Příjmení osoby>, <3; Výška 
studenta>}. V rámci ilustračního příkladu nyní qCurResults obsahuje záznamy 

jmeno prijmeni vyska vaha
Jan Tučný 1780 113 
Mirek Kovadlina 1820 113 

8.6.2 Prezentace 
Nechť je jako viditelný sloupec označen každý sloupec kurzoru qCurResults, který 
v příslušném elementu var (součást qFIs) nemá specifikován atribut nodisp. Viditelný 
sloupec je každý sloupec, který je nezbytný pro prezentaci výsledku dat. Kurzor 
qCurResults při zanedbání sloupců, které nejsou viditelné, obsahuje již všechny viditelné 
sloupce, navíc ve správném pořadí. 

Pozn.: uživateli nebudou prezentovány žádné dvojice sloupců cm, cm+1, které 
v kurzoru qCurRestricts odpovídaly sloupcům ck, ck+1, k = alvar2sqlcols(l), l ∈  IID(s), 
protože došlo k jejich nahrazení za deskriptivní sloupce. 

Pokud počet záznamů v kurzoru qCurResults přesahuje o 10 % hodnotu KMaxResultSize 
(pevná konstanta systému), je výstup dat ořezán o řádky přesahující tuto konstantu. Dále 
je vypsáno upozornění fout o nadměrné výstupní množině, fout ∈  WBigRecNo. 

Např. fout = „Výsledná množina obsahuje příliš mnoho záznamů, výsledek byl redukován na 
prvních [n] záznamů. Pravděpodobně jste dostatečně neomezil výstupní množinu nebo 
opomenul aplikovat některý agregační operátor.“, kde [n] reprezentuje konstantu KMaxResultSize. 
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Uživatel se zpravidla dotazuje na takovou informaci ze systému, kterou je schopen 
svým intelektem rychle pojmout, čemuž by pravděpodobně neodpovídal např. 
50stránkový výpis seznamu všech součástek ve všech skladech. Uživatel v takových 
případech pravděpodobně zapomněl použít některé selektivní omezení výstupní množiny 
nebo opomenul na výslednou množinu dat explicitně aplikovat NL operátor využívající 
agregační funkci. Pokud rozhraní pro komunikaci s uživatelem obsahuje oddělený 
výstupní kanál pro nápovědu (např. vyhrazené okno, textový rámec apod.), lze do něj 
v tuto chvíli vypsat přehled použitelných agregačních operátorů, případně vložit 
vyhodnocení dotazu na metainformace o každém SOE e, e ∈  {SOE soe | ∃ i, LQL 
proměnná vari v qLQLs zastupuje instance objektu SOE soe}. V rámci výpisu 
metainformací o SOE e jsou zobrazeny všechny synovské atributy, vazby RE a RG, 
kterých se e účastní. Uživatel tímto získá přehled o možnostech selekčního omezení 
současné výstupní množiny dat. 

Výstup pro uživatele 
Rozlišují se dva druhy prezentace dat: 

 řádkový výstup – pokud | IID(s) | = 1 a qCurResults neobsahuje žádný záznam, 
 tabulkový výstup – v ostatních případech. 
Řádkový výstup se použije pro uživatelsky přirozenější odpověď v situacích, kdy je 

dotaz směřován na jediný SOE/SOAn so doplněný o vztažené atomické hodnoty, např. 
„Osoby z Třešňovce a jejich narození!“. V takovém případě je vypsán řetězec 
PhrOutSOECnt0Text (so), definovaný pro nenalezený záznam v rámci výstupního mapování 
příslušného so (viz kapitola 7.2.3). Zde např. „Nebyla nalezena požadovaná osoba!“. 
Následuje výpis poznámek k překladu qNLs do vnitřní reprezentace. 

Tabulkový výstup se skládá z 
 výpisu záhlaví tabulky pro viditelné sloupce kurzoru qCurResults v pořadí dle 

kurzoru. Text pro záhlaví sloupce s pořadím i lze získat ze dvou zdrojů: 
 z výstupní prezentace PhrOutSOAHeader (sai) objektu SOA sai, pokud 

<i; sai> ∈  rescol2soops (viz kapitola 7.2.4). Pozn.: PhrOutSOAHeader (sai) 
je tvořen parametrickým výrazem, který umožňuje specifikovat aktuálně 
užitou měrnou jednotku, 

 z názvu PhrOutOp (op), pokud <i; op> ∈  rescol2soops, op je NL operátor 
(viz kapitola 7.2.8). Prozatím není kromě názvu NL operátoru do záhlaví 
sloupce začleněn podrobný popis jednotlivých argumentů operátoru, což 
představuje v některých případech ztížení čitelnosti výstupu. Na druhou 
stranu je tento způsob označení vhodnější, než ponechání takového 
sloupce zcela bez popisu. 

Např. pro dotaz „Nejvyšší plat na katedře ABC?“ bude sloupec s nejvyšším 
platem obsahovat pouze záhlaví „Maximum“, nikoliv např. „maximum platu“ 
nebo „plat“ apod. 

Získání uživatelsky příjemnějšího popisu vyžaduje hlubší analýzu 
zasahující mimo rámec této práce, 

 výpisu hodnot všech řádků pro viditelné sloupce kurzoru qCurResults. Pořadí 
výpisu řádek odpovídá pořadí řádek v kurzoru. Atomická hodnota val náležející 
do sloupce s pořadím i je zpracována formátovacím řetězcem PhrOutSOAFMT (sai) 
příslušným k objektu SOA sai, <i; sai> ∈  rescol2soops (viz kapitola 7.2.4). Pozn.: 
PhrOutSOAFMT (sai) zajišťuje mj. převod hodnot enumeračních typů na čitelný 
tvar. 

Např. hodnoty z domény SOA Osoba ’M’ resp. ‘Z’ jsou nahrazeny řetězcem „muž“ 
resp. „žena“ apod. 
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 výpisu celkového počtu zobrazených záznamů, 
 výpisu poznámek qDESCs k překladu (v bočním výstupním proudu). 

Dle ilustračního příkladu bude použit pro prezentaci následující tabulkový výstup: 

Jméno Příjmení Výška (mm) 
Jan Tučný 1780 
Mirek Kovadlina 1820 

 Počet zobrazených záznamů: 2 

Archivace a uvolnění struktur 
Pro účely využití historie dialogu se z každého zpracovaného dotazu po dobu práce 
aktuálního uživatele uchovává v paměti kurzor qCurRestricts (kurzor je využit při 
překladu instancí predikátu used/3). Ostatní kurzory s výjimkou kurzoru qCurResults lze 
uvolnit z paměti. Pro kurzor qCurResults platí 

 po vytvoření je uchováván, dokud pro každý další bezprostředně položený dotaz 
uživatele qNLs platí (viz kapitola 8.2.12): 

 uživatel chce zobrazit kompletní výslednou množinu (počet záznamů na 
výstupu nebude omezen konstantou KMaxResultSize), 

 uživatel specifikuje jiné vnější třídění, 
 je uvolněn, pokud je položen zcela nový dotaz. 

8.6.3 Prezentace RE relací 
Pokud je neprázdný element title v rámci FI složky QMR dotazu, je hodnota elementu 
title zobrazena nad tabulkovým výpisem hodnot. Blíže viz kapitola 6 nebo příklad využití 
viz kapitola 7.2.6 – prezentace výsledných dat. 

8.7 Souhrnný algoritmus zpracování vstupu v přirozeném 
jazyce 

Pododdíl popisuje inicializaci systému 3INDB a zastřešující algoritmus pro vyhodnocení 
vstupu uživatele v NL. K popisu jsou využity dosud popsané algoritmy. 

8.7.1 Inicializace systému 
Předpokládá se SM s definovaným obsahem. Před vyhodnocením prvního vstupu 
uživatele, dochází k inicializaci prvků systému: 

 struktur pro reprezentaci historie dialogu (viz kapitola 8.2.10), 
 generátorů: 

 generátor volných LQL proměnných (první volání vrací proměnnou _1), 
 generátor unikátních názvů tabulek (první volání vrací alias ‘rel1‘), 

 uživatelského rozhraní (smazání obsahu vstupního, výstupního a pomocného 
výstupního proudu). 

8.7.2 Příprava vyhodnocení dotazu 
Pro aktuálně vyhodnocovaný vstup uživatele qNLs zadaný v NL na vstupním proudu je 
získána příslušná TGTS struktura qTGTSs. Struktura qTGTSs je podrobena 
předzpracování, které zajišťuje mj. stažení stromů odpovídajících číselným nebo výrazům 
typu datum/čas (viz kapitola 8.1.1). 

Kapitola 8.2.3 ukázala, že překlad TGTS na QMR vyžaduje v určitých případech 
přístup ke kořenům od lemat jednotlivých uzlů ui, ui ∈  V(qTGTSs). Struktura TGTS 
získaná parserem neobsahuje atribut uzlu pro kořen slova. Proto u struktury TGTS 
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qTGTSs po procesu předzpracování dochází k modifikaci: každý uzel je obohacen o 
atribut root pro kořen slova. Hodnoty atributů root jsou naplněny prostřednictvím volání 
externí lingvistické procedury, kterou může zastoupit vhodný lematizátorxxv (blíže 
nespecifikovaný). Atribut root uzlu ui bude obsahovat kořen pro 

 lema uzlu ui, pokud lema neobsahuje číslo nebo strukturovaný časový údaj 
(v předzpracování TGTS došlo k úpravě lematu), 

 originální tvar slova zastoupeného uzlem ui v ostatních případech. 
Pokud je nalezeno kořenů více (pro složená slova, víceslovné výrazy), je zvolen 

libovolný nejdelší kořen. Důvodem volby nejdelšího kořenu je jeho pravděpodobně vyšší 
selektivní účinnost (vzhledem k popsanému způsobu nakládání s kořeny). 

Pozn.: do předzpracování TGTS nespadá 
 odstranění o-stromů, které lze ztotožnit s uvozovací frází f, f ∈  WIntroS, ani 
 odstranění ignorovatelných aktantů sloves. 

Uvedené o-stromy obecně nelze odstranit bez hlubší analýzy, navíc je jejich 
zpracovávání zajištěno algoritmy pro překlad TGTS na QMR. 

Test na náležení uzlů dotazu do aktuálních domén atributů typu TyC 
Pokud v SNet existuje alespoň jeden SOA typu TyC, je nutné pro další vyhodnocování 
dotazu popsat zobrazení word2attrTyCs: V(qTGTSs) → P ({sai | SOA sai}). Přičemž pro ui, 
ui ∈  V(qTGTSs), platí word2attrTyCs (ui) = {sai | SOA sai je typu TyC, uzel ui náleží do 
aktuální domény atributu sai}. 

Pozn.: využití zobrazení word2attrTyCs viz kapitola 8.2.3 – výskyt víceslovné 
hodnoty textového atributu. V uvedené kapitole není zobrazení word2attrTyCi explicitně 
uváděno, avšak je implicitně zahrnuto ve všech testech náležení prvku/uzlu do aktuální 
domény atributu. 

Vytvoření definice zobrazení word2attrTyCs vyžaduje konzultaci s databázovým 
serverem a jako takové lze zastat poměrně prostým algoritmem. Proces vytvoření definice 
zobrazení word2attrTyCs však může mít značný nepříznivý dopad na rychlost 
vyhodnocení celého dotazu, proto je vhodné zajistit optimalizace: 

 vytvoření indexů resp. fulltextových indexů nad sloupci tabulek, které odpovídají 
hodnotám z aktuální domény každého SOA sa typu TyC s příznakem 
TyCOneWord (sa) resp. bez příznaku TyCOneWord (sa), 

 n nezbytný počet dílčích SQL dotazů, shora omezený v nejhorším případě až 
hodnotou k ⋅  | V(qTGTSs) ×  {sai | SOA sai typu TyC} |, k konstanta (zpravidla 
k = 3), je vhodné snížit na jediný prostřednictvím uživatelské procedury 
sp_word2attrTyC uložené na databázovém serveru. Uložená procedura pro 
vytvoření definice zobrazení word2attrTyCs 

 na vstupu obdrží kurzor reprezentující množinu {<identifikátor uzlu ui; 
lema uzlu ui; kořen uzlu ui; originální tvar slova zastoupeného uzlem ui; 
příznak zkratky pro uzel ui> | ui ∈  V(qTGTSs)}, 

 na výstupu vrací kurzor reprezentující množinu {<identifikátor uzlu ui; 
identifikátor objektu sai,j> | sai,j ∈  word2attrTyCs (ui)}, 

                                                 
xxv Program označovaný jako lematizátor lze zpravidla použít k získání základního tvaru a bližších 
gramatických informací pro slovo v NL. 
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 pro větší efektivitu prochází postupně všechny SOA sai typu TyC a 
odděleně pro každý vykoná kompletní sadu testů (s využitím indexu / 
fulltextového indexu) na náležení uzlů uj, uj ∈  V(qTGTSs), do aktuální 
domény objektu sai. Lze se domnívat, že SŘBD během všech nejvýše 
k ⋅  | V(qTGTSs) | dotazů nad jedním sloupcem fyzické tabulky uchová 
v paměti určité opětovně využitelné struktury (plán vyhodnocení dotazu, 
soubor indexu, aj.), a nebude je tvořit znovu resp. načítat z relativně 
pomalých I/O zařízení. 

8.7.3 Určení typu vstupu a vyhodnocení 
Podle TGTS uživatelova dotazu musí být jednoznačně identifikován typ vstupu jako 
prostý dotaz resp. definiční dotaz resp. dotaz na metainformace resp. ignorovatelný výraz. 
Pokud nenastává ani jedna z možností, je vstup zpracován záchrannou metodou popsanou 
kapitolou 8.7.4. 

Kapitola 8.2 inkrementálním způsobem definovala algoritmy pro interaktivní překlad 
TGTS na QMR: 

 AlgTgts2LqlSOUniv pro překlad stromu ekvivalentního výskytu SO, 
 AlgTgts2LqlRel.rev6 pro překlad stromu reprezentujícího RA*/RE/RTR relaci. 

Nechť je algoritmus AlgTgts2LqlRel.rev6 nadále označován jako AlgTgts2LqlRel, 
 AlgTgts2LqlOP pro překlad stromů, které reprezentují výsledek operace spojené 

s NL operátorem resp. reprezentují explicitní příkaz pro výpis výsledku operace. 
Dále byly popsány algoritmy AlgTgtsDef resp. AlgTgtsMeta resp. AlgTgtsEmpty pro 

zpracování stromu, který reprezentuje definiční dotaz resp. dotaz na metainformace resp. 
pro rozpoznání ignorovatelných dotazů. Nechť algoritmus AlgTgtsEmergency označuje 
zpracování vstupu záchrannou metodou. 

Nechť množina MAlgPref označuje množinu algoritmů pro prioritní zpracování TGTS, 
MAlgPref = {AlgTgts2LqlSOUniv; AlgTgts2LqlRel; AlgTgts2LqlOP; AlgTgtsDef; AlgTgtsMeta; 
AlgTgtsEmpty}. Nechť množina MAlgAll označuje kompletní sadu algoritmů pro zpracování 
TGTS, MAlgAll = MAlgPref ∪  {AlgTgtsEmergency}. 

Cílem je nalezení právě jednoho algoritmu afit(s), afit(s) ∈  MAlgAll, kterým bude 
nejvhodněji zpracována struktura qTGTSs příslušná k aktuálně vyhodnocovanému 
vstupnímu dotazu qNLs. Přednostně je hledán afit(s), afit(s) ∈  MAlgPref, není-li nalezen, je 
použit afit(s) = AlgTgtsEmergency. 

Příklad dotazu, který může být zpracován více různými algoritmy: „Co se ví o systému?“. 
Dotaz může být interpretován (a zpracován) jako 
 dotaz na metainformaci, požadující základní informace, kterými systém disponuje, 
 dotaz na knihu s titulem „Co se ví o systému?“ (pokud systém eviduje SOA Knižní titul a 

uvedený titul je obsažen v aktuální doméně objektu SOA Knižní titul). 
Pokud by byl každý algoritmus ai, ai ∈  MAlgPref, navržen jako neinteraktivní 

algoritmus, bylo by možné pokusit se o zpracování vstupu qTGTSs zvlášť každým 
algoritmem ai, ai ∈  MAlgPref, přičemž 

 vždy po ukončení vyhodnocení calltry (ai, qTGTSs), calltry (ai, qTGTSs) označuje 
pokusné vyhodnocení vstupu qTGTSs algoritmem ai, dochází k navrácení stavu 
všech struktur systému do časového okamžiku před zahájením calltry (ai, qTGTSs), 

 na základě vhodně zvolené ohodnocující funkce calg(s): MAlgPref → Z  je zvolen 
afit(s) = ai, ai ∈  MAlgPref, ai je libovolný algoritmus splňující podmínku calg(s)(ai) > 0 
∧  calg(s)(ai) = max({calg(s)(aj) | aj ∈  MAlgPref}). Funkce calg(s)(ai) vrací např. počet 
vrcholů struktury qTGTSs rozpoznaných algoritmem aj během vyhodnocování 
calltry (ai, qTGTSs). 
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Avšak vzhledem k interaktivnímu charakteru většiny algoritmů ai, ai ∈  MAlgPref, nelze 
uvažovaný postup realizovat, protože uživatel by relativně rychle ztratil trpělivost a chuť 
pro další práci se systémem. 

Lze však popsat řešení pro vhodnou volbu afit(s), afit(s) ∈  MAlgAll, inspirované výše 
uvedenou úvahou: každý ai, ai ∈  MAlgPref, je zavolán na vstup qTGTSs (pokusné 
zpracování vstupu bez trvalého vlivu na struktury systému), přičemž průběh algoritmu ai 
je zastaven před první interakcí s uživatelem. Nechť calltryNoUI (ai, qTGTSk) označuje běh 
algoritmu ai nad vstupem qTGTSk, který je ukončen přesně ve chvíli, kdy systém očekává 
první dodatečný interaktivní vstup ze strany uživatele. Nechť je definována ohodnocující 
funkce calg(s): MAlgPref → Z  splňující: calg(s)(ai) vrací počet vrcholů struktury qTGTSs, které 
byly v průběhu vyhodnocování calltryNoUI (ai, qTGTSs) definitivně rozpoznány (ztotožněny 
s některou frází f, f ∉  WIntroS, rozpoznány jako B-výskyt atributu) nebo předběžně 
rozpoznány (existuje volba z více variant pro rozpoznání vrcholu avšak volba varianty 
závisí na neuskutečněné první interakci s uživatelem). 

Nechť MAlgPoss(s), označuje množinu použitelných algoritmů pro vstup qTGTSs, 
MAlgPoss(s) = {ai | ai ∈  MAlgPref, calg(s)(ai) > 0}. Pak se rozlišují případy: 

 pokud | MAlgPoss(s) | = 1, bude pro vyhodnocení použit afit(s), afit(s) ∈  MAlgPoss(s), 
 pokud | MAlgPoss(s) \ {AlgTgtsEmpty} | = 1, bude pro vyhodnocení použit afit(s), 

afit(s) ∈  MAlgPoss(s) \ {AlgTgtsEmpty}. Pozn.: přednostně se volí jakékoliv zpracování 
dotazu odlišné od ignorování dotazu, 

 | MAlgPoss(s) \ {AlgTgtsEmpty} | > 1, je algoritmus afit(s) pro zpracování vstupu volen 
prostřednictvím interakce s uživatelem, afit(s) ∈  MAlgPoss(s) \ {AlgTgtsEmpty}. 

Např. výraz 
  Přejete si uvedený dotaz zpracovat jako 
  (a) dotaz na aktuální hodnoty prvků, 
  (b) dotaz na aktuální hodnoty prvků v relaci, 
  (c) nápovědu k systému? 
ilustruje interaktivní nabídku pro hypotetický tvar množiny MAlgPoss(s), MAlgPoss(s) = 
{AlgTgts2LqlSOUniv; AlgTgts2LqlRel; AlgTgtsMeta}. 

 v ostatních případech, bude pro vyhodnocení použit afit(s), afit(s) = AlgTgtsEmergency. 
Proces identifikace typu vstupu včetně využívaných systémových komponent 

zachycuje souhrnné schéma obr. 10. Šipkami jsou znázorněny hlavní komunikační kanály 
/ datové toky. 

rozlišující 
algoritmus

TGTS

SNet

mapování 
NL↔SNet

Sémantický model

mapování 
SNet→LQL

typ dotazu

databázový 
systém

historie dialogu

 
Obr. 10 Identifikace typu vstupu 

Pozn.: nelze automaticky zvolit cílový algoritmus pro vyhodnocení jako afit(s), 
calg(s)(afit(s)) = max({calg(s)(ai) | ai ∈  MAlgPref}). Protože počet vrcholů definitivně nebo 
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předběžně rozpoznaných před první interakcí systému s uživatelem není obecně kritériem 
úspěšného vyhodnocení celého dotazu. 

Prostý dotaz 
Pokud je pro zpracování vstupu TGTS qTGTSs zvolen algoritmus afit(s), 
afit(s) ∈  {AlgTgts2LqlSOUniv; AlgTgts2LqlRel; AlgTgts2LqlOP}, bude qTGTSs zpracován jako 
prostý dotaz. 

Nechť běh algoritmu afit(s) je úspěšně dokončen bez přerušení (explicitní přerušení 
uživatelem nebo běhovou chybou), pak je výstup tvořen uspořádanou dvojicí <qQMRs; 
qDESCs>, kde qQMRs = <LQL qLQLs; FI qFIs> reprezentuje QMR od dotazu qNLs a 
qDESCs obsahuje poznámky k překladu qNLs do QMR qQMRs. 

Na základě qQMRs a struktur historie dialogu je algoritmem lql2sql získán SQL dotaz 
qSQLs (viz kapitola 8.5), který je v závěru uživateli prezentován společně s qDESCs (viz 
kapitola 8.6). 

Po úspěšném vyhodnocení prostého dotazu qNLs je nutné aktualizovat struktury 
reprezentující historii dialogu mezi uživatelem a systémem (viz kapitola 8.2.10). 

Kompletní průběh úspěšného vyhodnocení qTGTSs ve významu prostého dotazu je 
zachycen na obr. 11. Zobrazeny jsou využité systémové komponenty, šipky znázorňují 
hlavní komunikační kanály / datové toky. Pro překlad TGTS na QMR je použito volání 
algoritmu afit(s). 
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qQMRs; qDESCs

úprava SQL, 
získání dat, 
formátování 

výstupu
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prezentace 
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databázový 
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Obr. 11 Proces vyhodnocení TGTS jako prostého dotazu. 

8.7.4 Záchranná metoda 
Záchranná metoda představuje poslední možnost pro překlad stromu, který nelze 
analyzovat ostatními dostupnými mechanizmy. Při dobré konfiguraci SM lze o neúspěšně 
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analyzovaném stromu tunknown (odpovídající celému dotazu nebo jen části dotazu) s velkou 
pravděpodobností tvrdit, že reprezentuje výskyt některého objektu SO sounknown, jehož 
instance/hodnoty jsou omezeny 

 jednoduchými selektivními omezeními nebo 
 vazbami s dalšími objekty, jejichž množina instancí/hodnot může být omezena 

obdobným způsobem. 
Právě takovou interpretaci nalézá záchranná metoda pro strom tunknown. 
Kvůli efektivitě nepracuje záchranná metoda se vstupem v NL, ale využívá 

strukturované uživatelské rozhraní, kterým umožňuje uživateli identifikovat objekt 
SO sounknown a specifikovat pro něj nepovinně 

 v případě SOE sounknown: 
 hodnoty libovolných RA* následovníků, 
 další objekty SOE si (včetně hodnot libovolných atributů), s kterými se 

instance objektu sounknown z výskytu tunknown účastní TSO-relace (včetně 
specifikace TSO-relace), 

 v případě SOAn sounknown: hodnoty libovolných RA* následovníků, 
 v případě SOA sounknown: hodnotu atributu. 

Kromě SO sounknown lze i pro ostatní použité objekty vynutit, aby jimi zastoupené 
množiny instancí/hodnot byly obsaženy jako součást výstupní množiny. Specifikace 
hodnot každého využitého atributu sai umožňuje v závislosti na typu sai využít 

 pro typ TyM: výčtu, intervalu hodnot, aplikaci NL operátorů; dále lze specifikovat 
výstupní měrnou jednotku, míru tolerance, 

 pro typ TyC: aplikaci NL operátorů, 
 pro typ TyT: podmínky pro jednotlivé složky časového údaje, dále aplikaci NL 

operátorů. 
Záchranná metoda lze volat nad stromem příslušným k celému vstupnímu dotazu 

nebo nad libovolným jeho podstromem. V druhém případě může být na vstupu omezena 
množina přípustných SO pro volbu objektu sounknown (viz kapitola 8.2.3 nebo 8.2.4). 

Idea začlenění záchranné metody do systému vychází z myšlenek: 
 navýšení pravděpodobnosti úspěšného překladu dotazu (plyne z úvahy na počátku 

kapitoly), 
 pokud je metoda volána na strom celého dotazu, pak uživatel získá 

 odpověď na položený dotaz nebo 
 jiné zajímavé informace, který může specifikovat dokonce precizněji, než 

pouze prostřednictvím NL. 
Při úspěšném volání záchranné metody nad neanalyzovatelným stromem ti o malém 

množství vrcholů (např. V(t) < 3), lze uživateli nabídnout uložení nové uživatelské fráze 
fnew = ti se selektivním významem rovným LQL složce v příslušném získaném QMR. 
Volba cílové množiny frází pro uložení nové fráze je analogická k postupu v kapitole 8.3. 

Záchranná metoda je při návrhu systému využita pouze účelově z důvodu navýšení 
praktické použitelnosti systému. Lze si představit naivní algoritmus pro překlad 
uživatelem zvoleného vstupu na reprezentaci QMR. Záchranná metoda spadá svým 
charakterem mimo ohnisko zájmu výzkumu této práce, proto jí kromě příkladu použití 
není věnována další pozornost. 

Příklad: algoritmus AlgTgts2LqlRel při překladu dotazu „Studuje (špáninu)?“ ztotožní strom 
dotazu t s frází f = „[SOE Student].ACT studovat [SOE Předmět].PAT“. Nechť podstrom ti, ti 
= „špáninu“, nelze analyzovat žádným způsobem (viz kapitola 8.2.4). Je zavolána záchranná 
metoda s množinou Mi omezující přípustné SO pro volbu objektu sounknown, 
Mi = {SOE Předmět}. Uživatel pro instance zahrnuté do výskytu objektu sounknown = 
SOE Předmět vloží podmínku: hodnota RA* následovníka SOA Název předmětu obsahuje 
řetězec „španělština“. LQL složka lqli překladu stromu ti bude mít pak vůči proměnné _2 (_2 
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zastupuje instance objektu SOE Předmět reprezentované stromem ti) tvar např.: 
aPredmet_NazevPredmetu(_2,_3), str_incl(_3,‘španělština‘). Uživatel bude dotázán, zda chce 
uložit uvedenou definici jako novou frázi. Systém ji při kladné odpovědi začlení do množiny 
PhrSOAParentSelZ (SOA Název předmětu).  
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9 Implementace 
Oddíl se nejprve věnuje vymezení funkcionality, která má být předvedena v rámci 
ukázkové implementace. Následně je komentována volba programovacího jazyka a 
SŘBD, využitého při demonstraci. Popsána je konfigurace programu, struktura vstupu a 
celkový návrh. V závěru jsou prezentovány dosažené výsledky. 

Pozn.: všechny soubory zmiňované v rámci této kapitoly jsou umístěny na přiloženém 
disku, blíže viz příloha D. Přesné umístění souborů i postup instalace programu jsou 
specifikovány v úvodním textovém souboru info.txt. 

9.1 Vymezení funkcionality 
Při pohledu na celkový návrh systému lze za jednoznačně podstatnou a současně 
zajímavou komponentu označit modul / skupinu algoritmů pro interaktivní překlad TGTS 
na QMR (viz pododdíl 8.2). Kvůli prostorovým omezením návrhu v rámci této práce byly 
určité algoritmy z uvedené komponenty popisovány z velké části spíše funkcionálním než 
procedurálním způsobem. Uvedená komponenta takto nabízí široký tvůrčí prostor pro 
implementaci. Ostatní komponenty (pro překlad QMR do SQL a pro závěrečnou 
prezentaci výsledných dat) jsou sice pro účely funkce systému podstatné, nikoliv však 
nezbytné pro účely demonstrace. Jejich činnost je přímočará a relativně nezajímavá, 
nebudou proto zahrnuty do ukázkové implementace. Samotný proces získání TGTS 
parserem není v této práci komentován, proto jeho implementace také nepřichází v úvahu. 

Za základní kámen komponenty překladu TGTS do QMR lze označit práci 
s výskytem SO, vazbami na ostatní výskyty SO, ztotožnění o-podstromů TGTS s frázemi 
uloženými v definici SM pro jednotlivé skupiny SO a relací (s podporou zástupných uzlů 
ve frázích pro ostatní výskyty SO). Nezbytnou součást představuje uživatelská interakce a 
konzultace s databázovým systémem při hledání interpretace částí vstupu. Právě tato 
oblast tvoří jádro, nad kterým lze již relativně přímočaře implementovat sekundární 
funkcionalitu: vyhodnocování kvantifikátorů, koreferencí, slovesného záporu, vyjádření 
míry tolerance apod., ale i dotazy na metainformace a definování nových frází. 

Právě zvolené jádro je předmětem ukázkové implementace. Přičemž pozornost bude 
věnována víceslovným prvkům aktuálních domén atributů. Demonstrovány budou též 
dynamicky vytvářené tranzitivní významové vazby mezi objekty (aktuálně pouze hledání 
nejkratší TSOI-relace). Budou předvedeny uživatelské interakce při řešení několika 
typických konfliktů spojených s interpretací významu části dotazu. Podpora NL 
operátorů, záchranné metody, specifikace formátování výstupu ani zmíněné prvky ze 
sekundární funkcionality systému nebudou implementovány. Vzhledem k specifikované 
funkcionalitě bude výstup činnosti ukázkové implementace tvořen vnitřní reprezentací 
vstupního dotazu, zastoupenou pouze LQL složkou. 

Implementace by měla odrážet i jednu z hlavních předností systému, kterou je 
minimalizace nezbytné lingvisticky závislé konfigurace (zejména podpora sdílených 
šablon pro atributy). 

9.2 Volba programovacího jazyka 
Na programovací jazyk vhodný pro ukázkovou implementaci jsou kladeny určité 
požadavky. Jazyk musí 

 být objektově orientovaný – návrh celého systému dává tušit široké uplatnění 
zásad objektového programování při jeho případné implementaci. Umožněno bude 
snadné zajištění nezávislosti jednotlivých komponent, 
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 být nezávislý na platformě nasazení, s širokou podporou knihoven a možností 
komunikace se SW/komponentami třetích stran – pro budoucí rozvoj se nelze 
nechat omezovat konkrétní platformou. Nezbytná je zejména podpora pro 

 komunikaci s databázovým strojem, 
 komunikaci s externími lingvistickými programy, 
 zpracování XML (konfigurace, komunikace) apod. 

 podporovat práci s výjimkami – zjednodušená práce při ošetření chyb, 
výjimečných událostí při běhu programu a jejich seskupování. 

Požadavkům vyhovuje programovací jazyk JAVA na platformě JAVA SE [28], byl 
proto použit pro implementaci. Pro demonstrativní účely je výhodou jazyka automatická 
správa paměti, zejména uvolňování nepotřebných struktur z paměti (automatic garbage 
collection). Další využívanou výhodou jazyka je elegantní jednotná komunikace s řadou 
databázových serverů (The Java Database Connectivity), široká skupina využitelných 
datových struktur (řetězce, asociativní pole, množiny) a podpora snadného vytváření 
jazykových mutací. 

Zvolena byla verze J2SE 5.0, která podporuje zejména statickou kontrolu typů pro 
kolekce (přehlednost a větší bezpečnost kódu), rozšiřuje podporu výčtových typů (využito 
v reprezentaci SM) a zpřehledňuje zápis cyklu for přes určité datové struktury 
(očekáváno časté využití). 

9.3 Volba databázového serveru 
Na použitý relační databázový server jsou kladeny nároky specifikované stávajícím 
návrhem systému (viz kapitola 5.2). Kvůli ukázce předzpracování vstupu pro případ 
víceslovných hodnot textových atributů (viz kapitola 8.7.2), je po databázovém serveru 
nad rámec obvyklé funkcionality požadována podpora fulltextových indexů. Pro účely 
snadné demonstrace této práce je dále uplatněna podmínka nezpoplatněné možnosti 
využívání serveru. Z množiny několika kandidátů byl pro demonstraci nezávisle zvolen 
jediný databázový server: MICROSOFT SQL SERVER 2005 EXPRESS EDITION WITH 
ADVANCED SERVICES [32]. 

Pozn.: výrazy jazyka pro definici dat i jazyka pro manipulaci s daty používané 
v demonstrační konfiguraci a při inicializaci ukázkové databáze FIS jsou touto volbou do 
jisté míry ovlivněny, avšak obdobně by tomu bylo při volbě jiné alternativy. Jedná se však 
pouze o databázově závislé části v rámci obsahu konfigurace, nikoliv v rámci struktury 
konfigurace. 

9.4 Konfigurace systému 
Konfigurace schématu je tvořena složkou pro SM, složkou pro parametry připojení 
k relačnímu databázovému systému a složkou pro ostatní implementačně závislá 
nastavení. 

Pro uložení konfigurace SM resp. nastavení parametrů připojení k relačnímu 
databázovému systému jsou zvoleny oddělené soubory, oba používají strukturovaný 
formát XML. Formát souboru je vhodný nejen pro editaci lidským elementem, ale jakožto 
současný standard bude snadno modifikovatelný i případnými budoucími programy pro 
editaci konfigurace. Struktura obou konfiguračních souborů je definována jazykem pro 
XML schémata: XML SCHEMA [33], komentáře k jednotlivým elementům, atributům a 
typům jsou začleněny pomocí anotace. Soubor xmlschema_sm.xsd obsahuje schéma 
konfigurace SM a soubor xmlschema_dbconn.xsd obsahuje schéma konfigurace pro 
připojení k relačnímu databázovému systému. 
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XML schéma pro popis konfigurace sémantického modelu popisuje i prvky SM, které 
nejsou současnou verzí ukázkové implementace využity (např. konfigurace pro mapování 
LQL→SQL apod.) Jsou uvedeny pro názornost a případné budoucí rozšíření systému. 
Demonstrační konfigurace SM pro příklad FIS specifikuje ilustrativně obsah některých 
těchto prvků. Současně XML schéma klade důraz oddělení databázově závislé části 
konfigurace (dokonce striktněji než uvádí popis SM v oddílu 7). Fráze v definici SM 
předpokládají uvedení formou inline zápisu (viz příští kapitola). 

Pozn.: aktuálně se navíc předpokládá prázdný průnik identifikátorů SO a názvů 
jazykově závislých množin frází. 

Ostatní implementačně závislá nastavení specifikují cesty ke konfiguračním 
souborům, textové řetězce pro komunikaci s uživatelem (včetně chybových hlášení) a 
použité kódování znaků na uživatelském rozhranní. Tato nastavení jsou uložena 
mechanizmem pro parametrizaci programů psaných v jazyce Java – soubory s vlastnostmi 
(properties). 

9.5 Popis vstupu 
Vstup ukázkového programu tvoří TGTS dotazu, po předzpracování (viz kapitola 8.1.1). 
Pro účely demonstrace je požadováno navíc také určení kořenů slov reprezentovaných 
jednotlivými uzly (viz kapitola 8.7.2). Podporovány jsou dvě varianty reprezentace TGTS: 
prostřednictvím XML souboru nebo inline zápisem (viz níže). 

Struktura XML vstupu je popsána vyhrazeným schématem xmlschema_tgts.xsd 
(v jazyce XML Schema). Komentáře k jednotlivým elementům, atributům a typům jsou 
začleněny pomocí anotace. XML soubor dle uvedeného schématu představuje standardní 
vstupní kanál systému v případě získání TGTS od externího lingvistického parseru, u 
kterého lze předpokládat možnost výstupu ve formě XML (vhodnou transformací bude 
možné získat XML soubor dle vyžívaného schématu). 

Inline zápis představuje variantu vstupu vhodnou pro demonstrativní i vývojové 
účely. Inline zápis odpovídá infixové notaci TGTS (úrovně zanoření jsou určeny kulatými 
závorkami), přičemž uzel reprezentuje lema následované seznamem jednotlivých 
relevantních lingvistických atributů uzlu (morfologické gramatémy, funktory, syntaktické 
gramatémy) oddělených tečkami. Před první tečkou se vyskytuje lema. Argument atributu 
je uvozen dvojtečkou a hodnota argumentu může být uzavřena do uvozovek. Aktuálně se 
rozlišují následující parametrické atributy uzlu: 

 ord – pořadové číslo (jednoznačný identifikátor), při neuvedení automaticky 
vyplněno,  

 fw – morfologický gramatém fw, 
 o – pro originální tvar uzlu, 
 r – pro kořen slova. 

Pořadí specifikace atributů je libovolné (s výjimkou lematu). Není nutné uvádět 
atributy, které pro vyhodnocovací mechanizmus nejsou relevantní. 

TGTS dotazu „Co navštěvují studentky?“ může být reprezentována např. inline zápisem 
(co.PAT) navštěvovat (student.FEM.PL.ACT), 
ale např. i zápisem 
(co.PAT.ord:1.o:Co) navštěvovat.ord:2.o:navštěvují (student.FEM.PL.ACT.ord:3.studentky). 
Demonstrační aplikace očekává na vstupu vložení cesty k souboru s variantou XML 

reprezentace TGTS nebo přímo inline zápis TGTS reprezentace. 
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9.6 Stručný přehled návrhu 
Návrh je rozčleněn do oddělených balíků tříd jazyka Java (package). Členění umožňuje 
nezávislé budoucí modifikace jednotlivých komponent. Přehled začleněných balíků: 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.main – zastřešuje řídící prvek celého 
systému. Zajišťuje inicializaci struktur systému z konfigurace, moderuje 
uživatelský dialog a obstarává ošetření chyb a výjimečných událostí. Součástí 
balíku jsou implementačně závislá konfigurační nastavení, 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.structures – obsahuje třídy pro 
pomocné struktury využívané systémem (historie dialogu a komunikaci 
s databázovým systémem), 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.structures.sm – reprezentuje SM, 
 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.userInterface – zprostředkovává 

rozhraní s uživatelem. Prozatím v textovém režimu. Funkcionalitu uživatelského 
rozhraní popisuje interface UserInterfaceInterface, 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.nlParser – slouží k získání TGTS 
reprezentace výrazu v NL. Současně obsahuje sadu tříd pro reprezentaci struktury 
TGTS. Aktuálně je prováděna konstrukce TGTS z XML nebo inline tvaru TGTS 
struktury. V budoucnosti bude úkolem balíku komunikace s externím 
lingvistickým parserem NL na TGTS. Funkcionalitu překládající třídy 
reprezentuje interface ParserNL2TGTSInterface, 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.nl2qmr – zastřešuje algoritmus 
rozlišení typu vstupu a příslušného zpracování vstupu (viz kapitola 8.7.3). 
S výjimkou typu vstupu odpovídajícímu dotazu na aktuální doménu databáze je 
účelem algoritmu kompletní vyhodnocení ostatních typů vstupu (dotaz na 
metainformace, definiční dotaz). Dotaz na aktuální doménu databáze je 
interaktivně přeložen do QMR. Současně jsou v balíku obsaženy třídy pro operaci 
ztotožnění fráze, pro reprezentaci QMR, výskytu SO a TSOI-relace. Z typů vstupu 
je aktuálně podporován pouze dotaz na data z aktuální domény databáze. 
Funkcionalitu třídy zastupující překladový algoritmus vymezuje interface 
TranslationTGTS2QMR, 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.qmr2sql – je určen k překladu QMR 
na SQL, vyhodnocení dotazu relačním databázovým systémem a pro závěrečnou 
prezentaci výsledku uživateli. Funkcionalitu výkonné třídy popisuje interface 
TranslationQMR2SQLInterface. 

Dále jsou v implementaci používány generované balíky pro načítání obsahu z XML 
souborů dle již zmíněných schémat: 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.xml_dbconn – pro schéma 
specifikované souborem xmlschema_dbconn.xsd, 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.xml_sm – pro schéma specifikované 
souborem xmlschema_sm.xsd, 

 cz.matfyz.marek.petr.dp3indb.xml_tgts – pro schéma 
specifikované souborem xmlschema_tgts.xsd. 

Pozn. pro generování uvedených balíku ze schémat je využíváno JAVA WEB SERVICES 
DEVELOPER PACK, VERSION 2.0 [29]. 

Zdrojové kódy tříd z jednotlivých balíků jsou podrobně komentovány a společně 
s vygenerovanou programátorskou dokumentací jsou k dispozici na přiloženém CD. 
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9.7 Prezentace výsledků 
V rámci deklarované funkčnosti se úspěšně podařilo implementovat ukázkové jádro 
systému, na němž lze demonstrovat činnost určitých prvků teoretického návrhu. 
Implementace přinesla nové podněty jak pro modifikaci stávajícího návrhu (typ SOA lze 
do jisté míry rozšířit i pro SOAn), tak i pro oblast dalšího vývoje systému (nezbytnost 
vytvoření heuristik pro omezení zbytečné interakce, uspořádání prvků možné volby 
během interakce, uspořádání proměnných v AL). 

Cílem implementace bylo osvědčení pouze určitých aspektů teoretického návrhu nad 
reprezentativní skupinou dotazů (v rámci specifikované funkčnosti). Rozhodnutí 
implementovat pouze vymezenou část množiny aspektů návrhu neodporuje celkovému 
přístupu k návrhu algoritmu pro interaktivní překlad TGTS do QMR, který je budován 
metodou zdola a sice postupným rozšiřováním skupiny podporovaných jazykových a 
sémantických konstrukcí (viz pododdíl 8.2). Implementace z tohoto důvodu není 
připravena na vyhodnocení libovolného vstupu dle vymezené funkcionality. Avšak 
uvedené příklady dotazů vyhodnocuje zcela v souladu s teoretickým návrhem. 

Přehlednost zdrojových kódů byla v mnoha případech upřednostněna před efektivitou 
některých algoritmů. 

Interaktivní zprávy systému pro uživatele, které ve stávajícím návrhu systému nemají 
přiřazenu vlastní vyhrazenou jazykově závislou množinu frází, jsou pro účely 
demonstrace definovány v rámci textových řetězců pro komunikaci s uživatelem (viz 
popis konfigurace implementace). 

Následující text uvádí stručný přehled aspektů teoretického návrhu úspěšně 
demonstrovaných na příkladu FIS. Zpravidla je uváděn původní tvar dotazu v NL nebo 
inline zápis TGTS dotazu. Příklady reprezentativních vstupů jsou umístěny na přiloženém 
disku CD. 

9.7.1 Dotazy bez doménově závislé lingvistické konfigurace 
V případě, že aktuální SM neobsahuje žádnou doménově závislou lingvistickou 
konfiguraci, lze přesto vyhodnocovat širokou řadu dotazů. 

Lze vyhodnocovat dotazy ekvivalentní jednoduchým výskytům SO obsahujícím 
 jazykově závislé fráze, např. „Kde?“, „Někdo?“, „kdy“, 
 hodnoty z aktuálních domén atributů (i víceslovné), např. „Jan“, „112“, „Hradec 

Králové?“, 
 výskyt SOE se specifikací hodnot jeho atributů, např. „někdo se 186“. 

Ukázka vyhodnocení dotazu „Jan Novák z Hradce Králové?“ používá interakci pro rozlišení 
nejasného přiřazení slova „Hradec“ k SOA Město resp. SOA Kontaktní město: 
Váš dotaz: 

jan (novák.RSTR) (hradec.DIR1 (králové.RSTR)) 
Zvolte objekt zájmu zastoupený slovem  hradec (ord: slovo3) 
<1> Město osob 
<2> Kontaktní město 
<0> Přerušit vyhodnocování 
1 
[AUX] Vytvořena vnitřní reprezentace:  
answer([_1, _2]):-aOsoba__Jmeno(_1, _2), str_start(_2, 'jan'), 
  aOsoba__Prijmeni(_1, _3), str_start(_3, 'novák'), 
  aOsoba__AdresaOsoby(_1, _5), aAdresaOsoby__Mesto(_5, _4), 
  str_start(_4, 'hradec'), str_start(_4, 'králové') 

Lze přeložit dotaz obsahující úvodní ignorovatelné fráze, např. „Zajímá mě 
555555/5555“ (SOA Rodné číslo). 
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Výhodně lze pro vyhodnocení využít nejkratší TSOI-relaci. Ukázka překladu pro 
dotaz „Novák z KSI“: 

answer([_1, _4, _2]):-aOsoba__Prijmeni(_1, _2), str_start(_2, 'novák'), 
  rZamestnanecMaFunkciNaKatedre(_1, _, _3), 
  aKatedra__Zkratka(_3, _4), str_start(_4, 'KSI') 

V případě dotazu obsahujícího sémantickou kolizi mezi hodnotou z aktuální domény 
atributu a prvkem množiny jazykově závislých frází, je vyvolána interakce. 

Nechť je v aktuální doméně SOA Příjmení přítomna hodnota „Výčet“ (např. pro osobu Jan 
Výčet). Dotaz v následující ilustraci může být interpretován jako dotaz na osobu „Výčet Jan“ i 
jako dotaz na seznam Josefů „výčet Janů“.  
Váš dotaz: 

výčet (jan.RSTR) 
Zvolte význam zastoupený slovem výčet (ord: slovo1) 
<1> Příjmení (Příjmení osoby) 
<2> Obecný ekvivalent slova pro výčet (např. seznam apod.) 
<0> Přerušit vyhodnocování 
1 
[AUX] Vytvořena vnitřní reprezentace:  
answer([_1, _2]):-aOsoba__Prijmeni(_1, _2), str_start(_2, 'výčet'), 
  aOsoba__Jmeno(_1, _3), str_start(_3, 'jan') 

Příklad ukazuje potřebu pro jemnější specifikaci domén jednotlivých SOA v SM 
(např. specifikace formátu využívající velikosti písmen). 

9.7.2 Dotazy bez omezení lingvistické konfigurace 
V konfiguraci lze specifikovat řadu z-frází a r-frází pro SO, včetně specifikace sdílených 
šablon pro atributy. Lze specifikovat obecné i selektivní fráze pro RA* předchůdce od 
jednotlivých atributů. Je možné využívat příznaku pohlaví pro SOE. 

Výše uvedené aspekty ilustruje vyhodnocení dotazu: „Adresy vysokých studentek z Prahy?“. 
Váš dotaz: 

adresa ((vysoký.RSTR) student.APP.FEM (Praha.DIR1)) 
Zvolte objekt zájmu zastoupený slovem  adresa (ord: slovo1) 
<1> Adresa osoby 
<2> Adresa katedry 
<3> Kontaktní adresa 
<0> Přerušit vyhodnocování 
1 
Zvolte objekt zájmu zastoupený slovem  Praha (ord: slovo4) 
<1> Město osob 
<2> Kontaktní město 
<0> Přerušit vyhodnocování 
1 
[AUX] Vytvořena vnitřní reprezentace:  
answer([_1, _5]):-eStudent(_1), aOsoba__AdresaOsoby(_1, _5), 
  aOsoba__Pohlavi(_1, _2), fPohlavi(_2, 0), 
  aStudent__Vyska(_1, _3), fVysokaVyska(_3), 
  aAdresaOsoby__Mesto(_5, _4), str_start(_4, 'Praha') 

Příznak určení pohlaví je specifikován pro SOE Osoba (RG předchůdce od objektu SOE 
Student). Fráze „adresa“ je specifikována právě na jediném místě SM a sice pro sdílenou 
šablonu všech adresových atributů. Selektivní r-fráze „vysoký“ je definována dle SOA Výška. 
Dalším příkladem může být dotaz „Osoby měřící 188?“ s LQL překladem 
answer([_1]):-eOsoba(_1), aStudent__Vyska(_1, _2), _2 = 188.0 
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V dotazech je respektován příznak vyhrazené tabulky pro SOAn, viz kapitola 7.4.3. 
Např. dotazu „Adresa?“ při volbě SOAn Adresa osob (s příznakem vyhrazené tabulky) 
odpovídá LQL: answer([_1, _2]):-aOsoba__AdresaOsoby(_1, _2), zatímco dotazu „Celé 
jméno?“ na SOAn Plné jméno (bez příznaku vyhrazené tabulky) odpovídá LQL: answer([_1, 
_2, _3]):-aOsoba__Jmeno(_1, _2), aOsoba__Prijmeni(_1, _3), s odkazem na hodnoty 
jednotlivých RA* potomků. 
Lze specifikovat více objektů zájmů (dotaz obsahuje větší množství Q-výskytů SO). 
Např. dotaz „Studenti z jakého města s jakou výškou?“ je přeložen na tvar 
answer([_1, _2, _4]):-eStudent(_1), aOsoba__AdresaOsoby(_1, _3), 
  aAdresaOsoby__Mesto(_3, _2), aStudent__Vyska(_1, _4) 

Následující dotaz ukazuje řešení konfliktu významu při použití r-fráze uvozující 
výskyt atributu pro rodičovský SOE. Současně je demonstrována nutnost rozšířit určování 
typů SOA i na SOAn (na TyID, TyP, TyT). 

Příklad vyhodnocení dotazu „Studenti pobývající kde?“: 
Váš dotaz: 

student (pobývající.RSTR (kde.LOC)) 
Zvolte objekt zájmu zastoupený slovem  pobývající (ord: 
slovo2) 
<1> Adresa osoby 
<2> Kontaktní adresa 
<0> Přerušit vyhodnocování 
2 
[AUX] Vytvořena vnitřní reprezentace:  
answer([_1, _2]):-eStudent(_1), aOsoba__KontaktniAdresa(_1, _2) 

Přestože r-fráze „pobývající [X].LOC“ je definována právě na jediném místě ve sdílené 
šabloně všech adresových atributů (r-fráze pro RA* předchůdce atributu), lze nyní 
vyhodnocovat i dotazy, v nichž zástupný uzel fráze lze ztotožnit s některým RA* 
následovníkem adresového atributu. Např. „Studenti pobývající ve kterém městě?“. 
Lze vyhodnocovat dotazy obsahující s-frázi pro RE relace. 
Např. dotaz „Jakými studentkami jsou navštěvovány konverzace?“ (RE relace „Student 
navštěvuje Kurz“) je vyhodnocen na tvar 
answer([_1]):-rStudentNavstevujeKurz(_1, _3), 
  aOsoba__Pohlavi(_1, _2), fPohlavi(_2, 0), 
  aKurz__Nazev(_3, _4), str_start(_4, 'konverzace') 

Další dotaz „Jaké rč navštěvuje kterou učebnu?“ s překladem  
answer([_7, _8]):-rStudentNavstevujeKurz(_5, _6), 
  aOsoba__RodneCislo(_5, _7), aKurz__Ucebna(_6, _8) 

Dotaz lze korektně vyhodnotit i s vynecháním slovesa (sémantika popsána nalezenou 
TSOI-relací) „rč studentů z kterých učeben?“ s překladem  
answer([_9, _11, _12]):-eStudent(_9), aOsoba__RodneCislo(_9, _12), 
  rStudentNavstevujeKurz(_9, _10), aKurz__Ucebna(_10, _11) 

Určité dotazy ukázaly pro budoucí rozšíření systému nutnost začlenění heuristik pro 
omezení zbytečné uživatelské interakce. 

Např. dotaz „Student pobývající ve městě“ požaduje na výstup všechny studenty, protože 
každý SOE Student má vždy vlastnost SOA Město. Avšak při vyhodnocení je položen dotaz 
na rozlišení interpretace slova „městě“ mezi SOA Město a SOA Kontaktní město. Následně je 
získaná informace ignorována a je vrácen očekávaný překlad: answer([_1]):-eStudent(_1). 
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10 Závěr 
Výsledkem této práce je návrh a částečná implementace vlastního systému 3INDB pro 
interaktivní vyhodnocování přesných i přibližných databázových dotazů, přičemž vstup je 
přijímán v přirozeném jazyce. Proces vyhodnocení položených dotazů se opírá o 
doplňující interaktivní otázky, kontext rozhovoru a další vnitřní podpůrné mechanizmy. 
Popis systému zohledňuje všechny podmínky kladené v rámci specifikace zadání (viz 
oddíl 2), proto lze cíl práce považovat za dosažený. 

Návrh systému vychází z podrobné analýzy očekávané vstupní množiny dotazů a je 
pevně zasazen do kontextu ostatních systémů sloužících jako databázové rozhraní 
v přirozeném jazyce: využívá moderní architekturu založenou na významové reprezentaci 
dotazu (deklarována je vlastní vnitřní reprezentace dotazu včetně popisu překládajícího 
algoritmu do výrazů formálního dotazovacího jazyka), konfiguraci člení do vzájemně 
oddělených vrstev a umožňuje zpracování většiny typů dotazů, jazykových konstrukcí a 
jevů, běžných v ostatních odkazovaných systémech obdobného zaměření. Návrh mj. 
popisuje zpracování jevů, které jsou podporovány v ostatních systémech spíše ojediněle, 
často v menší míře, nebo vůbec (podpora kvantifikátorů, koreferenčních odkazů, veličin a 
měrných jednotek, obecný mechanizmus zpracování operátorů přirozeného jazyka, 
vyjádření míry tolerance, formátování výstupu včetně specifikace třídění, negramatické 
tvary dotazů, dotazy na metainformace, definice nových slovních spojení, vyhodnocování 
neznámých slovních spojení). 

Navrhovaný systém se výrazně odlišuje od skupiny ostatních systémů podobného 
zaměření, jejichž popis byl autorovi k dispozici, v kombinaci opěrných pilířů návrhu: 

Prvním významným odlišujícím se prvkem je použití tektogramatické reprezentace 
vstupu, která představuje moderní přístup k analýze přirozeného jazyka a přináší výrazné 
zjednodušení jak konfigurace jazykově závislé množiny dat a tak i zjednodušení 
samotného procesu zpracování dotazu. Využití tektogramatické reprezentace vstupu lze 
považovat za úspěšnou odpověď na jednu ze základních nevýhod databázových rozhranní 
v přirozeném jazyce a sice nevysvětlitelných mezer v jazykovém pokrytí vstupu (viz 
kapitola 1.2.2). 

Druhým důležitým krokem v návrhu je použití konzultací překládajícího algoritmu 
s databázovým systémem již při samotném procesu analýzy dotazu. V důsledku dochází 
k navýšení spolehlivosti překladu dotazů zadaných takovým způsobem, který je přirozený 
zejména obyčejnému uživateli. Ostatní známé systémy pracují na principu postupného 
vytváření jediného dotazu, který je teprve v závěru vyhodnocen databázovým systémem. 

Třetím a zásadním přínosem je využití interakcí systému se samotným uživatelem. 
Uživatelskou interakcí je řešena rozsáhlá řada víceznačných situací, čímž dochází 
k razantnímu navýšení účinnosti překládajícího algoritmu. Uživatelskou interakcí jsou 
v určitých případech nalézány významy i pro jinak nepřeložitelné části dotazu a neznámá 
slovní spojení. 

Vedle uvedených hlavních rysů návrhu je dalším přínosem využívání dynamicky 
vytvářených tranzitivních relací mezi dotazovanými objekty, čímž opět dochází 
k navýšení úspěšnosti překladu dotazů a současně k podstatnému snížení potřebných 
konfiguračních dat. 

V poslední řadě disponuje uživatel, který se neorientuje v přesném kontextu rozvržení 
dat uložených v databázi, mechanizmem pro dotazování na informace o systému. 
Mechanizmus může být využit jako nápověda nebo mapa uložených informací. Dále je 
podporováno explicitní definování významu pro bezparametrická uživatelská krátká 
slovní spojení a zkratky. V omezené míře je podporováno ukládání významu 
rozpoznaných neznámých slovních spojení a sloves. 
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Velký důraz je kladen na popis konfigurace systému a metodických pokynů pro její 
inicializaci a údržbu při reálném nasazení. Budování konfigurace vychází z logického a 
datového modelu databáze. 

Nad rámec již zmíněných prvků redukujících objem konfiguračních dat jsou 
k dispozici i mechanizmy pro omezení redundantních definic lingvisticky závislých dat 
v konfiguraci (sdílené šablony pro atributy a široká řada příznaků pro významové objekty 
ve spojení s množinami jazykově závislých dat). Uváží-li se zejména dramatický vliv 
uvedených výrazných rysů v návrhu systému na snížení velikosti potřebných 
konfiguračních dat a na navýšení úspěšnosti vyhodnocení dotazů, mohl by návrh systému 
najít širší využití jako alternativní rozhraní k již existujícím reálným relačním databázím. 
Většina ostatních systémů podobného zaměření nedošla většího rozšíření zejména pro 
nevýhodu spojenou s jejich rozsáhlou konfigurací (viz kapitola 1.2.2). Demonstrační 
implementace systému názorně ilustruje příklady zajímavých dotazů, které pro úspěšné 
vyhodnocení vyžadují zcela minimální nebo žádnou doménově závislou lingvistickou 
konfiguraci. 

Při návrhu systému bylo analyzováno také několik předem neočekávaných oblastí 
relevantních pro vyhodnocování dotazů v přirozeném jazyce, které související literatura 
nezmiňuje. Přínosná je zejména analýza problematiky použití operátorů v přirozeném 
jazyce. 

Při návrhu komponent systému, návrhu struktury konfiguračních dat a výkonných 
algoritmů byl kladen důraz na oddělený popis nezávislých modulů / skupin algoritmů, 
čímž je umožněno budoucí nezávislé rozšiřování funkčnosti jednotlivých oblastí. Již 
stávající návrh systému dimenzuje některé komponenty pro širší využití, než jaké dokáží 
využít navazující komponenty nebo algoritmy. Cílem je představení potenciálu 
jednotlivých komponent připravených pro budoucí rozšíření systému. 

Jednotlivé moduly systému, konfigurační data a algoritmy jsou detailně ilustrovány 
názornými ukázkami, které se ve většině případů vztahují k relativně rozsáhlému 
příkladovému řešení. 

Práci lze označit za studii problematiky (včetně lingvistických aspektů) a architektur 
systémů pro databázové rozhraní v přirozeném jazyce, která mimo jiné začleňuje 
referenční české systémy do kontextu zahraničního vývoje. 

Závěrem lze vyzdvihnout interdisciplinární rozsah práce, která spolu úzce spojuje 
problematiku relačních databází, oblast počítačové lingvistiky a z části i oblast umělé 
inteligence. 

10.1 Směr budoucího vývoje systému 
Zcela prvořadým krokem před případnými rozšířeními je ucelená implementace systému 
v rozsahu dle stávajícího návrhu doplněného o plnou podporu elips (dle specifikace 
v kapitole 8.2.12). Dále musí být připojen konkrétní parser vstupu v přirozeném jazyce. 
Volba parseru si může v menší míře vyžádat uzpůsobení struktur a částí některých 
algoritmů. 

Ucelenou implementaci systému bude vhodné pokusně nasadit hned ve dvou 
odlišných doménách, které se odlišují v akademickém vzdělání průměrného uživatele. 
První doménu nasazení by mohla představovat patřičně rozšířená analogie předloženého 
příkladu fakultního informačního systému (předpokládají se uživatelé z akademické 
sféry). Pro druhou doménu nasazení by byla vhodná např. metropolitní databáze 
obsahující informace z oblasti kultury, turistiky, ubytování, příp. s možností vyhledávání 
dopravních spojení MHD (předpokládají se uživatelé se základním nebo středním 
vzděláním). 
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Teprve na základě analýzy úspěšnosti či neúspěšnosti postupu systému nad 
významnou množinou dotazů v obou případech nasazení bude možné posoudit 
použitelnost návrhu systému, včetně úspěšnosti zpracování jednotlivých skupin 
jazykových konstrukcí a jevů. Přestože ilustrační příklady použité pro ukázku činnosti 
algoritmů byly voleny s rozvahou, lze očekávat nalezení protipříkladů, nad kterými 
stávající algoritmy selžou. Podstatné pro reálné nasazení bude zjištění, zda je množství 
takových dotazů (pocházejících z uvedených oblastí použití) významné, zda by podpora 
určitých protipříkladů představovala pouze případné kosmetické změny v návrhu systému 
a zda se konkrétní uživatelé nechají při kladení dotazu omezovat podporovanou 
podmnožinou přirozeného jazyka. 

Pro další rozvoj systému lze doporučit především následující rozšíření: 
 úplná podpora koreferenčních odkazů deklarovaná kapitolou 8.2.10 a zpracování 

gramatické koreference, 
 vhodné rozšíření množiny operátorů přirozeného jazyka (např. vážený aritmetický 

průměr), dále podpora složitějších aplikací množinových operátorů, které 
využívají agregační operátory a seskupování (viz kapitola 8.2.6 – operátory pro 
agregační funkce), 

 algoritmická podpora pro dotazy specifikující kardinalitu výstupní množiny 
v rozsahu kapitoly 4.2.10 (podpora ve vnitřní reprezentaci dotazu již zajištěna), 

 rozšíření podpory zpracování negramatických jevů dle úplného znění kapitoly 
4.2.13. Pravděpodobně bude nutno úžeji spolupracovat s použitým parserem 
přirozeného jazyka, 

 demonstrační implementace systému otevřela široký prostor analýze a následně 
nezbytnému začlenění různých heuristik pro redukci nadbytečné interakce 
systému a uživatele (viz kapitola 9), 

 modifikace mechanizmu vytváření zpráv určených pro uživatele během interakcí. 
Pro jednotlivé situace je nutné najít přirozenou formu textových výstupů, která 
bude významově stejně expresívní avšak bližší obyčejnému i počítačově 
nevzdělanému uživateli. Např. prezentaci významu i pro složitější dynamicky 
vytvořené tranzitivní relace si lze představit formou několika vět/souvětí 
přirozeného jazyka (viz kapitola 8.2.5 – prezentace TSO-relace), 

 začlenění lingvistické odvozovací metody, která umožní odvozování frází 
s ekvivalentním resp. podobným významem, frází pro hyponyma a hyperonyma. 
Výhodné bude začlenění metody, která dokáže odvozovat ekvivalenty mezi 
množinami frází definovanými v konfiguraci. Uvedené metody zvýší efektivitu 
vyhodnocování zejména pro neznámá slova a slovní spojení (viz kapitola 8.2.5 – 
neznámá s-fráze). V této souvislosti by bylo mimořádně zajímavé prozkoumat 
možnost automatického překladu lingvistické části doménově závislé konfigurace 
systému do jiných cizích jazyků, neboť množina lingvisticky závislých dat je 
vesměs tvořena pouze analogiemi valenčních rámců sloves nebo jednoslovnými 
výrazy. Nutnou podmínkou by představovalo disponování parserem příslušného 
jazyka. 
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Příloha A – seznam tektogramatických značek 

Morfologické gramatémy 
kategorie popis hodnoty 
Sentmod  druh věty ENUNC (oznamovací), EXCL (zvolací), DESID (přací), 

IMPER (rozkazovací), INTER (tázací) 
Verbmod  způsob slovesa IND (oznamovací), IMP (rozkazovací), CDN (podmiňovací) 
Deontmod  modalita 

slovesa 
DEB (muset), HRT (mít povinnost), VOL (chtít), 
POSS (moct), PERM (smět), FAC (umět), 
DECL (bez modálního slovesa) 

Tense  slovesný čas SIM (přítomný), ANT (minulý), POST (budoucí) 
Aspect  vid PROC (průběhový, nedokonavý), CPL (dokonavý), 

RES (resultativ: je uklizeno) 
Iterativeness  opakovaní děje IT1 (opětovací), IT0 (jednorázový) 
Number  číslo SG (singulár), PL (plurál) 
Gender  jmenný rod  ANIM (muž. životný), INAN (muž. neživotný), FEM (ženský), 

NEUT (střední) 
Degrees of 
comparison  

stupeň 
adjektiva 

POS (1. stupeň), COMP (2. stupeň), SUP (3. stupeň) 

fw souvztažný 
pojem (viz def. 
TGTS (a)) 

spojka (u slovesa vedlejší věty), 
předložka (u substantiva) 

del výpustka ELID, ELEX, EXPN 
coref, 
cornum 

koreference  

ord pořadové číslo  
phraseme fráze PHRi (i: povrchové číslo první části) 

Funktory 
Funktor kořene stromu a řídícího uzlu věty: 
funktor hodnota Popis 
kořen  SENT vrchol nad řídícím slovem celé věty 
predikát PRED řídící sloveso věty 
denomination DENOM název (substantivum v nominativu) 
particle PARTL vrchol neslovesné věty vyjádřený citoslovcem, větnou částicí 
empty verb EV řídící uzel neslovesné věty mimo předchozí případy 

Funktor PARTL se využívá např. ve „větách“ typu „Ano.“ Funktor EV ve větě 
„Doprava: Vlastní“. Nevyužity zůstávají funktory pro zvolací větu a zvolání. 

První skupinou funktorů sloves (někdy i substantiv) jsou aktanty: 
funktor hodnota popis 
actor ACT hloubkový subjekt 
patient PAT hloubkový objekt 
addressee ADDR adresát (komu) 
effect EFF výsledek (zvolit kým, zač) 
origin ORIG původ (z čeho) 

Druhou skupinou jsou volná doplnění. Pro jejich velké množství jsou uvedeny pouze 
některé důležité příklady: 
funktor hodnota popis 
aim AIM účel (aby, pro něco) 
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attitude ATT postojové (s radostí, vhodně, prosím) 
benefactive BEN (pro koho, proti komu) 
comparison CPR porovnání (než, jako, stejně) 
complement COMPL závisí na slovese (doplněk) 
condition COND podmínka reálná (jestliže, když) 
criterion CRIT kritérium, měřítko (posuzovat, rozlišovat podle) 
ethical dative ETHD volný dativ, dativ sdílnosti (já ti mám knih) 
difference DIFF rozdíl (oč) 
directional.1 DIR1 místně odkud? (ze školy) 
directional.2 DIR2 místně kudy? (hlavním koridorem) 
directional.3 DIR3 místně kam? (do školy) 
extent EXT míra (velmi, trochu) 
intensification INTF navazovací element, „falešný podmět“ (To Pavel si to půjčil?) 
locative LOC místo kde (ve škole) 
manner MANN způsob (ústně) 
means MEANS prostředek (psát rukou, na stroji) 
norm NORM norma (ve shodě s, podle pravidla) 
regard REG se zřetelem, bez ohledu na 
rhematizer RHEM i, ani, vůbec 
temporal when TWHEN kdy? (loni, dnes) 
temp. since when TSIN odkdy? (od té doby, co) 
temp. till TTILL dokdy? (až do, dokud ne) 

Pro základní funkci systému NLIDB lze ignorovat větší část volných doplnění, 
k jejichž výskytu v „rozumných“ dotazech téměř nedochází. Jde o funktory na jedné 
straně vyjadřující podmínku, příčinu (vhodné pro dedukční rozšíření systému): AIM, 
CAUS, CNCS, CONFR, CTERF, PREC. Na straně druhé jsou to funktory pro vyjádření 
postoje, citového zabarvení věty, etického dativu nebo další funktory bez velkého využití: 
ATT, CONFR, INTF, MOD. 

Důležitá jsou volná doplnění pro podstatná jména (vyjmut byl funktor ID): 
funktor hodnota popis 
appurtenance APP přináležitost (čí, čeho) 
descriptive DES nerestriktivní přívlastek; lze vypustit 
material MAT (hrnek čaje) 
restrict. adjunct RSTR restriktivní přívlastek 

Funktory pro spojky zachycující koordinaci (konjunkci, disjunkci a rozdíl): 
funktor hodnota Popis 
conjunction CONJ slučovací (a) 
disjunction DISJ vylučovací (nebo, ani) 
gradation GRAD stupňovací (i, a také, ani) 
adversative ADVS odporovací (ale, avšak) 

Využity nebudou funktory pro apozici, vsuvku, důvod a důsledek. CONJ a DISJ 
nemusí být určeno správně (nutná sémantická analýza). 

Syntaktické gramatémy 
Některé funktory jsou blíže specifikovány hodnotou syntaktických gramatémů. Následuje 
výčet důležitých syntaktických gramatémů pro používání NLIDB: 
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funktor syntaktický 
gramatém 

popis 

PAT NIL bezpříznakový PAT 
 GNEG sloveso je negované a PAT v 2.p (neřekl mu ani slova) 
 PNREL spona u slovesa (je učitelem) 
 APPX approximative: prodal na sto aut 
LOC, DIR primární předložka 

(malými písmeny) 
na místo syntaktického gramatému se uvádí česká 
předložka (v Praze: Praha.LOC.v, do Prahy: Praha.DIR1.v) 

TWHEN NIL když, až, kdykoliv, včera, o sobotách 
 AFT (dříve) než, (předtím) než, před 
 BEF když, až, poté, co, po 
 JBEF okamžitě před (jakmile, (hned) jak) 
 APPX přibližně (kolem/okolo poledne) 
 INTV interval (mezi šestou a sedmou/pondělkem a středou) 
THO NIL (vždycky) při (každém) příchodu 
 BEF (vždycky) po (každém) příchodu 
 AFT (vždycky) před (každým) příchodem 
ACMP NIL doprovod: s 
 WOUT bez 
BEN NIL pro 
 AGST proti 
CPR NIL v porovnání s, jako 
 AGST v protikladu k 
 DFR u komparativu: větší než Jirka.CPR.DFR 
EXT NIL zaplatit na halíř 
 APPX menší stupeň přesnosti (váží to kolem) 
 MORE větší míra (nad 5 %) 
 LESS menší míra (pod 5 %) 
REG NIL se zřetelem 
 WOUT bez zřetele k 
koordinace CO u všech členů koordinačního spojení 

Lexikální části značek 
Specifickými lexikálními symboly jsou ohodnoceny umělé uzly TGTS: 
symbol popis 
Neg slova záporu: ne, nikoliv; pro negaci u sloves (nestuduje: Neg studuje) 
Gen všeobecný aktant 
Emp pro „prázdné sloveso“ (v neslovesné větě) 
Cor pro některé doplněné uzly (koreference) 
Comma čárka u koordinace 

Je nutné odlišovat všeobecný aktant od nepřítomnosti aktantu. Používá se v případech, 
kdy je některý aktant nevyjádřen a předpokládá se, že je obsazen tím, co je pro daný děj 
typické, obvyklé. Např. „Profesor učí (Gen.PAT) (Gen.ADDR)“ vyjadřuje, že profesor učí 
obvyklé věci (látku, učivo – blíže neurčené) a vykládá ji obvyklým posluchačům (studenti 
– blíže neurčená skupina lidí). 
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Příloha B – Jazykově závislé množiny frází 
Sémantický model definuje množiny významově synonymních s-frází, z-frází a r-frází 
závislých na aktuálně použitém NL. Následující tabulky uvádí přehled systémem 
využívaných množin frází, seřazený podle skupin případů užití. Sloupec typ obsahuje 
hodnotu Z resp. R resp. S resp. T pro množinu z-frází resp. r-frází resp. s-frází resp. 
textových řetězců (slouží zejména pro přímý textový výstup k uživateli). 
Tabulka B-1 – Neurčitá zájmena: 
Název Typ Popis 
WAnyBody Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující libovolný životný objekt, např. 

„kdokoli“ 
WAnyThing Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující libovolný neživotný objekt, 

např. „cokoli“ 
WAnyWhere Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující libovolné určení místa, např. 

„kdekoliv“ 
WAnyWhen Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující libovolné určení času, např. 

„kdykoliv“ 
WAnyHow Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující libovolné určení způsobu, např. 

„jakkoliv“ 
WAnyCount Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující libovolné určení počtu, např. 

„kolikkoliv“ 
WAnyR R přiřazují rozvíjenému větnému prvku význam libovolnosti, např. „libovolný“ 
WSomeBody Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující jistý nespecifikovaný životný 

objekt, např. „někdo“ 
WSomeThing Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující jistý nespecifikovaný neživotný 

objekt, např. „něco“ 
WSomeWhere Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující jisté nespecifikované místo, 

např. „někde“ 
WSomeWhen Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující jisté nespecifikovaný čas, např. 

„někdy“ 
WSomeHow Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující jistý nespecifikovaný způsob, 

např. „nějak“ 
WSomeCount Z neurčitá zájmena (jednoslovná) zastupující jistý nespecifikovaný počet, 

např. „několik“ 
WSomeR R přiřazují rozvíjenému větnému prvku význam existence bez bližší 

specifikace, např. „nějaký“ 

Tabulka B-2 – Univerzální kvantifikátor: 
Název Typ Popis 
WEveryOne Z (jednoslovný) obecný životný objekt s univerzální kvantifikací, např. 

„všichni“ 
WEveryThing Z (jednoslovný) obecný neživotný objekt s univerzální kvantifikací, např. 

„všechno“, „vše“ 
WEveryWhere Z (jednoslovné) obecné určení místa s univerzální kvantifikací, např. „všude“ 
WEveryWhen Z (jednoslovné) obecné určení času s univerzální kvantifikací, např. 

„vždycky“ 
WEveryHow Z (jednoslovné) obecné určení způsobu s univerzální kvantifikací 
WEveryCount Z (jednoslovné) obecné určení množství s univerzální kvantifikací 
WEveryR R (jednoslovné) univerzální kvantifikátor, např. „každý“, „všechen“ 

Tabulka B-3 – Záporný univerzální kvantifikátor: 
Název Typ Popis 
WNoOne Z (jednoslovný) obecný životný objekt s univerzální kvantifikací v záporu, 

např. „nikdo“ 
WNoThing Z (jednoslovný) obecný neživotný objekt s univerzální kvantifikací v záporu 

např. „nic“ 
WNoWhere Z (jednoslovné) obecné určení místa s univerzální kvantifikací v záporu, 

např. „nikde“ 
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WNoWhen Z (jednoslovné) obecné určení času s univerzální kvantifikací v záporu, např. 
„nikdy“ 

WNoHow Z (jednoslovné) obecné určení způsobu s univerzální kvantifikací v záporu 
„nijak“ 

WNoCount Z (jednoslovné) obecné určení množství s univerzální kvantifikací v záporu 
WNoR R přiřazují rozvíjenému větnému prvku význam negované obecnosti, např. 

„žádný“ 

Tabulka B-4 – Tázací zájmena: 
Název Typ Popis 
WQueryWho Z tázací zájmena (jednoslovná) zastupující životné objekty, např. „kdo“ 
WQueryWhat Z tázací zájmena (jednoslovná) zastupující neživotné objekty, např. „co“ 
WQueryWhere Z tázací zájmena (jednoslovná) určení místa, např. „kde“ 
WQueryWhen Z tázací zájmena (jednoslovná) určení času, např. „kdy“ 
WQueryHow Z tázací zájmena (jednoslovná) určení způsobu, např. „jak“ 
WQueryCount Z tázací zájmena (jednoslovná) pro počet, např. „kolik“ 
WQueryR R tázací zájmena (jednoslovná) rozvíjející jiné objekty, např. „jaký“, „který“ 

Tabulka B-5 – Koreferující členy a jejich rozvití: 
Název Typ Popis 
WRefAnimZ Z zájmena zastupující životný objekt, např. „on“ (člověk), „tamta“ 
WRefNonAnimZ Z zájmena zastupující neživotný objekt, např. „to“, „on“ (předmět), „tamto“ 
WRefWhereZ Z zájmena zastupující zmíněné místo, např. „tam“, „odtamtud“ 
WRefWhenZ Z zájmena zastupující zmíněný časový okamžik, např. „tehdy“, „tenkrát“ 
WRefThisR R ukazovací rozvití výskytu SO, např. „tento“, „tamten“ 
WRefTheR R rozvití výskytu SO přiřazující význam „známý objekt“, např. „zmíněný“, 

„uvedený“ 
WRefOutputR R rozvití výskytu SO s významem „již zobrazen na výstupu“, např. 

„zobrazený“, „vypsaný“ 

Tabulka B-6 – Komparativní adverbia: 
Název Typ Popis 
WCompPozR R komparativní obecně pozitivní r-fráze, např. „víc“, „větší“ (viz kapitola 7.2.4) 
WCompNegR R komparativní obecně negativní r-fráze, např. „míň“, „hůř“ (viz 

kapitola 7.2.4) 

Tabulka B-7 – Slovesa univerzálních s-frází: 
Název Typ Popis 
WVerbToBe T lema slovesa významu být, např. „být“, „existovat“ (viz kapitola 8.2.5) 
WVerbToHave T lema slovesa významu mít, např. „mít“, „vlastnit“ (viz kapitola 8.2.5) 

Tabulka B-8 – Třídění: 
Název Typ Popis 
WSortASC R výrazy pro třídění ve smyslu neklesající posloupnosti, např. „rostoucí“, 

„vzestupně“, „abecedně“ 
WSortDESC R výrazy pro třídění ve smyslu nerostoucí posloupnosti, např. „klesající“, 

„sestupně“, „odzadu“ 
WSort R vynucení třídění (viz kapitola 8.2.11) 
WSortBy R vynucení třídění dle SO (viz kapitola 8.2.11) 
WSortImp S vynucení třídění (viz kapitola 8.2.11) 

Tabulka B-9 – Definování nových frází: 
Název Typ Popis 
WDefZ S přiřazení nového významu z-frázi (viz kapitola 8.3) 
WDefR S přiřazení nového významu r-frázi (viz kapitola 8.3) 

Tabulka B-10 – Metainformace: 
Název Typ Popis 
WMetaSystem Z pojem databáze nebo SŘBD, např. „systém“, „DB“, „počítač“ 
WMetaEntity Z pojem entity (SOE), např. „objekt“, „entita“ 
WMetaRel Z pojem relace, např. „vazba“, „vztah“ 



PŘÍLOHA B – JAZYKOVĚ ZÁVISLÉ MNOŽINY FRÁZÍ 
 

211 

WMetaAtrib Z atributu, vlastnosti, např. „atribut“, „vlastnost“, „položka“ 
WMetaSystemInfoS S požadavek na informace o systému (viz kapitola 8.4) 
WMetaSystemInfoZ Z dtto 
WMetaListS S požadavek na seznamy objektů/relací (viz kapitola 8.4) 
WMetaListZ Z dtto 
WMetaSOEInfoS S požadavek na informace o entitě (viz kapitola 8.4) 
WMetaSOEInfoZ Z dtto 
WMetaAtribInfoS S požadavek na informace o atributu (viz kapitola 8.4) 
WMetaAtribInfoZ Z dtto 
WMetaRelInfoS S požadavek na informace o relaci RE (viz kapitola 8.4) 
WMetaRelInfoZ Z dtto 
WMetaPhrOutSystem T stručný popis dat uchovávaných v systému 

Tabulka B-11 – Ignorovatelné fráze: 
Název Typ Popis 
WIgnoreATT Z ignorovatelné fráze s funktorem ATT (viz kapitola 8.2.9.1) 
WIgnoreMOD Z ignorovatelné fráze s funktorem MOD (viz kapitola 8.2.9.1) 
WIgnoreRHEM Z ignorovatelné fráze s funktorem RHEM (viz kapitola 8.2.9.1) 
WIgnoreS S kompletně ignorované fráze (viz kapitola 8.2.9.1) 
WIgnoreZ Z dtto 

Tabulka B-12 – Ostatní fráze: 
Název Typ Popis 
WList Z ekvivalent slova výčet, např. „seznam“, „výčet“, „množina“ 
WIntroS S ignorovatelné uvozovací s-fráze – jeden uzel fráze představuje významové 

ohnisko dotazu. Ostatní uzly fráze lze při vyhodnocení ignorovat. Např. 
„Zajímá mě [X].ACT“ s ohniskem významu [X]. 

WIntroRecordS S uvozovací s-fráze, kterými je požadován výpis kompletních informací 
o SO s. Např. „ukázat.IMP [R].EFF [X].PAT“, kde aktant [R] reprezentuje 
výraz v, v ∈WRecord a [X] reprezentuje výskyt SO s. 

WRecord Z ekvivalent kompletního záznamu v entitě, např. „kompletní záznam“, 
„řádek {tabulky}“, „{všechny} informace“ 

WTol R fráze pro vyjádření explicitní míry tolerance, např. „tolerance [X].RSTR“. [X] 
reprezentuje hodnotu tolerance rozvíjeného výrazu. 

Tabulka B-13 – Fráze pro řízení interakce ze strany systému a další textové řetězce 
Název Typ Popis 
WAnswerYes T kladná odpověď na obecný dotaz typu ano/ne, např. „ano“ 
WAnswerNo T záporná odpověď na obecný dotaz typu ano/ne, např. „ne“ 
WBigRecNo T upozornění o nadměrně velké výstupní množině (viz kapitola 8.6.2) 
WInterTSO1Op T upozornění o možnosti aplikace operátoru pro TSOI-relaci kardinality 1:N, 

viz kapitola (viz kapitola 8.2.5). 
WInterTSOSeek T interakce při interaktivním hledání TSOII-relace (viz kapitola 8.2.5). 
WNULL T specifikuje text, kterým je na výstupu nahrazena hodnota NULL 
WPresentRA T prezentace obecné RA relace (viz kapitola 8.2.5) 
WPresentRG T prezentace obecné RG relace (viz kapitola 8.2.5) 
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Příloha C – Překlad operátorů do LQL 
Tabulka shrnuje překlad jednotlivých operátorů do jazyka LQL. Platí konvence: 

 LQL proměnná _i reprezentuje i-tý argument operátoru op arity M, 
 proměnná _N, N = M + 1, reprezentuje výsledek operace operation (op). 

Pořadí operátorů dle přehledu v kapitole 7.2.8. 
Tabulka C-1 – Překlad operátorů do LQL 
Operátor Argumenty Překlad 
nAbs N math1(’abs’,_2,_1) 
nPow N math2(’*’,_2,_1, _1) 
nRoot N math1(’root’,_2,_1) 
nAdd N N math2(’+’,_3,_1, _2) 
nSub N N math2(’-’,_3,_1, _2) 
nMult N N math2(’*’,_3,_1, _2) 
nDiv N N math2(’/’,_3,_1, _2) 
nMin N N math2(’min’,_3,_1, _2) 
nMax N N math2(’max’,_3,_1, _2) 
isNeg N _1<0 
isBtw N N N _2<=_1, _1<=_3 
isEq N N _1=_2 
isNEq N N _1<>_2 
isLt N N _1<_2 
isGt N N _2<_1 
cLen C str_len(_2,_1) 
isSbstr C C str_incl(_1,_2) 
isStart C C str_start(_1,_2) 
dYear D date1(’Year’,_2,_1) 
dMon D date1(’Mon’,_2,_1) 
dDay D date1(’Day’,_2,_1) 
dHour D date1(’Hour’,_2,_1) 
dMin D date1(’Min’,_2,_1) 
dSec D date1(’Sec’,_2,_1) 
dDayOfW D date1(’DayOfW’,_2,_1) 
dDiff2 D D date2(’Diff’,_3,_1,_2) 
dDiffNow D date1(’DiffNow’,_2,_1) 
dNow  date1(’DiffNowD’,_1, 0) 
dYstrd  date1(’DiffNowD’,_1, -1) 
dTmrw  date1(’DiffNowD’,_1, 1) 
dExDay N N date1(’ExDay’,_3,_1,_2) 
dExMon N N date1(’ExMonth’,_3,_1,_2) 

Následující tabulka obsahuje překlady operátorů s argumentem o-typu Set. Platí 
konvence: 

 LQL proměnná _i reprezentuje i-tý argument operátoru op arity M atomického 
typu, 

 proměnná _N, N = M + 1, reprezentuje výsledek operace operation (op). Ostatní 
proměnné představují libovolné volné proměnné 

 množina atomů, která u operátoru op vystupuje v argumentu s pořadím x, je 
popsána predikátem Setx(_s) vůči proměnné _s. 

Pořadí operátorů dle přehledu v kapitole 7.2.8. 
Tabulka C-2 – Překlad operátorů do LQL 
Operátor Argumenty Překlad 
setCnt Set setof(_4,(Set1(_4)),_3), len(_2,_3) 
setMin Set setof(_4,(Set1(_4)),_3), min(_2,_3) 
setMax Set setof(_4,(Set1(_4)),_3), max(_2,_3) 
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setAvg Set setof(_4,(Set1(_4)),_3), avg(_2,_3) 
setSum Set setof(_4,(Set1(_4)),_3), sum(_2,_3) 
isMem X Set Set2(_1) 
isMin X Set setof(_4,(Set2(_4)),_3), min(_1,_3) 
isMax X Set setof(_4,(Set2(_4)),_3), min(_1,_3) 
isAvg X Set setof(_4,(Set2(_4)),_3), avg(_1,_3) 
setUnion Set Set Set1(_4),Set2(_5),union(_3,_4,_5) 
setIntersect Set Set Set1(_3),Set2(_3) 
setDiff Set Set Set1(_3),++(Set2(_3)) 
setSuppl Set Set Set2(_3),++(Set1(_3)) 
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Příloha D – obsah CD 
Na disku CD přiloženém k textu práce jsou umístěny soubory a adresáře s obsahem: 

 info.txt – textový soubor se stručným popisem obsahu CD a s popisem postupu 
instalace ukázkové implementace včetně vytvoření příkladové databáze FIS, 

 /fis – soubory a složky potřebné pro demonstraci ukázkové implementace na 
příkladu FIS, 

 /fis/sm – konfigurace sémantického modelu, 
 /fis/sql – soubory pro vytvoření databáze FIS, naplnění databáze ukázkovými daty, 

a generování dodatečných prerekvizit pro funkčnost demonstrativní implementace 
nad databází FIS, 

 /fis/test – ukázkové dotazy použitelné pro účely demonstrativní implementace, 
 /program – demonstrativní implementace systému, 
 /program/bin – spustitelné soubory pro 

 kompilaci zdrojových souborů, 
 spuštění demonstrativní implementace, 
 generování programátorské HTML dokumentace k implementaci, 

 /program/classes – zkompilované soubory implementace, 
 /program/dbconfig – konfigurace připojení k databázovému serveru, 
 /program/doc – generovaná programátorská HTML dokumentace k implementaci, 
 /program/src – zdrojové soubory implementace a ostatní implementačně závislá 

nastavení, 
 /program/xsd – adresář obsahující definice schémat konfiguračních XML souborů 

potřebných pro činnost demonstrativní implementace: 
 pro sémantický model, 
 pro konfiguraci připojení k databázovému serveru, 
 pro vstupní tektogramatický strom dotazu, 

 /software – další programy využívané při demonstraci, 
 /text – text diplomové práce v elektronické podobě. 
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Příloha E – Příklad FIS: logický a datový model 

Logický model 

 
Obr. 12 FIS – třídy: osoba, katedra 

Třída Osoba popisuje osoby, které studují nebo pracují. Dále osoby přihlášené do 
systému s možností dotazování (viz obr. 12). Popis atributů, funkcí a vazeb: 
název typ popis 
rodneCislo atribut rodné číslo 
datumNarozeni atribut datum narození 
věk(): int funkce funkce vrací věk v letech dle data narození 
PlneJmeno kompozice plné jméno skládající se z jména a příjmení 
Pohlavi enumerace pohlaví osoby: muz (muž), zena (žena) 
Adresa kompozice adresa: ulice (ulice), cp (číslo popisné), Mesto (město) 
Kontaktni adresa kompozice dtto 
Titul agregace tituly osoby: nazev (název), zkratka (zkratka včetně tečky) 

Třída Mesto popisuje všechna města a jejich PSČ (viz obr. 12). Popis atributů a 
vazeb: 
název typ popis 
nazev atribut název města 
psc atribut poštovní směrovací číslo 

Třída Student rozšiřuje třídu Osoba, popisuje studenty (viz obr. 12). Studenti si 
mohou zapisovat předměty a účastnit se kurzů (viz obr. 13). 

Popis atributů a vazeb: 
název typ popis 
vaha atribut váha v kg 
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vyska atribut výška v cm 
rocnik atribut ročník studenta 
nastup atribut datum počátku studia 
ukonceni atribut datum ukončení studia 
Stav enumerace stav studenta: studuje (studuje), prerusuje (přerušuje), 

hotovy (student ukončil studium úspěšně), 
vylouceny (student vyloučen) 

Pozn. atributy vaha a vyska pro třídu Student jsou přidány kvůli možnosti širší 
ilustrace práce systému s měrnými jednotkami. 

Třída Zamestnanec rozšiřuje třídu Osoba, popisuje zaměstnance fakulty. Zaměstnanci 
patří pod určitou katedru, kde vykonávají funkce (viz obr. 12). Zaměstnanci mohou 
vyučovat kurzy (viz obr. 13). 

Popis atributů a vazeb: 
název typ popis 
plat atribut měsíční hrubá mzda 
nastup atribut datum počátku zaměstnání 
RodinnyStav enumerace rodinný stav zaměstnance: svobodny (svobodný(á)), 

zenaty (ženatý(á)) 
Koureni enumerace kurak (zaměstnanec je kuřák), nekurak (zaměstnanec není kuřák) 

Třída Katedra, popisuje katedry fakulty. Zahrnuje seznam zaměstnanců, kteří pod ní 
pracují (viz obr. 12). 

Popis atributů a vazeb: 
název typ popis 
nazev atribut celý název katedry 
zkratka atribut zkratka názvu katedry 
prumernyPlat atribut redundantní údaj o průměrné hrubé mzdě všech zaměstnanců 
Adresa kompozice adresa: ulice (ulice), cp (číslo popisné), Mesto (město) 
Funkce agregace seznam zaměstnanců pracující pod katedrou, vykonávající funkci: 

vedouci (vedení katedry), prednasejici (přednášení, vedení kurzů), 
uklid (úklidové práce) 
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Obr. 13 FIS – třídy: kurz, předmět 

Třída Kurz popisuje vyučované kurzy: přednášky a cvičení (viz obr. 13). Kurz je 
vyučován jedním zaměstnancem, výuky se účastní více studentů. Kurz je vypisován jen 
v jednom semestru. 

Popis atributů a vazeb: 
název typ popis 
nazev atribut název kurzu 
prednaska atribut false (cvičení), true (přednáška) 
den atribut konání (číslo dne v týdnu) 
zacatek atribut čas začátku kurzu 
trvani atribut trvání kurzu v počtu vyučovacích hodin 
Ucebna kompozice místo konání: nazev (název učebny) 
Semestr kompozice semestr, kdy je kurz vypsán: rok (číslo roku), letni (false (zimní 

semestr), true (letní semestr)), aktuálni (semestr právě probíhá) 

Třída Predmet popisuje předměty, které je možné studovat (viz obr. 13). Předmět si 
studenti mohou zapisovat. Z předmětu jsou vypsány kurzy. 

Popis atributů a vazeb: 
název typ popis 
kod atribut kód předmětu 
nazev atribut název předmětu 
klasifikovanyZapocet atribut true (předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem) 
zapocet atribut true (z předmětu se získává zápočet) 
zkouska atribut true (z předmětu se získává zkouška) 
kredity atribut počet získaných kreditů 

Třída Zapis popisuje zápisy jednotlivých předmětů uskutečněných studenty (viz 
obr. 13). Pro konkrétní zápis se eviduje hodnocení studenta (třída Hodnoceni). 



PŘÍLOHA E – PŘÍKLAD FIS: LOGICKÝ A DATOVÝ MODEL 

218 

Třída Hodnoceni popisuje hodnocení studenta pro konkrétní zápis předmětu (viz 
obr. 13). 

Popis atributů a vazeb kompozice Hodnocení: 
název typ popis 
zapocet atribut získán zápočet 
znamka atribut získané hodnocení ze zkoušky, nebo klasifikovaného 

zápočtu 
datumZapoctu atribut datum získání zápočtu 
datumZkousky atribut datum získání zkoušky 

Datový model 
Datový model (viz obr. 14, obr. 15 a obr. 16) implementuje dědičnost třídy Osoba pro 
synovské třídy Student a Zamestnanec do dvou tabulek t_studenti a t_zamestnanci. 
Společné atributy jsou duplikovány v každé z těchto tabulek. Z tohoto důvodu je 
rozdělena vazba třídy Osoba a třídy Titul do dvou vazebních tabulek. 

Vyskytují se obě implementace kompozice:  
 položky ve společné tabulce s vlastníkem (např. třída PlneJmeno uvnitř třídy 

Osoba, třída Hodnoceni uvnitř třídy Zapis), 
 položky v oddělené tabulce spojené přes vazbu (třída Adresa mimo třídu Osoba). 

Vyskytují se čtyři typy implementace enumerací: 
 hodnota přímo obsažená v atributu (třída VysledekZkouska), 
 hodnota vyjádřená kódem s významem definovaným v hypotetickém aplikačním 

programu (např. třída Koureni, Pohlavi), 
 hodnota ve svázané tabulce (třída Funkce), 
 hodnota ve společném obecném číselníku (třídy Stav, RodinnyStav). 

Úmluva: názvy tabulek jsou vyjádřeny v plurálu a začínají prefixem ‘t_’, názvy 
cizích klíčů začínají prefixem ‘rel_’. Generující SQL skript obsahující komentáře je 
přiložen na CD. Datové typy proto nejsou v diagramech uváděny. 

Primární klíče jsou označeny „(PK)“, cizí klíče „(FK)“, cizí klíče součástí hlavního 
klíče (PFK). Vazby plnou čárou označují identifikační relace, vazby přerušovanou čarou 
označují neidentifikační relace. Čáry čerchované označují významovou závislost položky 
enumerace na obecném číselníku. 
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Obr. 14 FIS – datový model osoby 

 

 
Obr. 15 FIS – datový model: studenti, předměty, kurzy, účasti na kurzech 
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Obr. 16 FIS – datový model: zaměstnanci, katedry, výuka kurzů 
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Příloha F – Příklad FIS: sémantická síť 
Sémantická síť vytvořená na základě logického a datového modelu databáze FIS je 
znázorněna obrázky obr. 17 a obr. 18. 

Datum narození

Věk

Jméno

Příjmení

Pohlaví

Ulice čp
PSČ

Město

Rodné číslo

Kontaktní ulice

Kontaktní čp

Kontaktní PSČ

Kontaktní město

Titul

Zkratka

Název
Student

Datum zahájení

Výška

Datum ukončení

Váha

RočníkStav

Osoba

Zaměstnanec
Datum nastoupení

Plat

Rodinný stav

Kouření

Průměrný platZkratka

Ulice
čp

PSČ
Město

Název

KatedraFunkce

Název

Adresa

Kontaktní 
adresa

Plné 
jméno

Adresa

Zaměstnanec
má Funkci na 

Katedře

Osoba má 
Titul

 
Obr. 17 FIS – SNet část 1. 



PŘÍLOHA F – PŘÍKLAD FIS: SÉMANTICKÁ SÍŤ 

222 

 
Obr. 18 FIS – SNet část 2. 
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Příloha G – Příklad FIS: ukázky vstupu 
Příloha shrnuje přehled některých variant a typů uživatelských dotazů, které je navržený 
systém schopen algoritmicky zpracovat. Složitější dotazy jsou převzaty převážně 
z příkladů použitých pro popis algoritmů v oddíle 8. 

Pozn.: příklady dotazů vyhodnocovaných demonstrativní implementací systému 
(včetně řešení konfliktních interpretací prostřednictvím interakcí) uvádí kapitola 9.7. 

Úmluva: zajímavé úseky dotazu jsou zvýrazněny, komentář je umístěn do kulatých 
závorek.

Sémantické objekty 
Pracující studenti? 
Vedoucí mé katedry kouří? 
Ukaž mi studentky z mého ročníku. 
Seznam cvičení. 
Bakaláře! 
Vedoucí katedry? 
Dobří studenti. (definováno jako student 
s průměrem známek do 1.5) 
Plnoletí studenti? 

Specifikace hodnot atributů 
Kdo vyučuje pravděpodobnostním 
teoriím? (rozponán předmět „Úvod do 
teorie pravděpodobnosti“) 
Jména studentek s titulem Bc? 
Najdi města studentů z 2. ročníku. 
Kdo má výšku 180 cm? 
Kdo měří 1.80 m? 
Časové údaje o Bc. J. Širokém? 
Je předmět 'Angličtina 3' zakončen 
zkouškou? 
Čí výška čítá výšku Dudy? 
František B. pobývá v Dlouhé v Praze? 
Kdo nastoupil v září 1999? 
Kolik má let Bc. Jan Novák? 

Relace 
Kdo si co kdy zapsal? 
Analýzu 1b učí Novák? 
Kdo uklízí na katedře Didaktiky? 
Kdo studoval španělštinu v minulém 
semestru? 
Vyhledej zápisy analýzy pro druháky! 

Tranzitivní relace 
Katedra Doc. Ivana H.? 
Studenti od studenta Kroupy. 
Chci rodná čísla s cm. 
Seznam funkcí osob s Doc.? 

Kdo koho zná? (sloveso „znát“ není 
nedefinováno). 
 

Operátory v přirozeném jazyce 
Jména studentů začínající na ř. 
Měsíc hudečkova narození? 
Náleží Novák k prvákům? 
Data narození druháků bez Boháčka. 
Druhá mocnina věku? 
Osoby narozené v úterý? 
Sečti plat Drahotové a Opatrné. 
Šlajs je větší než všichni prváci? 
Nejvyšší v prvním ročníku? 
Nejméně nízký v prvním ročníku? 
Kdo je placen více než osoba XZ? 
Kdo je ožebračován více než osoba XZ? 
(ožebračován ve smyslu špatně placen) 

Vyjádření tolerance 
Kteří studenti váží 70 kg s tolerancí 
3500 g? 
Studenti asi ve třeťáku. 
Osoby s věkem téměř 30 let. 
Zhruba staré osoby. 
Kdo přibližně má výšku 185 cm? 

Kvantifikátory 
Kdo všechno učí co všechno? 
Účastní se všichni studenti nějakého 
kurzu? 
Zapsali si všichni studenti v některém 
semestru všechny předměty? 
Všichni studenti si zapsali všechny 
předměty ve kterém semestru? 

Negace 
Kdo nestuduje žádný předmět? 
Kdo si nezapsal některý předmět? 
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Kdo nestuduje v žádném semestru 
libovolný předmět? 
Kdo není mladý? 

Koreference 
Ukaž mi studenty a jejich věk. 
Kredity vypsaných předmětů. 
Platy těch zaměstnanců? 
Kdo měří víc než uvedená výška? 

Formátování výstupu 
Setřiď studenty podle věku! 
Kolik tun váží Jedlička? 

Explicitní definice frází 
Nechť zkratka podd představuje všechna 
oddělení v Praze. 
Až těžký označuje studenta s váhou větší 
než 110 kg. 

Metainformace 
Info o systému? 
Co se eviduje u studentů? 
Popiš mi položku stav u studentů. 
Nápověda k relaci vyučování? 
 
 
 


