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Úvodem pár poznámek k deskripční logice - předmětu zájmu: 

Když se koncem minulého století se v problematice reprezentace znalostí objevila ka jako 

fragment logiky prvního řádu, který má navíc důležitou vlastnost rozhodnutelnosti, vzbudilo 

to nemalý zájem v řadách specialistů v umělé inteligenci, v jejím epistemologickém směru.  

V oblasti modelování lidského usuzování se objevila v návaznosti na již široce aplikovatelné 

objektově orientované paradigma modelování jeho speciální podoba, a to konceptová 

orientace vyznačující se viděním světa jako souboru konceptů, jejichž vzájemné vztahy jsou 

reprezentovány jako jejich role. Koncepty, jejich vztahy a vlastnosti se již předtím objevily 

v rámcích nebo v grafové podobě v sémantických sítích, Sowově konceptuálních grafech, 

v tzv. taxonomiích, později v ontologiích. Hovořilo se o konceptových jazycích, později o 

ontologických jazycích, jejichž vyústěním se stal jazyk OWL. Z hlediska logiky se tento trend 

projevil jako možnost významné redukce košatosti jazyka logiky prvního řádu, která byla až 

do té doby považována za nejvhodnější prostředek reprezentace znalostí, objevující se v celé 

řadě modifikací. Trend redukce jazyka však nebyl jedinou změnou v pojetí úlohy logiky 

prvního řádu. Ta nyní již v oblasti umělé inteligence nesloužila přednostně matematice 

s jejími mnoha zajímavými abstraktními modely, ale přiklonila se k reálnému světu natolik, že 

centrem zájmu se staly pouze modely z reality přímo „opsané“. Jinak řečeno, sémantika 

formálního jazyka určeného k reprezentaci znalostí dané domény se stala klíčovým centrem 

pozornosti logiky. Zájmové domény pak byly opatřovány slovníky – ontologiemi, a to 

přinejmenším proto, aby se softwaroví agenti operující nad těmito doménami jednoznačně 

domluvili. Tak byla v podstatě odstartována etapa budování „sémantického webu“ nad 

dosavadním „syntaktickým webem“. 

Zájemci o nadějný jazyk deskripční logiky v očekávání možnosti používat poměrně snadno 

srozumitelný jazyk ve srovnání s predikátovou logikou k dokazování ze znalostních bází, 

zejména z doménových ontologií, se pustili do experimentů s novým jazykem, přirozeně 

nejdříve ověřováním dokazatelnosti známých důsledků daných předpokladů, o kterých 

s podporou predikátových prostředků formální dedukce nebylo třeba pochybovat. Ale 

zklamání se objevilo brzy, konkrétně v tom, že původními autory předkládaný rozhodovací 

algoritmus deskripční logiky někdy selhal. 

 

Reakce na  problémy s deskripční logikou: 

 

Výše popsaný stav věci stál před léty na počátku snažení mého doktoranda Ostravské 

univerzity Marka Vajgla, podobně jako tomu je v současné době v případě doktoranda 

Jaromíra Malenka z MFF UK. Reakcí na zjištěnou situaci byla v případě prvního 



z doktorandů snaha nalézt a odstranit příčiny zjištěného selhávání, ve druhém případě byla 

reakcí doktoranda snaha zlepšit dodatečně doplněnými prostředky stav původně navrženého 

formálního systému deskripční logiky, aby se stal spolehlivým prostředkem dedukce 

především pro jazyk OWL přebírající jako svou logickou komponentu právě tuto deskripční 

logiku. 

 

Příběh se šťastným koncem v případě Marka Vajgla mohu dovyprávět u kávy, předmětem mé 

oponentury jsou však kroky a výsledky, kterých se dobral Jaromír Malenko. 

 

K jednotlivým částem disertační práce pana Jaromíra Malenka: 

 

V práci předložené k oponentuře se doktorand v kapitolách 2 a 3 věnuje problematice 

ontologií a ontologických jazyků, deskripční logice a jejích více i méně expresivních variant, 

algoritmům formální dedukce, počínaje strukturálním subsumpčním algoritmem, až k návrhu 

tablového algoritmu, který se vždy zastaví. Přitom je věnována pozornost složitosti algoritmů 

a otázce opodstatněnosti řešení v uzavřeném světě, když webové prostředí, pro které mají 

algoritmy formální dedukce především sloužit, uzavřený svět nepředstavuje.  

 

Již v úvodu doktorand na sebe prozradil, že prvním nápadem, který byl postupně realizován 

až k implementaci, bylo k existující ontologii jako výchozí znalostní bázi pořídit její 

ekvivalent v jazyce logiky prvního řádu, potom provést osvědčenými prostředky možné 

dedukce a jejich výsledky vrátit zpět přepisem do deskripční logiky. Schůdná cesta – ale 

k čemu pak jsou deklarované zjednodušující vlastnosti deskripční logiky? Toho si byl 

doktorand velmi dobře vědom a proto se později ve své práci věnoval hledání i jiné cesty 

k cíli, jímž by měl být formální systém s možností dedukce přímo v deskripční logice. 

Řešení problému pomocí přepisu do logiky prvního řádu a zpět je obsahem kapitoly 4. Autor 

odkazuje na ideu Hoolet (bez bližšího zdůvodnění). Překlad využívá skutečnosti, že koncepty 

výchozího jazyka typu ALC lze převést na unární predikáty a role na binární predikáty. To by 

mělo vést k již dokázané vlastnosti rozhodnutelnosti v predikátové logice bez funkcí. 

K dokazování se používá nepřímý postup selhání odvozením prázdné klauzule v jazyce 

SWRL (Semantic Web Rule Language) bez funkcí (Je tomu skutečně tak? Nepřinese někdy 

převod do klauzulí nutnost skolemizace, která pak používá funkce). Domnívám se proto, že 

ani tento proces s využitím osvědčené částečně rozhodovací procedury nemusí být ušetřen 

důsledků obecné nerozhodnutelnosti v logice prvního řádu.  

Doplňování znalostních bází, ontologií o axiomy využívající kartézských součinů konceptů 

nebo rolí je zajímavou původní myšlenkou doktorandovou. Axiomy konstatující, že kartézský 

součin extenzí dvou konceptů, např. konceptu slon s konceptem myš je zřejmě subsumován 

extenzí rolle větší_než. Tato doplnění ontologií zavedené v kapitole 5 mohou vést k 

 pokročilejšímu využití myšlenky strukturální subsumpce, ale i k obohacení výchozích 

znalostních bází pro jiné metody dedukce v deskripční logice. 

Celá kapitola 6 je věnována obecným vlastnostem nemonotónních formálních systémů logiky 

prvního řádu, které lze v podstatě aplikovat i v případě jejího fragmentu, tj. v deskripční 

logice. Té je konkrétně věnován závěrečný odstavec, shrnující výsledky dosud dosažené a 

zdůrazňující ty verze nemonotónních systémů default logiky, které zavádějí buď další 

dodatečné pravidlo jako je tomu v Reiterově default logice nebo nové epistemické či modální 

operátory v pojetí Kripkeho sémantiky možných světů nebo postupující circumscription 

metodou. Tyto rozumné myšlenky zavedení určitého způsob kontroly z hlediska „common 



sence reasoning“ přímo do procesu dokazování jsou faktickou reakcí na selhávání 

rozhodovacích algoritmů nejen deskripční logiky.  

Kapitola 7 završuje doktorandovu snahu předložit nemonotónní formální systém pro 

deskripční, logiku postavený na akceptovatelných vlastnostech, které již byly v dřívějších 

kapitolách diskutovány. Doktorand pomocí epistemických modálních operátorů A a 

K odlišuje subjektivní axiomy a subjektivní tvrzení od jejich původní objektivní verze bez 

participace modálních operátorů. Tento přístup nemonotónních logik přibližuje sémantiku 

jazyka common sense pojetí a dává možnost budovat ALCKNF znalostní báze na znalostech 

určených v otevřeném světě k doplňování a revizím již vybudovaných teorií. V otázce 

reprezentovatelnosti logikou prvního řádu dochází autor k negativním závěrům a definuje 

jednoduchou znalostní bázi, která je reprezentovatelná konečnou ALC teorií. Předkládá 

algoritmus rozhodování splnitelnosti subjektivně kvantifikované znalostní báze ALCKNF a 

sémanticky korektní a úplný tablový algoritmus s MKNF rozhodující na základě splnitelnosti, 

vhodný pro implementaci. 

 

Závěr: 

V době, kdy již je specialistům v uvažované oblasti jasné, že deskripční logika ve své  

původně navrhované podobě zřejmě nebude tím deklarovaným prostředkem poměrně 

snadného využití pro formální reprezentaci znalostí, další vědecká práce v deskripční logice 

musí nutně obsahovat,  

 jak hluboké analytické zhodnocení toho, co již bylo vyzkoumáno,  

 tak i širší znalostní záběr v problematice formálních logik jako prostředků 

reprezentace znalostí.  

Obě tyto podmínky doktorand Jaromír Malenko, jak je vidět z jeho disertační práce, splnil a 

prokázal tak plně předpoklady k tvořivé vědecké práci. Doktorand přinesl této dosti 

problémové oblasti jednak seriózní analýzu dosavadních výsledků, jednak ukázal 

přinejmenším dva směry, v nichž je možné deskripční logiku rozvíjet tak, aby splňovala 

požadavek reprezentace znalostí v jejich všeobecně akceptovatelném smyslu:  

 Doplňování doménových znalostních bází na základě doktorandem navrhované 

metody kartézských součinů konceptů a rolí je zajímavou metodou zřejmě využitelnou 

nejen v deskripční logice.  

 Přístupy nemonotónních logik aplikované v deskripční logice znamenají podle mého 

soudu velmi perspektivní směr v reprezentaci znalostí, neboť mají schopnost udržet 

formální metody reprezentace v common sense mezích. 

 

Dotazy na doktoranda: 

Napadlo Vás podobně jako Marka Vajgla, že příčiny selhávání dedukce v deskripční logice 

tkví v samotné definici její sémantiky? 

Myslíte, že by se dal najít automatizovatelný způsob odhalování těch případů, kdy by 

kartézský součin ve Vašem pojetí přinesl cenné dodatečné znalosti? 

Připravujete publikaci ukazující Vámi navrhovaný a implementovaný nemonotónní formální 

systém v praxi, tj. doplněný řadou netriviálních příkladů? 

 

 

V Ostravě dne 17.11.2012 


