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Abstrakt: Moderní informační technologie se neustále vyvíjejí a jejich vývoj je 

neoddělitelně spjat s vývojem internetu. Množství dat a informací publikovaných a 

dostupných na internetu každoročně roste v jednotkách Exa-bajtů. Vývoj 

sémantického webu má za cíl pomocí přidání tzv. sémantických značek napomoci 

strojům, a v konečném důsledku i člověku, vyznat se a profitovat z informací 

nacházejících se v těchto (nejen) na internetu uložených datech. Sémantická značka 

dává prvku jí označenému strojově uchopitelný význam. Tento význam spočívá 

v pozici a vztazích dané značky k jiným značkám v rámci nějaké množiny (slovníku) 

takovýchto značek. Ontologií nazýváme množinu nebo slovník takových značek, která 

zachycuje specifickou znalost z určité oblasti života, technologie nebo problematiky. 

Práce si klade za cíl v teoretické části prozkoumat historii vývoje reprezentace 

znalostí, vývoje ontologií a ontologického inženýrství a technologie sémantického 

webu. V praktické části analyzuje jednu z existujících velkých a reálné používaných 

ontologií SNOMED CT a navrhuje nástroj, který by mohl přispět k rozšíření 

a zjednodušení práce na vývoji ontologií. Posledním záměrem práce je 

implementovat zvolenou část navrhnuté aplikace. 
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Abstract: Modern information technologies are unstoppably advancing and their 

development is inseparably linked with the development of the Internet. The amount 

of data and information published and available on the Internet is growing in units of 

Exabyte every year. Using so-called semantic tags added to documents, the Semantic 

Web movement aims to help machines, and eventually man, to benefit from the 

information contained in those (not only) on the Internet stored data. Elements 

marked with a semantic tag is given a machine- recognizable information. The 

importance of it lies in the positions and relationships of the tag to other tags within 

some set of (dictionary) of such tags. Ontologies are sets or dictionaries of such marks 

that capture specific knowledge of certain areas of life, technology or problems. The 

theoretical part of this work aims to explore the history and the development of 

knowledge representation, the development of ontologies and ontological 

engineering and semantic web technologies. In the practical part we analyze the 

SNOMED CT ontology, what is a large actually used ontology. We also design a tool 

that should help to enhance and simplify the development of ontologies. In the last, 

a plan is to implement a part of the designed tool. 
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Abstrakt: Moderné informačné technológie nezastaviteľne napredujú a ich vývoj je 

neoddeliteľne spätý s vývojom internetu. Množstvo dát a informácií publikovaných a 

dostupných na internete každoročne rastie v jednotkách Exa-bajtov. Hnutie 

sémantického webu chce pomocou pridávania tzv. sémantických značiek pomôcť 

strojom, a v konečnom dôsledku človeku, vyznať sa a profitovať z informácií 

nachádzajúcich sa v týchto (nie len) na internete uložených dátach. Sémantická 

značka dáva prvku ňou označeným strojovo uchopiteľný význam. Tento význam 

spočíva v pozícií a vzťahmi danej značky k iným značkám v rámci nejakej množiny 

(slovníka) takýchto značiek. Ontológiou nazývame množinu alebo slovník takých 

značiek, ktorá zachytáva špecifickú znalosť z určitej oblasti života, technológie alebo 

problematiky. Práca si kladie za cieľ v teoretickej časti preskúmať históriu vývoja 

reprezentácie znalostí, vývoja ontológií a ontologického inžinierstva a technológie 

sémantického webu. V praktickej časti analyzujeme jednu z existujúcich veľkých 

a reálne používaných ontológií SNOMED CT a navrhujeme nástroj, ktorý by mal 

prispieť k rozšíreniu a zjednodušeniu práce na vývoji ontológií. Posledný zámer práce 

je implementovať nejaký časť navrhnutej aplikácie. 
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1. Úvod 
Ako študijný odbor som si na MFF vybral databázové systémy. Žil som v naivnej 

predstave, že ak viem SQL1, ak ovládam E-R modelovanie2, ak viem ako to funguje vo 

vnútri spracovania SELECT 3  dotazu a ukladanie dát v relačných databázach, som 

„databázový špecialista“, ktorého nemôže nič prekvapiť a že sa s touto, sem tam 

aktualizovanou znalosťou budem môcť za spomínaného špecialistu považovať stále.  

K prvému uvedomovaniu mojej naivity mi pomohlo jedno náhodou zahliadnuté 

video s názvom „Viete o tom“4, kde autori videa tvrdia (možno kúsok prehnane), že : 

“Množstvo nových technických informácií sa zdvojuje každé 2 roky, čo pre študentov 

začínajúcich 4 ročné štúdium technológií znamená, že polovica toho čo sa budú učiť v 

prvom roku štúdia bude zastarané počas ich tretieho roku štúdia.”5. 

Ako druhý popud mi poslúžila prednáška z predmetu Databázové systémy v praxi 

s pánom RNDr. Ondrejom Zýkom, ktorý nám na tabuľu zakreslil časovú líniu 

databázových technológií, s ktorými sa počas svojich štúdií a dlhoročnej kariéry 

databázového špecialistu stretol. Žiaľ, z hlavy ju už reprodukovať neviem, ale 

podstatný fakt, ktorý som si zapamätal bol ten, že databázové „main-streamové” 

technológie sa pravidelne v cca 10-15 ročných cykloch menili, pričom cyklus relačných 

databáz bol podľa tohto predpokladu práve končiaci cyklus6. Čo by malo nasledovať 

potom sme už nerozoberali, resp. pán Zýka odvetil, že o tom ten predmet nie je. 

                                                           

1 Structured Query Language  
2 Entity-relationship modeling  
3 SQL SELECT statement  
4 Originálny názov: „Did You Know“. Dostupné napr. 

http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k  
5 Anglický originál: “The amount of new technical information is doubling every 2 years... For students 

starting a 4 year technical degree this means that... half of what they learn in their first year of study 

will be outdated by their third year of study” 
6 Netvrdím tým, že by vývoj relačných databáz bol úplne u konca. Popredný hráči na trhu ako Oracle, 

SAP a Microsoft stále investujú do ich vývoja a rozvoja ako napr. v smere rýchlosti spracovania (in-

memory) alebo špecializácii na výpočty agregácií (column-oriented) 

file:///C:/_files/docs.google/Google%20Drive/http
file:///C:/_files/docs.google/Google%20Drive/http
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
http://www.youtube.com/watch?v=3vApOQb8A8k
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Vývoj v databázových technológiách je neoddeliteľne spätý s vývojom internetu (ďalej 

ako web), resp. webových technológií. Nejedna štúdia (víz. Obrázok 1) vývoja informačných 

technológií, s dôrazom na webové technológie, označuje pre aktuálne a následné desaťročie 

ako „main-streamové“ technológie okolo sémantického webu, ktorého hlavným cieľom je 

umožniť automatizované spracovanie informácií na webe strojmi. Sémantický web 

považujem za veľmi zaujímavú technológiu s veľkou perspektívou do budúcnosti, preto som 

sa rozhodol vo svojej diplomovej práci venovať práve jemu, konkrétne jednej jeho 

neoddeliteľnej prerekvizite, ontológiám. 

1.1. Bleskovo o ontológiách 
Slova prirodzeného jazyka ani jednotlivé slovné spojenia nemusia mať v danom jazyku 

jediný sémantický význam. Vo väčšine prípadov – ale nie vždy – dokáže ľudský mozog 

k danému pojmu automaticky priradiť z rady významov ten správny. Pre počítač predstavuje 

tato klasifikácia oveľa tvrdší oriešok. Keď napríklad užívateľ zadá do vyhľadávača slovo 

„jaguár“, tak hľadá informácie buď o vozidlách značky Jaguár, alebo o mačkovitej šelme 

žijúcej v strednej a južnej Amerike. Slovo jaguár pritom nie je jediné s viacerými významami. 

Ako teda vyhľadávač, stroj, môže vedieť čo užívateľ chce, keď pre neho je slovo „jaguár“ iba 

niekoľko za sebou idúcich písmen?  

Nedorozumenie môže pritom mať i omnoho fatálnejšie dôsledky. Každý rok dochádza k 

úmrtiam a úrazom spôsobeným zlou komunikáciou medzi zdravotníkmi, nedôkladnými a 

nejednoznačnými lekárskymi správami, zábudlivosťou zaneprázdnených alebo unavených 

Obrázok 1: Vývoj informačných (webových) technológií 
Zdroj: http://novaspivack.typepad.com/RadarNetworksTowardsAWebOS.jpg 

http://novaspivack.typepad.com/RadarNetworksTowardsAWebOS.jpg
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pracovníkov. Dodanie štandardu pre klinickú terminológiu pre použitie naprieč svetom 

zdravotných informačných systémov by mohlo zbytočným udalostiam predísť. 

Ontológie sú (pre jednoduchosť) slovníky, ktoré slovu ako „jaguár“ priradí význam 

pochopiteľný aj pre stroje, a ktoré pomôžu výrazom „alergia na penicilín“ v slovenskom 

a  „Аллергия на пенициллин“ v ruskom zdravotnom systéme dať rovnaký význam. 

1.2. Cieľ práce 
Ústrednou témou práce je ontológia SNOMED CT, preto je úvod a teoretická časť práce 

venovaná vysvetleniu pojmu ontológie, jeho vývoja a vedeckým oborom a technológiám 

zaoberajúcimi sa a používajúcim ontológie. 

V praktickej sa zameriavam na podporu veľkých ontológií, akou je práve ontológia 

medicínskych pojmov SNOMED CT. Preto bude samotná ontológia SNOMED CT detailne 

preskúmaná a predstavená.  

Posledným zámerom práce je nepriamo prispieť k podpore a rozšíriteľnosti nielen 

ontológie SNOMED CT, ale aj jej podobným ontológiám. Preto sa práca venuje existujúcim 

nástrojom na prácu s nimi a návrhu systému správy a vizualizácie ontológií ako je  SNOMED 

CT a čiastočne implementácii prototyp tejto aplikácie. 

1.3. Obsah kapitol 
Nasledujúca kapitola 2 Analýza predstaví bližšie problematiku, ktorou sa práca zaoberá. 

Keďže práca často pracuje s pojmom ontológia a aj jej praktická časť sa venuje software vývoj 

nie len ontológie SNOMD CT, ale pre všetky OWL ontológie, je tomuto pojmu a jeho histórií, 

metódam vývoja a iným venovaná celá kapitola 3 Ontológie .  

V kapitole 4 SNOMED CT sa už zaoberáme kompletne ontológiou SNOMED CT. Venuje sa 

ako jej obsahu, tak jej štruktúre, vnútornej reprezentácií a možnosti prevodu na OWL formát.  

Kapitolou 5 Manažment systém pre ontológie začne praktická časť tohto diela. Obsahuje 

analýzu a prieskum prevedený nad existujúcimi podobnými aplikáciami, prieskum 

dostupných softwarových komponent potrebných vývoj takýchto aplikácií. Samotný návrh 

aplikácie obsahuje vysvetlenia návrhových rozhodnutí na pozadí pre vývoj aplikácie pre 

správu a vizualizáciu ontológií, zoznam jej funkcionalít, tých ktoré boli, ale aj neboli 

implementované.  

Posledná kapitola, 6 Záver, zhŕňa celú túto prácu. Porovnáva ciele stanovené na začiatku 

tejto práce s cieľmi, ktoré boli skutočne dosiahnuté. 
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2. Analýza 
Každý rok sa dochádza k úmrtiam a úrazom spôsobeným zlou komunikáciou medzi 

zdravotníkmi, nedôkladnými/nejednoznačnými lekárskymi správami, zábudlivosťou 

zaneprázdnených alebo únavou pracovníkov. Takýmto udalostiam je možné predísť. Dodanie 

štandardu pre klinickú terminológiu pre použitie naprieč svetom zdravotných informačných 

systémov by mohlo značne prispieť k zvýšeniu kvality a bezpečnosti v zdravotníctve. 

Prehľadnejšie a jednotným spôsobom zapísané zdravotné záznamy zlepšia komunikácia 

a inter-operabilitu v zdravotných systémoch a umožnia vznik systémom pre podporu 

rozhodovania v zdravotníctve. SNOMED CT by takýmto štandardom byť mohol. Nie len 

zdravotné systémy, ale aj súčasné potreby človeka a firiem zahŕňajú úlohy, ktoré nutne 

kombinujú dáta, ktoré sú uložené naprieč celým webom alebo firmou, 

v (ne)štruktúrovanom, proprietárnom/voľne použiteľnom a (ne)štandardnom formáte. 

Medzi takéto úlohy môže patriť napr.  

1. integrácia dát v rámci podniku 

2. dohadovanie stretnutí - transport, ubytovanie, synchronizácia kalendárov 

3. získavanie informácií zo záznamov pacienta 

4. získavanie informácií z neštruktúrovaných dát z rôznym účel atď. 

Človek týmto informáciám rozumie a vie ako ich kombinovať aby dosiahol požadovaný 

výsledok. Často žiaľ narazí na bariéry ako sú cudzie jazyky, rôzne formáty alebo použité 

slovníky. Stroje, teda predovšetkým počítače (ďalej ako PC), takto „múdre“ nie sú a webovým 

stránkam (ďalej iba ako stránky) 7 , ale aj iným formátom dokumentov a informačným 

zdrojom, rozumejú iba minimálne (víz. Tabuľka 1) a nevedia informácie kombinovať  tak ako 

ľudia. Odpovede na naše otázky sa pritom často nenachádzajú iba na jednom mieste ale sú 

rozprestreté vo viacerých zdrojoch, pričom súčasný spôsob vracania výsledkov hľadania 

informácií poskytuje zoznam položiek z jednotlivých miest s iba čiastočnou informáciou.  

Aby nám PC boli viac nápomocné v spomínaných úlohách, aby nedochádzalo nie len 

v zdravotníctve k nechceným a nebezpečným rozhodnutiam na základe zle porozumených 

informácií, je potreba, aby PC viac rozumeli tomu o čom stránka/dokument informuje. Nie až 

tak ako tomu rozumie človek, ale tak aby ich PC vedeli spracovávať samé. Teda aby vedeli 

napr. : 

                                                           

7 Netýka sa to iba webových stránok, ale aj iných typov dokumentov a informačných zdrojov, ale pre 

zachovanie prehľadnosti budeme pracovať v texte iba s webovými stránkami 
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 podstatu objektu s názvom „Mat.-Fyz. f.“ 

 čo je tá „vec” (mff.cuni.cz) na druhej strane odkazu 

 vzťah medzi nimi dvoma - prečo sú spojené 

Dosiahnuť tento cieľ by bolo možné 2 spôsobmi : 

1. Naučiť PC rozumieť dátam - prirodzenému jazyku, obrázkom, … 

 Predstavuje multi-milionový business tvorený rôznymi typmi aplikácií, od OCR9 po 

produkty spracovávajúce neštruktúrovaný text10 

 Okrem iných sa týmto veľmi ťažkým problémom zaoberá aj umelá inteligencia 

2. Spraviť dáta ľahšie porozumiteľné a spracovateľné pre PC, dať im význam 

 tomuto prístupu sa hovorí „sémantizácia“ 

 

                                                           

8 Zdrojový kód stránky v jazyku HTML  
9 Optical character recognition : Software pre prevod textu (písaný, tlačený) z obrázkov do digitálnej 

podoby  
10 Napríklad SAS Content Categorization  

 Vidí Rozumie 

Človek 

 

Univerzita Karlova má fakulty 

 Mat.-Fyz. fakulta 

 Evang. teol. fakulta 

 ... 

Ak chcem navštíviť stránky 

konkrétnej fakulty, kliknem na 

odpovedajúci odkaz... 

PC8 <h1>Fakulty</h1>... 

<su><li> 

<a href=”mff.cuni.cz”>Mat.-Fyz. f.</a> 

... 

<su><li> 

???  

Tabuľka 1: Vnímanie stránky počítačom verzus človekom 
Zdroj: http://www.cuni.cz/UK-21.html 

http://www.cuni.cz/UK-21.html
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2.1. K čomu to je dobré? 
Google je pekný príklad, ako vyťažiť z minima sémantiky dostupnej na súčasnom 

webe maximum. Ide o samotný odkaz, ktorý je počítačovo spracovateľný :  

"Toto" odkazuje na "tamto" = popularita. 

Tento jednoduchý princíp je základom výpočtu tzv. PageRank stránok, ktorý vyjadruje niečo 

ako dôveryhodnosť alebo dôležitosť stránky11. Základný princíp výpočtu spočíva v tom, že čím 

viac stránok (a s čím vyšším PageRankom) odkazuje na danú stránku, tým vyšší PageRank je 

stránke pridelený (víz. Obrázok 2). Predstavte si možnosti využitia väčšej sémantiky na 

stránkach a v dokumentoch napríklad s lekárskymi správami, výsledkami výskumov, 

pozorovaniami. 

2.2. Využitie 
Jedna z najfrekventovanejších činnosti človeka na súčasnom webe, ale aj v iných zdrojoch 

informácií, je vyhľadávanie informácií. Či za úmyslom nájdenia predajne cyklo-potrieb, alebo 

zoznamu liekov obsahujúce látky, na ktoré je pacient alergický. Súčasne používané jazyky pre 

tvorbu webových stránok, HTML a CSS, alebo formátov dokumentov ako je Microsoft 

PowerPoint alebo Word, sú prispôsobené pre zverejňovanie informácií pre ľudí a teda aj 

samotné stránky/dokumenty sú skôr prezentačne orientované. Stroje pri tejto štruktúre 

stránok iba ťažko zisťujú „o čom“ daná stránka je. Súčasný gigant vo vyhľadávaní na webe, 

Google, nám vie často odpovedať na naše dotazy, ale iba do obmedzenej miery.  

                                                           

11 Existujú aj iné algoritmy pracujúce nad odkazmi, napr. HITS ale PageRank je asi najznámejší 

Obrázok 2: Odkazy medzi webovými stránkam 
Zdroj: http://www.w3.org/2004/Talks/0612-sb-wsswapps/how-google-works.GIF 

http://www.w3.org/2004/Talks/0612-sb-wsswapps/how-google-works.GIF
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 so zvyšujúcim sa počtom podmienok, resp. výrazov, ktoré človek zadáva do 

vyhľadávača sa znižuje relevantnosť odpovedí 

 pýtajúci  často nie je schopný (alebo ochotný) prechádzať tisíce či milióny vrátených 

odpovedí a zisťovať ich relevantnosť 

 s väčším počtom spôsobov zápisu, formátov sa získanie správnej informácie sťažuje 

Aj napriek tomu, že Google, ale aj iné spoločnosti ako je SAS a IBM, na tento účel investuje 

ohromné prostriedky a využíva netriviálne technológie (napr. text-minig, spracovanie 

prirodzeného jazyka), na nasledujúce dotazy by nám odpovede hľadal ťažko: 

 Nájdi mi zdravotné stredisko s ortopedickým oddeleným v blízkosti miesta mojej 

aktuálnej dovolenky, ktoré akceptuje cestovné poistenie od spoločnosti XY.  

o Dotaz by ste zadali samozrejme v rodnej reči resp. vyhľadávanie by bolo 

nezávislé na jazyku stránok 

o Ošetrujúci lekár by nám chcel pichnúť injekciu s vakcínou XY, pričom 

potrebuje vedieť či nie ste na niečo alergický. Stačilo by zadať dotaz do 

zdravotného systému, ktorý by si poradil s jazykom doktora, tak s jazykom v 

ktorom sú vedené Vaše zdravotné záznamy 

 Nájdi mi obchod ktorý predáva a má na sklade výrobok X a Y, alebo 2 obchody, kde v 

jednom majú na sklade X a v druhom Y, ktoré by boli od seba max 500m. a nachádzali 

sa v Prahe 1 

Prečo je teda v súčasnej dobe poznamenanej boomom sociálnych sietí nemožné položiť dotaz 

: 

 nájdi v mojom meste, na dnes alebo zajtra, koncert kapely, ktorú majú radi moji 

známi zo skupiny blízky priatelia 

V korporáciách často funguje súčasne viac systémov, kde každý môže byť od iného 

dodávateľa, môže implementovať iný proprietárny formát, používať iný databázový systém, 

iný dátový model, atď. a ich prepojenie môže byť zložité, alebo finančne náročné. V 

súčasnosti používané riešenia : 
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 nesystematické pridávanie spojení medzi systémami (víz. Obrázok 3) 

 systematickejšie riešenie pomocou tzv. zberníc – BUS napr. ESB - Enterprise service 

bus - sú často drahé proprietárne technológie (víz. Obrázok 4) 

Dotazy typu „Zisti najbližší možný termín porady s vedúcimi oddelení dodávajúcich súčiastky 

potrebné na montovanie výrobku XY” by boli aj napriek použitiu ESB iba ťažko 

implementovateľné. 

Väčšina obsahu je pritom generovaná zo štruktúrovaného zdroja, je preto kúsok podivné 

prečo prehliadače a tzv. crawler12 musia význam stránok získavať týmto zložitým a zdĺhavým 

spôsobom. 

2.3. Ako by to bolo možné 
Väčšina súčasného webu je z pohľadu PC iba orientovaný graf, kde stránky predstavujú 

vrcholy grafu a odkazy medzi nimi sú hrany (víz. Obrázok 6). Pričom samotné dáta vo 

vrcholoch grafu (na stránkach) nedávajú PC žiaden, resp. minimálny význam. Pridaním 

sémantických informácií do zdrojových kódov stránok by rapídne zmenilo túto situáciu a 

weby by sa stali oveľa viac strojovo spracovateľné (víz. Obrázok 5). Pripomenieme príklad z 

úvodu : „Nájdi mi zdravotné stredisko s ortopedickým oddeleným v blízkosti miesta mojej 

aktuálnej dovolenky, ktoré akceptuje cestovné poistenie od spoločnosti XY“ 

Pridaná sémantika by „PC napovedala“, že : 

 

                                                           

12 Web Crawler: http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler 

Obrázok 3: Súčasná forma firemných dát 
Zdroj: http://www.w3.org/DesignIssues/diagrams/nbyn.png 

Obrázok 4: Enterprise Service Bus 
Zdroj:  
http://www.infoq.com/resource/articles/ESB-

alternative/en/resources/image1.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_crawler
http://www.w3.org/DesignIssues/diagrams/nbyn.png
http://www.infoq.com/resource/articles/ESB-alternative/en/resources/image1.jpg
http://www.infoq.com/resource/articles/ESB-alternative/en/resources/image1.jpg
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1. na začiatku vyhľadávač nájde stránky zdravotných stredísk 

 resp. stránky, ktoré majú príznak, že prezentujú konkrétne zdravotné stredisko 

2. z hlavnej stránky vedie odkaz s príznakom „oddelenia” na zoznam oddelení 

 na stránke za týmto odkazom nájde PC „<ul>” predstavujúci zoznam, ktorý bude mať 

dodatočné informácie, že predstavuje „zoznam oddelení“. PC prehľadá zoznam a 

nájde/nenájde prvok s príznakom „ortopedické oddelenie”, pričom si poradí aj s 

napr. Chorvátskym prekladom „ortopedski” 

3. s odkazom z hlavnej stránky s príznakom „akceptované cestovného poistenia” si PC 

poradí obdobne ako so zoznamom oddelení 

4. na stránke za odkazom s príznakom „kontakt“ nájde PC kontaktné údaje, medzi ktorými 

budú/nebudú GPS súradnice 

Ale ako by PC mal vedieť, že za odkazom s príznakom „kontakt” nájde adresu, ktorej 

súčasťou by mali byť aj GPS súradnice? A ako by mal vedieť, že čo údaj GPS znamená, a že 

pomocou neho je možné určiť polohu. Tu prichádzajú na scénu Ontológie a proces 

štandardizácie. Slovo ontológia ma značne široký a multidisciplinárny význam. Zaoberajú sa 

ňou obory ako filozofia, umelá inteligencia, systémové inžinierstvo, informačný manažment, 

výpočetná lingvistika a kognitívna psychológia. Okrem primárneho významu ako filozofickej 

disciplíny o „učení o bytí”, je pre naše účely najdôležitejší význam ako : 

„...výslovný (explicitný) a formalizovaný popis sveta, alebo niektorej jeho časti, určitej 

problematiky. Je to formálna a deklaratívna reprezentácia, ktorá obsahuje slovník pojmov 

(definíciu pojmov) a vzťahy medzi týmito pojmami“ 

Ontológia je teda to, čo PC napovie, čo by sa malo nachádzať na stránke, ktorej odkaz má 

príznak „kontakt”, alebo čo znamená nájdený údaj GPS a čo sa s týmto údajom dá robiť (napr. 

Obrázok 6: Väčšina súčasných webov 
Obrázok 5: Ako by to mohli vyzerať 
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určiť vzdialenosť od našej aktuálnej pozície). Prefixy „p:“ a „f:” z Obrázok 5 by mohli 

predstavovať ontológie kde 

 „f:” by mohla predstavovať ontológiu základných sociálnych pojmov13 

 „p:” zasa ontológiu so zdravotnou problematikou ako je práve SNOMED CT 

(Technologický) Štandard predstavuje zavedenú alebo uznávanú  normu / požiadavky na (v 

našom prípade) technický systém. Stanovuje jednotnú techniku alebo kritéria alebo metódy 

atď., ktoré sú všeobecne prijaté alebo dominantné. Štandardizácia je proces vývoja 

a implementácie týchto štandardov, čo pomáha maximalizovať kompatibilitu, inter-

operabilitu, bezpečnosť, znova-použiteľnosť. Jednoduchšie povedané, je to snaha aby si 

„každá nemocnica“ nevytvorila vlastnú medicínsku ontológiu pre svoj systém vedenia 

zdravotných záznamov, ale aby sa tam kde to je možné a postačujúce použila stále tá jedna, 

napríklad SNOMED CT, čo umožní systému v Čechách bez veľkej námahy a hlavne s minimom 

chýb komunikovať so systémom vo Veľkej Británii. Samotný internet je príklad, čo všetko je 

možné dosiahnuť dodržiavaním takýchto štandardov. Za účelom, ktorý sa vyjasníme 

v kapitole 4 SNOMED CT, si v krátkosti predstavíme technológiu Sémantického webu. 

2.4. Sémantický web / OWL 
 Jedna zo súčasných technológií, ktorá využíva práve tieto princípy sémantizácie 

a štandardizácie, alebo skôr sa snaží stať štandardom sama, je riešenie sémantického webu. 

Sémantický web je rozšírenie súčasného webu, kde informácie majú presne stanovený 

význam, umožňujúce PC a ľuďom lepšiu spoluprácu14. Jeho hlavným účelom je posunúť 

v pred strojovú inter-operabilitu informácií nachádzajúcich sa na webe, čo vedie k zlepšeniu 

dostupnosti a dorozumeniu informácií ľuďom, k výmene znalostí medzi automatizovanými 

webovými službami a hlavne umožňuje otvorené a bezobslužné 15  zdieľanie znalosti. 

Myšlienku sémantického, alebo významového webu prvý krát vyslovil Tim Berners-Lee, v 

spolupráci s James Hendler a Ora Lassila, v roku 2001 v článku v magazíne Scientific American. 

Sémantický web definovali ako :  

„web dát, ktorý môže byť spracovávaní priamo a nepriamo strojmi“16 

                                                           

13 Napríklad FOAF: http://www.foaf-project.org/original-intro alebo SUMO: 

http://www.ontologyportal.org 
14 Sémantický web: http://www.w3.org/2007/Talks/0130-sb-W3CTechSemWeb/#(18) 
15 unattended – nestrážené, bez dozoru, bez obsluhy, nespravované 
16 „A web of data that can be processed directly and indirectly by machines." 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://cs.wikipedia.org/wiki/2001
http://www.foaf-project.org/original-intro
http://www.ontologyportal.org/
http://www.w3.org/2007/Talks/0130-sb-W3CTechSemWeb/%23%2818%29
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Sémantický web je nerušivé rozšírenie súčasného webu, ktoré pridáva rôzne vrstvy strojovo 

spracovateľnej sémantiky (víz. Obrázok 7). Nerušivé preto, že každá vrstva je vytvorená na 

druhej bez toho, aby tú pôvodnú nejako modifikovala.  

 Zo všetkých vrstiev tohto riešenia nás pre náš účel zaujíma hlavne vrstva Ontologies: 

OWL. OWL, skratka pre anglický výraz Web Ontology Language, je znalostno-reprezentačný 

jazyk určený na tvorbu Ontológií primárne určených pre publikovanie na internete. OWL je 

podporovaný konzorciom W3C17 a prilákala aj záujem akademickej, lekárskej a obchodnej 

sféry. Práve odkazmi do ontológií napísaných v tomto jazyku  sú v riešení sémantického webu 

elementom dodávané sémantické značky, teda už niekoľko krát spomínaný (strojovo-

spracovateľny) význam. OWL Ontológie ale nie sú obmedzené iba použitým na webe, ale ich 

využívanie sa stále rozširuje a jazyk OWL sa pomaly stáva štandardom pre tvorbu ontológií 

všeobecne. Nasvedčuje tomu ako vývoj a prispôsobovanie čoraz väčšieho množstva 

vývojových nástrojov, odôvodňovačov, databáz atď...  

                                                           

17 http://www.w3.org/  

Obrázok 7 : Štruktúra riešenia sémantického webu  

Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/37/Semantic-web-stack.png 
 

http://www.w3.org/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/37/Semantic-web-stack.png
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3. Ontológie 
Ako už bolo spomenuté, pojem ontológia je multidisciplinárny. V tejto práci sa budem 

zameriavať na ontológiu používanú v obore reprezentácie znalostí (ďalej ako RZ).  

RZ je súčasťou oboru umelej inteligencie (ďalej ako UI), ktorý sa snaží vyriešiť problémy 

spojené s návrhom a použitím formálnych jazykov vhodných pre zachytenie ľudských 

znalostí. Cieľom tejto formálnej reprezentácie je umožniť inteligentným systémom 

automatizované odôvodňovanie  na základe tejto znalosti, čo týmto systémom umožní 

vykonávať úlohy normálne vykonávané človekom. Inteligentný systém musí uchovávať 

internú reprezentáciu tej časti reality, v ktorej má prejavovať inteligenciu, teda potrebuje 

pochopiť svoju doménu. Toto pochopenie je všeobecne zachycované v tzv. modeloch, na 

základe ktorých je počítač schopný prevádzať automatizované odôvodňovanie. Napríklad 

model o ľudskom tebe by mal mimo iné stroju umožniť zistiť, že (“zdravé”) telo má 2 ruky, na 

nich po 5 prstov… . Modely nie sú priamo reflexiou reality, ale skôr našich znalostí o danej 

doméne. Konštrukcia takýchto modelov preto zahŕňa mapovanie medzi ľudským 

porozumením a porozumením počítača. Mapovanie ľudskej znalosti do počítačových 

modelov je najťažší problém oboru UI. Jedným z typov týchto modelov sú aj ontológie. 

Znalostné inžinierstvo (ďalej ako ZI), analógia softwarového inžinierstva18, je obor ktorý 

sa zaoberá špecifikáciou a návrhom takýchto systémov. ZI je dôležitým aspektom získavania 

znalostí (ďalej ako ZZ), všeobecný problém toho ako znalosť od ľudských expertov získať 

a zorganizovať aby to bolo implementovateľné a znova-použiteľné. Výsledkom snáh ZI sú 

početné metodológie a princípy návrhu pre tvorbu ontológií. Web Ontology Language je 

dôležitý člen rodiny RZ jazykov, navrhnutý špeciálne pre ontológie. Vývoj ontológií v tomto 

jazyku je považovaný za zložitý, čo vedie k vývoju nástrojov, zlepšovaniu metodológií, 

špecifikácií ontologických návrhových vzorov ako aj k vývoju niekoľkých ontológií, ktoré by 

mali slúžiť ako framework19 (ďalej ako FW) pre viaceré domény20. 

 

                                                           

18 Software engineering: http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering  
19 Všeobecná zjednocujúca základná kostra, viz napr: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework 
20 Existuje niekoľko ontológií, ktoré je možné považovať za vzorové pre vývoj ontológie. Poskytujú 

pohľad ako na kvalitu a návrh, tak na kompromis medzi teóriou a praxou 

http://en.wikipedia.org/wiki/Software_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_framework
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3.1. Ontologické inžinierstvo 
V priebehu rokov bolo zo softwarového inžinierstva do ontologického inžinierstva 

prevedené niekoľko princípov návrhu kvôli snahe o zlepšenie kvality vývoja ontológií. Na 

šťastie na internete je rozšírený dostatok všeobecných ontológií, ktoré poskytnutím 

počiatočnej štruktúry a základnej množiny konceptov a vzťahov môžu predstavovať cenný 

začiatok pre vývoj špecifickejšej ontológie. Medzi najnovšie výsledky vývoja v ontologickom 

inžinierstve patrí identifikácia návrhových vzorov, ktoré sa snažia prekonať niektoré 

obmedzenia v znovapoužití existujúcich ontológií (ktoré vedia byť veľké, ťažkopádne a ťažko 

formovateľné a rozšíriteľné na použiteľnú doménovú ontológiu) a aplikácií návrhových 

princípov (abstraktné a ťažko preložiteľné na definíciu konkrétnej ontológie). Vzory sú akýmsi 

medzistupňom oboch. Možnosť využitia nejakej podkladovej ontológie je pre vývojový novej 

ontológie v nejakom nástroji je samozrejmosťou (už samotné otvorenie existujúcej ontológie 

a jej editácia vlastne túto podmienku napĺňa). Možnosť vloženia a na-mapovania nejakého 

ontologického návrhového vzoru do vytváranej ontológie je určite vlastnosť, ktorá by 

tvorcom ontológií zachycujúce napr. nejakú interakciu veľmi pomohlo. 

3.1.1. Procesy, metodológie a kritéria 

Zo skúseností vo vývoji veľkých ontológií v 90.tych rokoch vzišla potreba 

metodologického základu. Vzniklo niekoľko publikácií so skúsenosťami s vývojom ontológií. 

Spomenutia hodná je metodológia vzišla zo skúsenosti z vývoja ontológie Ontolingua 

systém21 (1)), ktoré základom je potreba stanovenia základných kritérií návrhu ontológie. 

Kombináciou skúseností z vývoja ontológií TOVE22 a Enterprise ontologies23 vznikla kostrová 

metodika (2), ktorá nasleduje princípy vývoja ontológií stanovených pánom Gruberom (3) 

a viacero metodológii vychádza práve z nej.  

Predpoklad o znova-používaní a zdieľaní ontológií so sebou niesol očakávanie,  že 

ontológie budú veľké a teda vyvíjané veľkým množstvom ľudí. Tento predpoklad priniesol 

potrebu existencie procesu štandardizácie. Skutočnosť je ale iná. Väčšina súčasných a najviac 

používaných, ako veľkých tak malých, ontológií ako FOAF24, Dublin Core25, RSS26, LKIF27 bolo 

vyvinutých malým množstvo ľudí. Ontológie, ktoré sú výsledkom vývoja väčším množstvom 

                                                           

21 Ontolingua: http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/ 
22 TOVE: http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/ 
23 Enterprise ontologies: http://www.aiai.ed.ac.uk/project/enterprise/enterprise/ontology.html 
24 FOAF: http://www.foaf-project.org/ 
25 Dublin Core: http://dublincore.org/ 
26 RSS: http://en.wikipedia.org/wiki/RSS 
27 LKIF: http://www.estrellaproject.org/lkif-core/ 

http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/
http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/
http://www.aiai.ed.ac.uk/project/enterprise/enterprise/ontology.html
http://www.foaf-project.org/
http://dublincore.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.estrellaproject.org/lkif-core/
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ľudí, sú hlavne vedeckého rázu, ako napríklad práve SNOMED CT alebo SUO28. Vývoj SUO, čo 

bolo iniciatíva IEEE29, nakoniec skončil na neschopnosti komunity dohodnúť sa na niekoľkých 

„horúcich“ témach. Do ďalšieho vývoja ontológie Dublin Core, ktorá pôvodne vznikla 

spoluprácou malej skupinky ľudí, a ktorá si získala značné množstvo užívateľov,  sa chcelo 

zapojiť väčšie množstvo komunít, ktoré mali v ontológií svoje zaujmi, čo viedlo k podobnej 

pätovej situácií ako u vývoja SUO. 

Medzi majoritné používané spôsoby samotného vytvárania konceptov a vzťahov patria 

prístupy „z hora dolu“ alebo opak „z dolu hore“. Začatie „hore“ so sebou nesie potencionálne 

problém nepresnosti teda nebezpečenstvo, že špecifickejšie koncepty nebudú sedieť na 

všeobecnejšie čo môže viesť k nekonečným úpravám vrchných konceptov. Opačný smer hrozí 

vytvorením veľkého množstva nepotrebných a detailných konceptov. Ako kompromis by sa 

dal nazvať prístup navrhnutý pánom Lakoffom (4), ktorý navrhuje vytvorenie tzv. skupiny 

konceptov „základného stupňa“, ktoré sú ľuďmi podvedome najčastejšie používané 

a pomocou ktorých je možne popísať ostatné koncepty. Túto teóriu podporuje aj výskum 

pána Ogden, Basic English 30 (5), ktorý ukázal, že 90% anglického slovníka môže byť rozumne 

popísaný použitím zvyšných 10% slov (nejakých 840 slov).  Jedná sa o slová ako pes, kladivo, 

stôl. Pomocou týchto konceptov je možné pomerne jednoducho popisovať koncepty ako 

smerom hore, teda všeobecnejšie ako slová cicavec alebo nábytok, tak smerom dole, napr. 

bradáč, hydraulické kladivo. Aj táto metóda má žiaľ problém v tom, že v OWL tvorí definíciu 

konceptu jeho umiestnenie medzi ostatnými konceptmi, ktoré ešte neexistujú, ako aj to, že 

čím základnejšie koncepty, tým zložitejšie je vymyslieť rozumnú definíciu daného konceptu 

z pozície medzi ostatným konceptmi. 

Ako nadpis podkapitoly napovedá, v tejto časti boli spomenuté  procesné odporúčania. 

Tie je potreba nastavovať hlavne v rámci vývojového tímu. Určite existujú aj nástroje, ktoré 

s touto úlohou dokážu pomôcť a podporiť túto činnosť, ale to už je mimo rozsah prípadného 

vývojového nástroja pre ontológie. Kvôli kompletnosti som ale chcel tieto veci spomenúť.  

3.1.2. Návrhové vzory 

Doterajšie postupy a pomôcky môžeme nazvať ako znalostne modelovacie, sú 

konceptuálne a nezávislé na použitom jazyku. Výber reprezentačného jazyka a teda hlavne 

                                                           

28 SUO: http://suo.ieee.org/ 
29 IEEES: http://www.ieee.org/ 
30 Basic English: http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_English 

http://suo.ieee.org/
http://www.ieee.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Basic_English
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jeho vyjadrovacích možností určuje, ktoré ontológie je možné znova-použiť. Ako pri 

znalostnom modelovaní bolo potreba spraviť rozhodnutia o zvolenom riešení, tak pri 

samotnom návrhu ontológie je potreba robiť podobné rozhodnutia. Viacerými ontológiami 

overené rozhodnutia sa môžu považovať za tzv. návrhové vzory (Ontology Design Pattern) 

(ďalej ako ODP). Za návrhový vzor považujeme typické riešenie návrhového problému 

v určitom kontexte (6 s. 111). Poskytnutie sady ontologických návrhov vo vývojovom nástroji 

by mohlo vývoj ontológií rapídne zrýchliť. V ontológií ako je SNOMED CT sa často opakujú 

hierarchické (“žalúdok je orgán”) alebo inter-operatibilné (choroba -> spôsobuje / ma 

príznaky / protilátky) vzorce a ich dostupnosť a použitie v niekoľkých krokoch oproti ich 

opakovanému vytváraniu môže predstavovať značnú časovú úsporu. 

Ontologický popis konceptov vo formálnom jazyku sa veľmi nelíši od popisu výrazov 

v prirodzenom jazyku. V oboch prípadoch je popis vytvorený kombináciou symbolov podľa 

nejakého gramatického pravidla.  Rola návrhových vzorov v ontológiách by sa dala prirovnať 

k gramatickým pravidlám v prirodzenom jazyku. V skutočnosti náš spôsob kombinácie slov 

v lingvistické výrazy poukazuje na existenciu niekoľkých základných konceptov v myšlienkach 

a nasledovaním základných kognitívnych pravidiel.  Znalostný vzor (Knowledge pattern) je 

definovaný „ako teória, ktorej axiómy nie sú súčasťou znalostnej báze, ktorá ho 

implementuje“ (7). Implementácia vzoru sa prevádza importovaním axiómou vzoru a 

mapovaním symbolov implementácie na symboly vzoru. Mapovanie je dané morfizmom , 

ktoré mapuje každý nelogický symbol vo vzore do odpovedajúceho symbolu v znalostnej báze 

(viz. Obrázok 8) (viz.Tabuľka 2). 

Tabuľka 2: Príklad mapovania ODP Voľná pamäť na Dostupnú RAM 
Zdroj: (6 s. 114) 

Obrázok 8: Mapovanie medzi ODP P a jeho implementáciou v ontológií O 
Zdroj: (6 s. 115) 
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Ontologická verzia znalostného vzoru, teda ontologický návrhový vzor (ďalej ako ODP) by 

bol definovaný ako : „ODP je ontológia P, o ktorej sa povie že je implementovaná v ontológii 

O, ak existuje funkcia M špecifikovaná morfizmom, ktorá mapuje medzi signatúrou P 

a O a pre každý axióm a z P platí, že O |= M(Sig(a),a), kde M(Sig(a),a) označuje množinu 

axiómou vzniknutých aplikovaním M na  jeho signatúru.“ (6 s. 115).  

3.1.2.1.1. Diamantové schéma 

Ako príklad návrhového vzoru uvedieme často vyskytujúci sa jav, transakciu, ktorá spája 

dve akcie identitou a obmedzeniami na rolách zúčastnených akcií, a ktorá takto vytvára graf 

v tvare diamantu. Podstatou transakcie je výmena/zmena rôzneho druhu (fyzická, psychická, 

...). Je to nevyhnutná konštrukcia vyskytujúca sa vo veľa podobách. Napríklad zmena farby 

svetla na semafore, roztavenie pevnej látky. Takáto zmena so sebou nesie obmedzenia na 

vzájomnosti, napríklad obchodná transakcia dvoch partnerov: kupujúci dostáva tovar za ktorý 

platí peniaze a predávajúci dostáva tie isté peniaze za ktoré dodáva ten istý tovar. Platí teda 

: 

 Identita – aktívny zúčastnení v oboch akciách sú rovnaký (predávajúci, kupujúci) 

 Vyvážanie – objekty v oboch akciách by mali byť porovnateľné (peniaze vyvážiť cenu 

tovaru) 

Vytvorenie tohto vzoru by malo nasledovať tieto kroky (6 s. 152-159): 

Čo Príklad 

Vzor Voľná_pamäť ⊆ Kapacita ∩ kapacita nejakého Kontainer ∩ nie Použítá 

Kontainer ⊆ voľná_pamäť nejakej Voľnej_pamäte 

voľná_pamäť ⊆ kapacita_niečoho─̶ 

Morfizmus m = {(Kontainer, Počítač), (Voľná_pamäť, Dostupná_RAM), 

(Kapacita, Veľkosť_RAM), (Použitá, Použitá_RAM), 

(voľná_pamäť, dostupná_ram)} 

Implementácia Dostupná_RAM ⊆  Veľkosť_RAM ∩ kapacita_niečoho nejakého Počítača  

∩ nie Použitá_RAM 

Počítač dostupná ram nejakej Dostupnej RAM 

dostupná ram má kapacitu 
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1. Počiatočné zadefinovanie triedy – typu transakcia, ktorá má časti akcie prevodu. 

Tá má pre zmenu vlastnosti prijímateľa a dodávateľa s hodnotami typu Agent 

a vlastnosť objekt s typom Objekt. 

Transakcia ≡  má_čast nejaký Prevod 

Prevod ≡  dodávateľ nejaký Agent  

  ∩ prijímateľ nejaký Agent 

  ∩         objekt nejaký Objekt 

2. Obmedzenia množstva – prevodov a ich ne-identity 

Transakcia ≡  má_čast nejaký Prevod 

  ∩ má_časť min 2 Prevod 

 ⊆  má_časť iba Prevod 

  ∩         má_časť presne 2 Prevod 

3. Obmedzenie množstva – v prevode 

Prevod ≡  prijímateľ nejaký Agent 

  ∩ dodávateľ nejaký Agent 

  ∩ objekt nejaký Objekt 

 ⊆  prijímateľ presne 1 Agent   

  ∩         dodávateľ presne 1 Agent 

  ∩ objekt presne 1 Objekt 

V prípade chcenia rozlíšenia prijímateľa a dodávateľa je možné pridaním vlastnosti 

disjunkcie. 

4. Porovnateľnosť hodnôt objektov – z aktuálne podoby grafu (víz. Obrázok 9) a 

pomocou zápisu : 

objekt o má_časť─ o má_časť o objekt ⊆ hodnota_podobná 

5. Asymetria stromu – ktorú je možné dosiahnuť spomínanou vlastnosťou 

disjunkcie, alebo rozlíšením strán stromu grafu pomocou rozlíšenia pováh 

zúčastnených a to ich charakterizáciou. Dajme tomu, že ide o predaj tovaru za 

peniaze (prevod peňazí sa doplní obdobne), tak : 

Tovar_Prevod  ≡  Prevod 
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  ∩ objekt nejaký Tovar 

prijímateľg 
⊆  Prijímateľ 

dodávateľg 
⊆  Dodávateľ 

Tovar_Prevod ≡  
prijímateľg nejaký Agent 

  ∩ 
dodávateľg nejaký Agent 

(víz. Obrázok 9)Vďaka presným uvedeným kardinalitám na Prevode pre prijímateľa, 

dodávateľa a objekt, by DL odôvodňovač mal odvoďiť, že pre : 

ľubovoľný Tovar_Prevod g a Agent a, ak g dodávateľ a potom g dodávateľg a.  

Dodaním vzťahov s vlastnosťou rovnaké_id_ako v kontexte špecifických relácií 

Dodávateľg─ o má_časť─ o má_čast o prijímateľm ⊆ 

rovnaké_id_ako 

Dodávateľm─ o má_časť─ o má_čast o prijímateľg ⊆ 

rovnaké_id_ako 

Prijímateľg─ o má_časť─ o má_čast o dodávateľm ⊆ 

rovnaké_id_ako 

Prijímateľm─ o má_časť─ o má_čast o dodávateľg ⊆ 

rovnaké_id_ako 

by na transakcii zachytenej na obrázku 4 a dodaním : O1 : peniaze, O2 : 

Tovar môžeme odvodiť, že: Ag1rovnaké_id_ako Ag4 a Ag2 rovnaké_id_ako Ag3 . 
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Obrázok 9: Strom vznikajúci krokmi pre tvorbu vzoru transakcie 
Zdroj: (6 s. 156) 
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 Klinický nález (Clinical finding) 

 Procedúry (Procedure) 

 Pozorovateľná entita  (Observable 
entity) 

 Štruktúra tela (Body structure) 

 Organizmus (Organism) 

 Látka (Substance) 

 Farmaceutický/biologický produkt 
(Pharmaceutical / biologic product) 

 Vzorka (Specimen) 

 Špeciálny koncept (Special concept) 

 Väzbový koncept (Linkage concept) 

 Fyzická sila (Physical force) 

 Udalosť (Event) 

 Prostredie alebo geografická 
poloha (Environment or 
geographical location) 

 Sociálny kontext (Social context) 

 Situácia s explicitným kontextom 
(Situation with explicit context) 

 Štádium a rozsah (Staging and 
scales) 

 Fyzický objekt (Physical object) 

 Kvalifikátor hodnoty (Qualifier 
value) 

 Záznamový artefakt (Record 
artifact) 

4. SNOMED CT 
Ako už bolo spomenuté v úvode, vo svete dochádza každoročne k mnoho zbytočným 

úmrtiam a úrazom spôsobeným zlou komunikáciou medzi zdravotníkmi, 

nedôkladnými/nejednoznačnými lekárskymi správami, zábudlivosťou zaneprázdnených 

alebo únavou pracovníkov. Takýmto udalostiam je možné predísť. Dodanie štandardu pre 

klinickú terminológiu pre použitie naprieč svetom zdravotných informačných systémov by 

mohlo značne prispieť k zvýšeniu kvality a bezpečnosti v zdravotníctve. Prehľadnejšie a 

jednotným spôsobom zapísané zdravotné záznamy zlepšia komunikácia a inter-operabilitu v 

zdravotných systémoch a umožnia vznik systémom pre podporu rozhodovania v 

zdravotníctve. 

Definícií toho, čo SNOMED CT31 (ďalej ako SCT) je existuje veľa. Vymenujem z nich aspoň 

pár, z môjho pohľadu, najdôležitejších a najvýstižnejších. SCT je 

 komplexná klinická terminológia, ktorá poskytuje klinický obsah a vyjadrovanie pre 

klinickú dokumentáciu a reportovanie. Môže byť použitá na kódovanie, získavanie a 

analýzu klinických dát.  

o Niektorými ľuďmi je dokonca považovaná za najkomplexnejšiu multi-jazyčnú 

klinickú terminológiu sveta. 

 je systematicky organizovaná a počítačovo spracovateľná kolekcia medicínskej 

terminológie, ktorá pokrýva väčšinu oblastí medicíny, ako sú choroby, nálezy, 

                                                           

31 Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms 

Tabuľka 3 : Vrchné hierarchie SNOMED CT 
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výkony, mikroorganizmy, látky atď. Umožňuje konzistentné indexovanie, ukladanie, 

získavanie a agregovanie klinických dát a hlavne pomáha organizovať medicínske 

záznamy, redukuje rôznorodosť ich zápisu. Umožňuje konzistentnú výmenu 

informácií a je základom pre inter-operatibilné elektronické zdravotné záznamy 

 ontológia klinický pojmov a výrazov. 

SCT je obsahovo rozdelený do hierarchií. V tabuľke (víz. Tabuľka 3) sa nachádzajú hlavné tzv. 

top hierarchie. Základná verzia SNOMED CT je v anglickom jazyku. Aktuálne dostupné 

preklady sú v US/UK Angličtine, Španielčine, Dánčine a Švédčine. Pracuje sa na prekladoch do 

Francúzštiny a Litovčiny. Existuje software pre podporu prekladu ontológií do iných jazykov, 

ale sú licencované vysokými poplatkami. Jednou z vlastností aplikácie dodávanej s touto 

prácou by mala byť podpora práve prekladu SNOMED CT do iných jazykov. 

Za účelom lepšej predstavy hneď v úvode uvediem, že SNOMED CT je natívne 

udržiavaná a distribuovaná v proprietárnom textovom formáte a balíku o celkovej veľkosti 

1,3 GB súborov. V nasledujúcej podkapitole o logickej štruktúre sa nachádzajú ukážky ako 

jednotlivé elementy vo fyzických súboroch vyzerajú. Detailný popis fyzickej podoby bude 

nasledovať podkapitolu o logickej štruktúre. 

4.1. Logická štruktúra 
Terminológia sa skladá z konceptov, popisov a vzťahov. 

4.1.1. Koncepty 

V kontexte SCT, je koncept klinický výraz, identifikovaný unikátnym numerickým 

identifikátorom – ConceptId (ďalej ako CID). Je prezentovaný jedinečným ľudsky čitateľným 

plne špecifikovaným menom (Fully Specified Name) (ďalej ako FSN). Koncepty sú formálne 

definované ich vzťahmi (relationships) s ostatnými konceptmi. Táto logická definícia dáva 

konceptom explicitný význam, ktorý môžu počítače spracovať a dotazovať sa naň. Každý 

koncept má taktiež množinu výrazov, ktoré ho pomenúvajú v ľudský čitateľom tvare. Môžu 

predstavovať všeobecnejšie pojmi, napr. „procedúra” (procedure), alebo špecifickejšie, napr. 

„excizionálna biopsia lymfatických uzlín” (excisional biopsy of lymph node). Príklad 

skutočného zápisu konceptu v súbore konceptov je iba súbor identifikátorov: 

ID effectiveTime Active moduleId definitionStatusID 

22298006 20020131 1 900000000000207008 900000000000073002 

 

Tabuľka 4 : Príklad konceptu 
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Len pre zaujímavosť, konceptov je približne 0, 5 milióna. 

4.1.2. Popisy 

Popisov sa v ontológií nachádza 1,5 milióna. Každému konceptu je priradených niekoľko 

(2-n) popisov (descriptions), ktoré sú v ľudsky čitateľnom tvare tvorené výrazmi alebo 

názvami. Každý popis má vlastný jedinečný identifikátor – DescriptionID (ďalej ako DID). 

Každý popis je priradený práve 1 konceptu. Napríklad popisy pre koncept s CID „22298006“ 

(z príkladu konceptov) sú  

 Fully Specified Name: |Myocardial infarction (disorder)| DescriptionId 751689013  

 Preferred term: |Myocardial infarction |DescriptionId 37436014  

 Synonym: |Cardiac infarction |DescriptionId 37442013  

 Synonym: |Heart attack |DescriptionId 37443015 ...  

Kde napríklad prvý popis v súbore popisov vyzerá takto : 

Id effectiveTime Active moduleId conceptId 

751689013 20020131 1 900000000000207

008 

22298006 

languageCode typeId Term caseSignificanceId  

En 900000000000003001 Myocardial 

infarction 

(disorder) 

900000000000020

002 

 

   

Existuje niekoľko typov popisov. Ako už bolo spomenuté, každý koncept má práve 1 unikátne 

plne špecifikované meno (Fully Specified Name). Malo by popisovať koncept a vyjasniť jeho 

význam. Nie je používané pri ľudskom vyjadrovaní. Každé je ukončené výrazom v zátvorke, 

sémantickou značkou, ktorá napomáha zjedinečniť koncept medzi konceptmi, ktoré môžu 

používať rovnaký výraz. Napríklad:  

 „Hematóm (morfologická abnormalita)“ (Hematoma (morphologic abnormality))  - 

reprezentujúca „hematóm, ktorý vidí patológ na úrovni tkaniva“ (the ‘hematoma‘ 

that a pathologist sees at the tissue level)  

Tabuľka 5 : Príklad popisu 
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 „Hematóm (porucha)“ (Hematoma (disorder)) - reprezentuje „klinická diagnóza, 

ktorú spraví lekár ak sa rozhodne, že osoba má ‘hematóm’” (the clinical diagnosis 

that a clinician makes when they decide that a person has a ‚hematoma‘) 

Každému konceptu v rámci daného dialektu jazyka je priradený jeden preferovaný výraz 

(Preferred term) (ďalej ako PF), nemusí byť jedinečný. Je to výraz bežne používaný pre daný 

koncept.  

Synonymum je ďalší typ popisu, ktorý môže byť použitý pre reprezentáciu daného 

konceptu. Je nepovinný, ale jeden koncept ich môže mať priradených viac.  

4.1.3. Vzťahy 

Spájajú koncepty a modelujú tvrdenia o nich. Vzťahy sa vytvárajú 

iba ak tvrdenie, ktoré reprezentujú je stále 

pravdivé. Každý vzťah je reprezentovaní 3 

konceptmi : zdroj, cieľ a typ vzťahu. Rozdeľujú 

sa do 4 základných typov :  

 kvalifikujúci (qualifying) 

 historický (historical) 

 doplnkový (additional) 

 definujúce (defining) 

Najdôležitejším z týchto typov sú definujúce vzťahy (víz. príklad 

Obrázok 11). Každý koncept je logicky definovaný 

pomocou jeho definujúcich vzťahov s ostatnými 

konceptmi. Každý aktívny koncept, okrem hlavného konceptu,  

má minimálne jeden definujúci „is a“ (víz. Obrázok 10) vzťah 

so svojim(i) nadtypom(pmi) a môže mať niekoľko definujúcich atribútových vzťahov, ktoré 

modelujú rozdiely oproti jeho nadtypom. Príklad vzťahu reprezentujúci, že hore spomínaný 

Infarkt Miocardu „je“ Štrukturálne ochorenie srdca (Structural disorder of heart) : 

Id effectiveTime active moduleId 

1670883024 20020731 1 900000000000207008 

sourceId destinationId relationshipGroup typeId 

22298006 128599005 0 116680003 

characteristicTypeId modifierId   

900000000000011006 900000000000451002   

 

Tabuľka 6 : Príklad vzťahu 

Obrázok 10: Príklad 
niekoľkých na seba 
naviazujúcich „is a" 
vzťahov tvoriacich 
hierarchiu 
Zdroj: (8 s. 23) 
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4.1.3.1. Atribútové vzťahy 

Každý atribútový vzťah má zdroj (source), meno (typ vzťahu) a hodnotu (cieľ - 

destination) vzťahu. SCT obsahuje 50 typov atribútových vzťahov. Väčšinu z nich je možné 

aplikovať iba v rámci jednej hierarchie konceptov. Hierarchie, na ktoré je možné daný 

atribútový vzťah aplikovať, sa nazýva doména (množina zdrojov) atribútu. Napríklad atribút 

„Prepojená morfológia“ (ASSOCIATED MORPHOLOGY) môže byť použití na hierarchii „Klinické 

nálezy“ (Clinical finding) ale nemôže byť použitý na hierarchii „Procedúra“ (Procedure). 

Atribút má zároveň určenú obmedzenú množinu hodnôt (cieľových konceptov), ktorú 

nazývame rozsah (range). Na Obrázok 12 je tento vzťah graficky zobrazení. Napríklad pre 

spomínaný atribút „Prepojená morfológia“  je rozsah „Morfologicky abnormálna štruktúra“ 

(Morphologically abnormal structure (morphologic abnormality) |) a jeho podtypy. Samotné 

atribúty medzi sebou vytvárajú hierarchiu. Popisovať konkrétnu štruktúru tejto hierarchie 

atribútov/konceptov, uvádzať konkrétne zoznamy atribútov/konceptov by pre tento text 

nebolo prínosom a nie je ani jeho cieľom, preto v prípade záujmu čitateľa odporúčam 

preštudovať si túto problematiku napríklad v užívateľskej príručke SCT (8). 

4.2. Fyzická štruktúra 
Samotný SCT je distribuovaný v textových súboroch, v ktorých sú textové výrazy 

oddelené znakom tabulátora. Fyzická štruktúra SCT pozostáva z  

 SCT dátové komponenty a ich vzťahy, vrátane jadrových (core) štruktúr 

 História (History) 

Obrázok 11: Príklad definujúcich vzťahov 
Zdroj: (8 s. 25) 

Obrázok 12: Príklad domény a rozsahu 
Zdroj: (8 s. 28) 
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 Podmnožiny (Subsets) 

 Krížové mapovanie (Cross Mapping) 

 Rozšírenia (Extensions)  

Vzťahy medzi týmito stavebnými blokmi znázorňuje Obrázok 13. 

4.2.1. „Core” tabuľky 

Jadrové tvoria tabuľky konceptov, popisov a vzťahov. Vzťahy medzi nimi sú zachytené na 

Obrázok 14. Asociácie medzi tabuľkami sú tvorené CID, ktorý je používaný ako primárny32 ale 

aj ako cudzí kľúč33. V tabuľke konceptov existuje pre každý koncept práve jeden riadok, ktorý 

obsahuje :  

 CID - jedinečný a nemenný identifikátor konceptu 

 FSN - plne špecifikujúce meno 

 Status konceptu (ConceptStatus) - indikujúci aktívnosť alebo zastaranosť konceptu. 

Zastarané koncepty sú uchovávané kvôli spätnej kompatibilite 

 SnomedID (ďalej ako SID)ToDo_F - ďalší unikátny identifikátor v rámci všetkých 

komponent v rámci celého SCT 

 Indikátor zložitosti (IsPrimitive) - určuje „jednoduchosť” konceptu, vlastnosť 

využívaná v aplikáciách, ktoré pracujú s deskriptívnou logikou 

Tabuľka popisov, výrazy použite pre pomenovanie konceptov, obsahuje pre každý popis 

práve jeden riadok s údajmi : 

                                                           

32 Primary Key: http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_key 
33 Foreign Key: http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_key  

http://en.wikipedia.org/wiki/Unique_key
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_key
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 DID - jedinečný a nemenný identifikátor popisu. 

 Typ popisu (DescriptionType) - indikujúci, či daný popis predstavuje FSN, preferovaný 

názov alebo synonymum.  

 Kód jazyka (LanguageCode) - určuje jazyk, alebo dialekt jazyka(napr. UK English), 

ktorým je popis písaný. 

 Status popisu (DescriptionStatus) - indikátor aktívnosti, resp. dôvodu zostarnutia 

 Výraz - samotný výraz 

 Veľkosť úvodného písmena výrazu (InitialCapitalStatus) - či má byť pri použití výrazu 

prvé písmeno veľké 

Každý vzťah medzi konceptmi je uvedený práve v jednom riadku tabuľky vzťahov. Vzťah, 

ako už bolo uvedené, je reprezentovaný 3 komponentmi : zdrojový koncept, koncept určujúci 

typ vzťahu, cieľový koncept(aká hodnota). Každý riadok v tabuľke obsahuje tieto informácie 

: 

 Identifikátor (RelationshipId) (ďalej ako RID) - jedinečný a nemenný identifikátor 

vzťahu 

 CID1 - identifikátor zdrojového konceptu. Teda napríklad potomok „IS A“ vzťahu, 

alebo zdroj atribútového vzťahu 

 Typ vzťahu (CID) (RelationshipType) - identifikátor konceptu určujúci typ vzťahu. 

Obrázok 13: Vzťahy medzi základnými stavebnými blokmi SCT 
Zdroj: (8 s. 81)  
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 CD2 - identifikátor cieľového konceptu. Teda napríklad rodič „IS A” vzťahu, alebo 

hodnota atribútového vzťahu 

 Charakteristický typ (CharacteristicType) - indikátor, či vzťah predstavuje definujúcu 

alebo kvalifikujúcu charakteristiku zdrojového konceptu 

 Refinability - indikátor toho, či je možné spresniť cieľový koncept ak je daný vzťah 

použitý ako šablóna ... 

 Vzťahová Skupina (RelationshipGroup) - číselná hodnota, ktorá zoskupuje vzťahy do 

logicky asociovaných vzťahových skupín 

Vzhľad záznamov v „Core“ tabuľkách je možné vidieť v časti s popisom logickej štruktúry. 

4.2.2. Historické tabuľky 

SCT prechádza neustálim vývojom. Vznikajú nové komponenty, komponenty zastarávajú 

alebo sú aktualizované. Komponenty, ktorých použitie už nie je žiadané (zmena významu, 

vývoj, oprava chyby, atď.) sú označené za neaktívne a ich opätovné použitie bude 

znemožnené. Tieto zmeny sú zaznamenávané do historických tabuliek: 

 Historická tabuľka komponent (Component history table) (ďalej ako CHT) - uchováva 

zmeny v statusoch  

o  SID / Verzia „releasu“(ReleaseVersion) / Typ zmeny (ChangeType) / Status / 

Dôvod (Reason) 

 Referenčná tabuľka komponent (Component references table) (ďalej ako CRT) 

uchováva referencie z neaktívnych komponent na ich aktuálne aktívne nahradzujúce 

alebo súvisiace komponenty. Každý záznam uchovávaj aj podstatu medzi danými 

komponentmi 

o CID / Typ referencie (ReferenceType) / Identifikátor referencie (ReferenceId) 

(ďalej ako RID) 

Obrázok 14: Vzťahy medzi tabuľkami konceptov, popisov a vzťahov 
Zdroj: (8 s. 79) 
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o CID môže ukazovať na koncept iba v prípade že daný koncept je stave 

„presunutý inam“ (MovedElseWhere). Zmeny v konceptoch sú majoritne 

zaznamenávané v tabuľke vzťahov  

o RID zasa ukazuje na koncept iba v prípade zneaktívnenia popisu 

Príklad zaznamenania prvého vloženia záznamu o Infartke Micardu z predchádzajúcich 

príkladov vyzerá takto: 

COMPONENTID RELEASEVERSION CHANGETYPE STATUS 

22298006 19940101 0 0 

4.2.3. Pravidlá a typy zmien 

Zmeny v SCT sa riadia sadou pravidiel. 

 Pridanie novej komponenty – je zachytené v záznamom v CHT o pridaní a novým 

záznamom v odpovedajúcej DT. 

 Zmena statusu komponenty – pridanie záznamu v CHT s CID, typ zmeny ako „Zmena 

statusu“ (StatusChange) a nový status komponenty. V prípade zmeny konceptu 

alebo popisu nastane úprava stavu danej komponenty v odpovedajúcej DT. 

 Zmena vzťahu – by mohla ovplyvniť význam uložených dát. Žiaľ, SCT tieto zmeny 

nijako nezaznamenáva. Jediná možnosť vysledovania zmien vo vzťahoch je 

porovnávania RT z rôznych „releasov“. To isté platí aj o entitách v podmnožinách, 

krížových mapách. 

 „Nevýznamné zmeny“ - je skupina úprav od ktorých nie je požadované 

zneaktívnennie a pridávanie nových komponent. Ide o zmeny, ktoré nemenia 

význam komponenty, napr. zmena kapitalizácie názvu, úprava výslovnosti, atď.. Ich 

uskutočnenie napriek tomu požaduje záznam v CHT 

 „Významné zmeny“ – vyžadujú zneaktívnenie komponent a pridanie nových, 

nahradzujúcich. Podľa toho, o ktorú komponentu sa jedná, sú potrebné ešte 

dodatočné záznamy : 

o  Popis / Podmnožina /Krížna mapa – pridanie záznamu do CHRT 

o Koncept – záznam v RT zachytávajúci vzťah medzi zneaktívneným 

a nahradzujúcim aktívnym konceptom 

Tabuľka 7 : Príklad záznamu v historickej tabuľke 
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Opätovné zaktívnenie komponenty je možné. U konceptov nie je nutné, aby boli znovu 

zaktívnené všetky pôvodné definujúce vzťahy. Popisy daného konceptu musia byť tiež 

zaktívené.  

4.2.4. Podmnožiny 

Podmnožiny sú množiny komponent, ktoré sú príslušné k určitému jazyku, špecializácií, 

organizácií atď., čo predstavuje typ danej podmnožiny. V podstate ide zoznam CID. Ich 

účelom je vytváranie celkov pozostávajúcich iba z určitých častí SCT, ktoré využíva určitá 

skupina ľudí. Niektoré sú dokonca súčasťou oficiálnej distribúcie SCT. Podmnožiny používajú 

predpísanú štruktúru 2 tabuliek : 

 Tabuľka podmnožín (Subset table) (ďalej ako ST) - každý riadok predstavuje „release“ 

podmnožiny. Obsahuje zoznam podmnožín, ktoré sú obsiahnuté v členskej tabuľke 

podmnožín (Subset member table). 

o Identifikátor podmnožiny (SubsetID) (ďalej ako SID)  / Pôvodný identifikátor 

podmnožiny (OriginalId) (ďalek ako OID) – jedinečný identifikátor „releasu“ 

podmnožiny/podmnožiny 

o Verzia / Meno / Typ podmnožiny (SubsetVersion/Name/Type), Kód jazyka 

(LanguageCode),  Identifikátor oblasti (RealmId), Identifikátor kontextu 

(ContextId) 

 Členská tabuľka podmnožín (Subset member table) (ďalej ako SMT) - každý riadok 

predstavuje jedného člena podmnožiny, koncept alebo popis. Obsahuje 4 hodnoty : 

o  SID / Identifikátor člena (MemberId) (jedno z CID / DID / RID) 

o Status člena (MemberStatus) / LinkedId  - účely týchto prvkov sa líšia podľa 

typu podmnožiny 

Podmnožiny nevytvárajú vlastné komponenty, iba sa odkazujú na existujúce, v jadrových 

tabuľkách. Napríklad záznam indikujúci, že popis látka Anti-staphylolysin (Anti-staphylolysin 

(substance)) partí do podskupiny reprezentujúcej US dialekt angličtiny : 

SUBSETID MEMBERID MEMBERSTATUS 

1146039 549105010 3 

Tabuľka 8 : Príklad záznamu v podmnožine 
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4.2.5. „Cross mapping“ 

Vo voľnom preklade „krížové mapovanie“ umožňuje SCT odkazovať na inú terminológiu, 

klasifikáciu atď. Pomocou krížových máp je možné koncept mapovať do cieľového schématu 

ako jedno z : 

 jeden kód cieľového schématu 

 kolekcia kódov, ktoré dokopy reprezentujú daný koncept 

 manuálna voľba z množiny možností pre mapovanie do odpovedajúceho alebo 

podobného výrazu 

Krížové mapovanie ale neumožňuje mapovať množinu konceptov do množiny, resp. do 

jediného kódu v cieľovom schémate. Pre podporu krížového mapovania obsahuje SCT 3 

tabuľky : 

 Tabuľka krížových máp (Cross Map Sets Table) (ďalej ako CMST) - kde každý riadok 

reprezentuje cieľové schéma, pre ktoré existuje krížové mapovanie 

 Tabuľka krížovej mapy (Cross Maps Table) (ďalej ako CMT) - každý riadok obsahuje 

jednu možnosť pre mapovanie konceptu do cieľového schématu 

 Tabuľka cieľov krížovej mapy (Cross Map Targets Table) (ďalej ako CMTT) - každý 

riadok reprezentuje kód, alebo množinu kódov v cieľovom schémate 

Napríklad už predtým použitý infarkt miocardu (Myocardial infarction (disorder)) sa zo 

SNOMED CT prevádza v “Cross” mape do ICD-9-CM čo je Medzinárodná klasifikácia chorôb 

a súvisiacich zdravotných problémov 34  do výrazu akútny infarkt myocardu na 

nešpecifikovanom mieste a nešpecifikovanom spôsobe ošetrenia 35  pomocou týchto 

záznamov: 

MAPSETID MAPCONCEPTID MAPOPTION MAPPRIORITY MAPTARGETID MAPRULE 

100046 22298006 0 0 5733053 1 

TARGETID TARGETSCHEMEID TARGETCODES 

5733053 2.16.840.1.113883.6.5.2.1 410.90 

                                                           

34 International Classification of Diseases and Related Health Problems, 9th Revision, Clinical 

Modifications. 

35 Acute myocardial infarction of unspecified site, episode of care unspecified 

Tabuľka 9 : Príklad mapovania 
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4.2.6. Zvyšné súčasti 

Okrem už popísaných častí obsahuje SCT ešte : 

 Rozšírenia  - Napriek tomu, že SCT je pomerne komplexná terminológia, niektoré 

organizácie alebo skupiny ľudí potrebujú pre svoje potreby dodatočné vlastnosti. 

Mechanizmus rozšírení umožňuje týmto skupinám rozšíriť SCT o komponenty, 

referenčné množiny a podmnožiny (teda majú vlastné komponenty, vlastné 

podmnožiny, teda aj vlastné fyzické súbory, teda aj vlastné jadrové tabuľky). 

 Sada nástrojov pre vývoj (Developement toolkit) -  Pomôcky pre zjednodušenie 

práce vývojárov. Napr. indexy pre vyhľadávanie, hierarchie pre zobrazovanie alebo 

traverzovanie. 

 Kanonická tabuľka - používaná pre zisťovanie ekvivalencie konceptov, ktoré môžu 

byť reprezentované viacerými spôsobmi. 

4.2.7. SNOMED CT Identifier(SCTID) 

Každá komponenta SCT je identifikovaná a referencovaná pomocou identifikátoru, ktorý 

je dátového typu SNOMED CT Indetifier (SCTID). Je to 64 bitový celočíselný typ, ktorému 

pravidlá pre jeho generovanie zaručuje,  že je pre každú komponentu jednoznačný 

a jedinečný. Umožňuje vytvárať intervaly / partície identifikátorov pre špecifické použitie, 

napr. pre isté typy komponent alebo menné priestory pre organizácie atď.. Pre SCTID platí : 

 má minimálne 6 cifier a max 18 

 je bez-znamienkový, teda iba kladné čísla 

 nenesie sémantickú informáciu, ale môže niesť štrukturálnu 

 posledná cifra je kontrolná, slúži na kontrolu správnosti celého ID 

 2. cifra od konca určuje typ entity, koncept, popis, vzťah, podmnožina, množina / cieľ 

z krížovej mapy 

 3. cifra od konca identifikuje, či ide o entitu zo hlavnej časti SCT alebo z jeho 

rozšírenia 

 v prípade, že entita patrí do hlavnej časti SCT, je zvyšných 3 až 15 cifier určených pre 

identifikátor entity 

 v prípade, že entita patrí do rozšírenia SCT 

o cifry na mieste 4 až 11 (7cifier) z prava identifikujú menný priestor 

organizácie, ktorá je povolená vytvárať rozšírenia 

o cifry na miestach 12 až 18 je určených pre identifikátor entity v rámci 

rozšírenia danej organizácie 
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4.3. Proprietárny formát SNOMED CT a OWL 
Ako už bolo v tejto kapitole popísané, ontológia SNOMED CT je natívne uložená a 

distribuovaná v proprietárnom textovom formáte. Softwarový a internetový svet ale praje 

a pomáha rozvíjať sa hlavne technológiám a postaveným na štandardoch, ktoré boli 

vývojárskou, či akademickou komunitou prijaté a tým pádom označené za životaschopné. 

Práve preto som sa rozhodol, že aplikácia dodávaná spoločne s diplomovou prácou bude 

pracovať s ontológiou SNOMED CT prevedenou do jazyka OWL, nie jej proprietárnou formou 

(víz. 4.3.1 Prečo OWL). Aplikácia takto nebude iba jednoúčelová a bude ju možné použiť na 

prácu aj s ostatnými OWL ontológiami. Súčasťou distribúcie SNOMED CT je Perl36script, ktorý 

prevádza SNOMED CT z proprietárneho tvaru do jazyka OWL.. Organizácia IHTSDO 37  už 

pracuje na dodaní oficiálnej verzie SNOMED CT v jazyku OWL. Prevod je zatiaľ jednosmerný 

(dôvod nižšie). Skript prevádza „core“ tabuľky, pričom vynecháva informácie of 

podskupinách, „cross“ mapách... Koncepty sú prevádzané v tzv „Stated“ tvare. 

”Stated“ tvar konceptu, je logická definícia konceptu, s ktorou pracujú autori a editori. 

Pozostáva z minimálne 1 „stated“ „IS A“ vzťahu a 0..N definujúcich vzťahov, ktoré existujú 

ešte pred behom klasifikátora nad logickými definíciami (ktorý pridáva dodatočné odvodené 

vzťahy). „stated” vzťahová tabuľka (Stated relationship table) (ďalej ako SRT) s rovnakým 

formátom ako RT, obsahuje iba tieto „stated” vzťahy, pričom identifikátor vzťahu (zatiaľ) nie 

je uvedený (čo je dôvod, prečo je zatiaľ prevod jednosmerný). Identifikátor vzťahu tvorí 

trojica konceptov, definujúca samotný vzťah. Perl scirpt prevádza do OWL práve tie koncepty, 

popisy a vzťahy, ktoré sú SRT uvdené. Stredný koncept vzťahovej trojice, atribút, resp. všetci 

potomkovia konceptu „410662002 |concept model attribute|(CMA)“, odpovedajú OWL 

objektovým vlastnostiam (Object properties). „IS A“ vzťahy medzi konceptmi v podstrome 

CMA v SRT sú skriptom prevádzané na vytváranie axiómu pod-vlastnosti (sub-property). 

4.3.1. Prečo OWL 

Jazyk OWL je silne spätý technológiou sémantického webu.  Aj keď je táto technológia 

s nami už pomerne dlho, nedá sa stále považovať štandardom, ale keď veľmi dobrým krokom 

k tomuto je prijatie jazyka OWL konzorciom W3 ako štandard pre tvorbu ontológií. Aj 

samotný krok organizácie IHTSDO zaradiť do oficiálnej distribúcie prostriedky na prevod do 

OWL, ako aj začatie prací na samotnej oficiálnej verzie SNOMED CT v jazyku OWL naznačuje, 

                                                           

36 Skriptovací programovací jazyk Perl : http://www.perl.org/  
37 International Health Terminology Standards Development Organization : www.ihtsdo.org/  

http://www.perl.org/
http://www.ihtsdo.org/


35 
 

že berú na vedomie dôležitosť tohto jazyka a teda ja samotné sémantického webu. Aj keď 

osobne niekoľko negatív tohto jazyka stále vidím napr. : 

 možnosť, respektíve nutnosť, výberu správnej sémantiky medzi OWL DL a OWL FULL 

alebo jedného z profilov  OWL EL / OWL QL / OWL RL mi príde v tomto smere pre ľudí 

kontraproduktívna 

o historicky úspešné/overené jazyky ako SQL38, XML, JSON existujú iba v 1 

verzií 

 obdobne existencia minimálne serializačných 5 syntaxi 

 neexistovanie ontológií, ktoré by boli „odbornou verejnosťou“ prijaté za štandard 

napríklad v nejakej doméne 

o takto je užívateľ znova nútený k odbornejšiemu štúdiu a hľadaniu správnej 

(alebo nedajbože vytvoreniu vlastnej) ontológie, čo je pomerne odradzujúce. 

Ani populárne a často používané ontológie ako FOAF 39  (zachytenie 

sociálnych vzťahov) alebo Dublin Core 40  (popis digitálnych objektov ako 

hudba, obrázky, knihy) nemožno nazvať za štandard vo svojej doméne. 

predpokladám, že jazyk sa časom štandardom stane (ak ním ešte nie je). Nasvedčuje tomu aj 

existencia a pribúdanie nových nástrojov, alebo „pluginov“ do overených nástrojov, ktoré 

umožňujú tvorbu sémantizovaných stránok pomocou viacerých syntaxí, medzi ktorými 

nechýba OWL. Dokonca aj najznámejšie CMS41  systémy ako je WordPress, Drupal alebo 

Joomla už majú alebo už pracujú na podpore rôznych meta-značiek ako sú microformáty, 

microdata, RDFa atď. Ďalší dôvod, kvôli ktorému by sa (web) vývojári mali o sémantický web 

a OWL začať zaujímať, sú aktivity „veľkých hráčov“ ako je Google alebo Facebook 

 Rich snippets 42  (Google) – zobrazovanie útržkov relevantných informácií už vo 

výsledkoch vyhľadávania. Google tieto informácie identifikuje vďaka sémantickým 

značkám v zdrojových kódoch stránok. Založený hlavne na microdata formáte, ale 

podporuje aj RDFa a microformat () 

                                                           

38 Myslené ako základné časti jazyka, bez procedurálnych rozšírení 
39 FOAF: http://www.foaf-project.org/ 
40 Dublin Core: http://dublincore.org/ 
41 Content Management System: http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system 
42 Rich Snippets: http://googlewebmastercentral.blogspot.cz/2009/05/introducing-rich-

snippets.html 

http://www.foaf-project.org/
http://dublincore.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
http://googlewebmastercentral.blogspot.cz/2009/05/introducing-rich-snippets.html
http://googlewebmastercentral.blogspot.cz/2009/05/introducing-rich-snippets.html
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 Open Graph Protocol43 (Facebook) (ďalej ako OGP) – ak chcete aby Vaša stránka 

získavala „lajky“,  ak chcete aby sa Váš článok bol odporúčaný iným užívateľom, ak 

chcete aby bola Vaša špecialita v reštaurácií označená a propagovaná za chutnú na 

Facebooku, v podstate sa chcete dostať do Facebok Social Grafu (víz. odstavec 

nižšie), čo je dosiahnuteľné niekoľkými sémantickými značkami. Založený na 

microformátoch a RDFa. 

 SCHEMA.ORG 44   (spoločná iniciatíva Bing, Google, Yahoo!, Yandex) – Microdata 

slovník vyvíjaný v spoločným úsilím spomenutých firiem za účelom zlepšenia 

vyhľadávania a identifikácie obsahu stránky. Podporuje primárne microdata, ale 

postupne aj RDFa. 

 Social graph45 (Facebook) – na pozadí celého Facebooku je funguje tzv. Sociálny graf, 

ktorý v sebe nesie informácie o spojeniach medzi entitami ako sú osoby (teda ich 

profily), fotkami, geografickými miestami atď.. Sprístupnením OGP umožnil Facebook 

užívateľom určitým spôsobom tento graf ovplyvňovať. Samotný graf funguje na 

sémantických technológiách.  

                                                           

43 Open Graph Protocol: http://ogp.me/ 
44 Schema.org: http://schema.org/ 
45 Social Graph: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_graph 

Obrázok 15 : Rich Snippet vo výsledkoch vyhľadávania na Google 
Zdroj: http://www.google.com/help/hc/images/webmasters/webmasters_99170_rsreview_en.png  

http://ogp.me/
http://schema.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_graph
http://www.google.com/help/hc/images/webmasters/webmasters_99170_rsreview_en.png
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 Knowledge graph46 (Google) – je graf, ktorý vo svojom pozadí buduje Google a ktorý 

už teraz obsahuje cez 500 miliónov objektov (konceptov), cez 3,5 miliárd faktov 

(axiomov) / vzťahov medzi týmito objektmi, kde každý objekt predstavuje nejakú 

skutočne existujúci vec našom reálnom svete, ako je napríklad Eiffelová veža. Tento 

graf je iniciatíva Google o prechod z hľadania zhodou textu k vyhľadávaniu informácií 

o skutočných objektoch reálneho sveta. Google s týmto plánuje vylepšiť svoje 

vyhľadávanie tým, že zobrazí výsledky týkajúce sa iba danej entity, alebo daného 

významu daného viac-významového  slová (tzv. homonyma), zobrazenie základných 

a najčastejšie vyhľadávaných informácií o danej entite hneď vo výsledku, atď.. 

Google v podstate na pozadí vytvára obrovskú ontológiu „o tom, čo vie“.  Výsledok je 

viditeľný už teraz v pravej časti stránsky s výsledkom hľadania (viz Obrázok 16). 

 Foaf.sk – zaujímavý projekt postavený na sémantických technológiách 

a s myšlienkou, ktorá mi značne pripomína projekt „Open data initiative47“, teda 

sprístupnenie dát rôznych inštitúcií pre verejnosť a pre rôzne voľné použitie. Využíva 

voľne prístupné dáta slovenských štátnych inštitúcii ako je obchodný register alebo 

daňový úrad a zobrazuje informácie o podnikateľských subjektoch, ich pôsobení vo 

firmách, napojenie na iné subjekty, existujúce dlhy atď. 

  

                                                           

46 Knowledge Graph: http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html  alebo 

http://googleblog.blogspot.co.uk/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html 
47 Open Data Initiative: http://www.opendatainitiative.org/ alebo pekné video : 

http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html 

Obrázok 16 : Google knowledge graph  
Zdroj: http://www.google.cz/search?q=leonardo+da+vinci  

http://www.google.com/insidesearch/features/search/knowledge.html
http://googleblog.blogspot.co.uk/2012/05/introducing-knowledge-graph-things-not.html
http://www.opendatainitiative.org/
http://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_year_open_data_went_worldwide.html
http://www.google.cz/search?q=leonardo+da+vinci
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5. Manažment systém pre ontológie 
Praktická časť tejto práce sa zameriava na návrh a implementáciu manažment systému 

pre ontológie (ďalej ako OMS). Návrh aplikácie predchádzala detailná analýza ontológie 

SNOMED CT (viz. kapitola 4 SNOMED CT) na prácu s ktorou mala byť aplikácia upravená. Ako 

bolo už v predchádzajúcej kapitole uvedené a odôvodnené, aplikácia bude pracovať s OWL 

derivátom SNOMED CT a teda bude použiteľná na prácu nie len s touto ontológiou, ale aj 

s ostatnými OWL ontológiami. Ďalšou dôležitou prerekvizitou analýzy aplikácie bol prieskum 

existujúcich nástrojov s rovnakým alebo podobným účelom.  

5.1. Existujúce nástroje na trhu 
Vyhľadávač Vám v prípade zadania dotazu na editor či prehliadač ontológií vráti haldu 

výsledkov, kde veľa sa samozrejme nachádza veľa slepých uličiek alebo už ukončených 

a nefunkčných projektov. Ale vráti Vám aj veľa relevantných výsledkov. Softwaru na internete 

je veľké množstvo, ktoré nie je možné zahrnúť do analýzy, preto v tejto časti popíšem iba 

nástroje, z ktorých som nadobudol, že sú najvyspelejšie, najpoužívanejšie alebo ma nejakým 

spôsobom zaujali. Nástroje by som hneď v úvode rozdelil do 2 skupín, do tzv. desktopových 

a webových. Ako prvé si predstavíme niekoľko desktopových. 

NEOLOGISM je plug-in do CMS Drupal obsahujúci editor a prehliadač RDFS (a z časti OWL) 

dát/Ontológií. Ako sami autori uvádzajú, nie je určené na tvorbu plnohodnotnej OWL 

ontológie. Uvádzam iba pre zaujímavosť,  pretože v predchádzajúcej časti práce takýto 

pluginu bol spomenutý.  

NeOn Toolkit  je upravený Eclipse editor pre účel tvorby ontológií. Tento software je 

výsledkom projektu, v ktorom sa zúčastnilo 14 Európskych partnerov, väčšinou univerzít 

a ktorý bol spolufinancovaný Európskou komisiou a grantom. Podporuje priamo prácu 

s OWL. S editorom sa bez potreby čítania manuálov alebo návodov hneď veľmi príjemne 

a intuitívne pracuje. Editor ponúka možnosť doinštalovania a použitia veľmi dobre 

zdokumentovaných pluginov, kde ku každému existuje úvodné prezentačné video, manuál a 

dokumentácia. Väčšina plugin dodaný nejakou univerzitou. Medzi množstvom pluginov sa 

nachádzajú pluginy na mapovanie (do DB, iných ontológií), vytváranie projektového plánu 

pre tvorbu ontológií, preklad za pomoci rôznych zdrojov ako napríklad služby google 

translate, odôvodňovače, vyhodnocovanie SPARQL dotazov, vizualizáciu a dokonca aj 

možnosť podpory spolupráce medzi autormi využitím zdieľaného registru ontológií. Je to 

komplexný a veľmi vyspelý nástroj. 
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Ontorion Fluent Editor 2 je komerčný produkt, ktorý je možné použiť zdarma pre 

nekomerčné a univerzitné využitie. Tento editor ma zaujal myšlienkou použitia skoro 

prirodzeného anglického jazyka na písanie ontológií. Editor pri písaní ponúka nápovedu a  

užívateľovi urýchľuje písanie. S nástrojom vďaka svojmu netradičnému poňatiu nie je možné 

až tak intuitívne pracovať a je nutné prečítať si jeho návod a prehliadnuť niekoľko dostupných 

ukážkových ontológií. Komerčná verzia ponúka aj využitie úložiska na servery pre podporu 

kooperácie medzi autormi. Síce editor ponúka aj službu odôvodňovača na validovanie 

výrazov, žiaľ sa mi nepodarilo zistiť ako pomocou danej služby validovať celú ontológiu a 

prípadne identifikovať problémové vzťahy medzi entitami. Ako bolo povedané v úvode, 

myšlienka to je zaujímavá a viem si predstaviť jeho na čisto hierarchické ontológie, ale pre 

tvorbu ontológií zachycujúcich nejaké akcie, transakcie, reakcie, pohyby, ktoré potrebujú pre 

zápis zložitejšie štruktúry je asi nepoužiteľný. 

TopBraid Composer Standard Edition je ďalší komerčný editor od firmy Top Quadrant. 

Existuje viacero verzií lišacích sa funkcionalitou, samozrejme cenou, medzi ktorými je aj verzia 

zdarma použiteľná pre nekomerčné využitie. Najvyššia verzia ponúka lepšiu možnosť 

spolupráce medzi autormi (dátové úložisko), dodatočné adaptéry na úložiská dát a možnosť 

generovať priamo editorom webové aplikácie pracujúce nad ontológiami/RDF dátami. 

Samotný editor je postavený ako rozšírenie Eclipse editoru. Editor umožňuje prácu v rôznych 

jazykoch vrátane OWL. Na prvý pohľad vyzerá editor vyspelo a užívateľsky prívetivo 

a poskytuje všetky funkcionality vyspelého editoru, vrátane funkcie odôvodňovača 

a vyhodnocovania SPARQL dotazov. Žiaľ aj napriek zahliadnutiu viacerých návodov 

a inštruktážnych videí  som nebol schopný s týmto nástrojom plnohodnotne pracovať 

a vykonať základné úkony ako nadefinovanie objektovej vlastnosti a jej následné použitie 

v ontológií, alebo identifikovanie nekonzistentnej triedy. 

Protege je editor ontológií, ktorý je považovaný za „state of art“ vo svojej kategórií. Je to 

výsledok dlhoročného vývoja tímu ľudí zo Standfordskej univerzity v spolupráci 

s Manchesterskou univerzitou. Až na podporu spolupráce medzi tímom autorov obsahuje 

editor v podstate každú z funkcionalít spomenutých u predchádzajúcich editorov. Podporuje 

prácu s OWL, poskytuje funkcionalitu viacerých odôvodňovačov, vyhodnocuje SPARQL 

dotazy, umožňuje vizualizáciu ontológie v grafe. Veľkou pridanou hodnotou je ale to, že 

aplikácia funguje veľmi intuitívne a všetky tieto funkcionality fungujú tak ako by užívateľ 

očakával. Dokonca sa nebojím tvrdiť, že ich manuál na vytvorenie „Pizza“ ontológie je vhodný 

aj na samotné úvodné učenie problematiky OWL ontológií. Obsahuje veľa maličkostí, ktoré 

ale vedia zrýchliť prácu na tvorbe ontológie. Podporuje inštaláciu pluginov s rôznymi 
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funkcionalitami, medzi ktorými je aj možnosť ukladania ontológií do relačných databáz, alebo 

kolaboratívny plugin umožňujúci spoluprácu na ontológiách, sledovanie a schvaľovanie 

zmien, čo už ponúka lepšie možnosti spolupráce autorov. 

Webových nástrojov je menej a aj ich funkcionalita je obmedzená. U niektorých sa ani 

nedá povedať, žeby šlo o plnohodnotný editor, ale chcel som ich kvôli spomenúť kvôli 

niektorým vlastnostiam, ktoré ma zaujali. 

RDFaPlay48 je real-time vyzualizér RDF dát uložených na stránkach.  

RDF dáta validátor od W3C je nástroj, ktorý sa pri vývoji a práci s RDF dátami určite hodí. Na 

stránke je taktiež obmedzená, nie vždy fungujúca možnosťou vizualizácie, priamo od W3C49.  

BioPortal50je online knižnica biologicky orientovaných ontológií. Medzi veľkým množstvom 

je možné nájsť práve aj SNOMED CT. Portál umožňuje prezeranie týchto veľkých (SNOMED 

CT je tretia najväčšia) prevažne hierarchických ontológií online. Umožňuje prezeranie tried 

v stromovej štruktúre, ako aj grafoví vizualizér. 

WebProtege51 je webová verzia desktopovej aplikácie Protege, od toho istého dodávateľa. 

Medzi webovými aplikáciami je to asi jediný použiteľný a skutočne dobrý nástroj na prácu. Za 

desktopovou verziou zaostáva v možnosti inštalovať pluginy, služby odôvodňovaca, 

vyhodnocovača SPARQL dotazov a vizualizátora. Zato po kolaboratívnej stránke, na ktorú sa 

autori sústredili, je na veľmi vysokej úrovni. Ponúka možnosť importu/exportu ontológií z/do 

rôznych formátov, možnosť zdieľať vlastné ontológie s právom na 

prezeranie/editáciu/komentovanie, detailne sledovanie úprav v ontológií, ukladanie 

jednotlivých revízií, možnosť vytvárania diskusií nad jednotlivými prvkami ontológie. 

5.2.  Analýza 
Aplikácia by mala prispieť k zlepšeniu nástrojovej základne pre prácu s ontológiou 

SNOMED CT, pričom zvolením OWL verzie SNOMED CT ako smerodajnej, bude slúžiť pre 

prácu s OWL ontológiami všeobecne. Pretože existujú už značne vyspelé a overené 

desktopové aplikácie pre tento účel, zvolil som charakter aplikácie ako webovej.  

                                                           

48 RDFa Play: http://rdfa.info/play/ 
49 W3C Validation service: http://www.w3.org/RDF/Validator/ 
50 BioPortal: http://bioportal.bioontology.org/ 
51 WebProtege: http://webprotege.stanford.edu/ 

http://rdfa.info/play/
http://www.w3.org/RDF/Validator/
http://bioportal.bioontology.org/
http://webprotege.stanford.edu/
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Jadro aplikácie by malo byť postavené okolo editoru a prehliadača ontológií. Medzi 

vlastnosti takéhoto systému, pre ktoré existuje už množstvo praxou overených riešení / 

návrhových vzorov / postupov, ale ktoré sú zároveň čo sa týka aktuálnej témy nezaujímavé 

a riešia nutnú funkcionalitu multi-užívateľského systému, patrí napríklad správa užívateľov, 

ich právomocí, bezpečnosť systému, rozšíriteľnosť, plug-iny atď. Pri implementácií aplikácie 

sa preto primárne zameriam na vlastnosti, ktoré by vedeli obdobný software spraviť ešte viac 

príťažliví pre jeho užívateľov po stránke práce s ontológiami a spomenutej nutnej 

funkcionalite pre viac-užívateľský systém sa budem venovať druhorado. Nasledovať bude 

popis niektorých funkcionalít, ktoré by mali aplikáciu robiť atraktívnu resp. užitočnejšiu 

oproti existujúcim aplikáciám.  

5.2.1. Funkcionalita OMS 

5.2.1.1. ODP 

Funkcionalita týkajúca sa ODP (viz. Návrhové vzory) by bola pre užívateľov veľmi 

užitočná. Knižnica znova-použiteľných ODP, do/z ktorej by bolo možné ODP 

pridávať/odoberať, by mohla prácu na vývoji ontológií rapídne zrýchliť. Samotná knižnica by 

bola zbytočná, ak by nebolo v editore možné ODP ľahko používať, teda vkladať do editovanej 

ontológie a napr. z označených uzlov editovanej ontológie ODP vytvoriť a uložiť do knižnice. 

Administrácia vzorov v knižnici je samozrejmosť. Ak si ontológiu predstavíme ako graf, tak 

ODP, čo je v podstate malá ontológia, je malý graf a jeho vloženie by mohlo byť realizované 

ako súčasné vloženie množiny uzlov a hrán (celého pod-grafu), s možnosťou namapovať 

žiaden/niektoré/všetky uzly z vkladanej množiny do už existujúcich uzlov grafu editovanej 

ontológie. 

5.2.1.2. Vytváranie ontológií 

V predchádzajúcich kapitolách boli spomenuté viaceré spôsoby vytvárania novej 

ontológie. Asi základným typom je práca s jednou ontológiou, teda začatie prací na „zelenej 

lúke”, alebo na existujúcej ontológií, teda uloženej po poslednej editácií alebo na jednej zo 

sady základných kostrových ontológií, ktoré sú vhodné ako základné stavebné kamene 

ontológii. Práca s viacero ontológiami by zahŕňala import (časti) ontológie do editovanej 

ontológie alebo vytvorenie novej ontológie integráciou viacerých vhodných existujúcich 

(podmnožín) ontológií. Pri práci s množným číslom ontológií by bolo vhodné využiť 

funkcionalitu, ktorá už bude musieť existovať pre prípad funkcionality okolo práce s ODP.  

5.2.1.3. Verzovnanie ontológií 

Nie len pri vývoji rozsiahlych ontológií je vhodné ich verzovanie. Verzovanie ontológií je 

ešte pomerne otvorená téma, na ktoré ešte neexistuje nejaké štandardné alebo zaužívané 
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riešenie ako to je napríklad u verzovaní zdrojového kódu pomocou aplikácií ako je SVN a Git. 

V tomto prípade bude verzovanie pobrané ako určitý štýl logovania, ktoré by malo  obsahovať 

rôzne metadáta na základe ktorých už neskôr bude možné v aplikácií vytvárať rôzne inter-

akcie a refenrencovanie. Logovacie záznamy budú v spracovanej forme prezentované 

u editore v samostatnom okne a budú umožňovať prepínanie/zaktívnenie.  

5.2.1.4. Využitie odôvodňovača 

Každý lepší editor by mal poskytovať služby nejakého odôvodňovača. V podstate každá 

desktopová aplikácia uvedená v prehľade existujúcich riešení tieto služby ponúka. OMS by 

nemal byť výnimkou a mal by využívať nejaký odôvodňovač minimálne pre 2 účely. Prvou je 

odvodzovanie vzťahov, ktoré sú vyvodené z manuálne vytvorených. Tie by malo byť možné 

zároveň zobraziť, čo by bola voliteľná funkcia. Kontrola integrity ontológie by mala byť 

druhou. Ako príklad tejto funkcionality je zistenie či niektoré triedy nie sú nerealizovateľné. 

Oba tieto funkcionality by mali uľahčiť prácu tvorcovi ontológie. Skôr menovaná tým, že 

v grafe zobrazí vzťahy, ktoré autorovi nemusia byť „voľným okom“ viditeľné a môžu byť 

nechcené, čo sa pri zväčšovaní ontológie stane veľmi rýchlo. Neskôr zmienená zasa umožní 

nájsť (nie len) triedy, ktorých vzťahy spôsobujú ich nerealizovateľnosť. 

5.2.1.5. Viacjazyčnosť, užívatelia, protokoly 

Systém by mal byť v niekoľkých smeroch viacjazyčný. Prvý z nich je samotné prostredie, 

ktoré by malo užívateľovi ponúkať prepnúť komplet prostredie do vybraného dostupného 

jazyka. Toto rozhodnutie by si systém pre jednotlivých užívateľov mal samozrejme pamätať. 

Samotné pridanie nového jazyka prostredia by pre administrátora malo predstavovať 

jednoduchý úkon.  

Práca na ontológií nemusí predstavovať iba pridávanie a uberanie vzťahov / tried / 

indivíduí, ale aj napríklad pridávanie prekladov v rôznych jazykoch pre už existujúce entity 

v nejakom základnom jazyku ontológie. S týmto typom činnosti môže súvisieť viac 

funkcionalít. Za účelom viacjazyčnosti samotných editovaných ontológií bude stačiť použitie 

iba tzv. jazykových značiek pre OWL označenia52. Využitie robustného systému SKOS53 iba za 

týmto účelom bolo zbytočné.  Na úkon samotného pridania prekladu by mohlo byť naviazané 

viacero akcií. Jednou z nich by mohli byť odporúčania na ďalší, resp. dodatočný preklad 

množín súvisiacich pojmov. Identifikácia týchto množín na preklad by mohla byť riešená 

                                                           

52 OWL Annotations: http://www.w3.org/TR/owl-ref/#Annotations 
53 SKOS: http://www.w3.org/TR/skos-reference/ 
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algoritmicky napríklad na základe počtu vzťahov medzi entitami, alebo na základe pozorovaní 

správania užívateľov  

 pri prehliadaní ontológiou – entity, ktorými sa k prekladanej entite užívatelia často 

dostávali, alebo entity, ktoré boli navštívené prechodom od prekladanej 

 činnosti prekladu – entity prekladané často spoločne s prekladanou entitou v iných 

jazykoch 

Preklad nejakého výrazu v ontológiách predstavuje iba takzvanú anotačnú vlastnosť 

s jazykovou značkou identifikujúcou daný jazyk a väčšina aplikácií tomu nevenuje väčšiu 

pozornosť ako iba anotačnej vlastnosti. V aplikácií by preto malo vzniknúť samostatné 

dialógové okno, ktoré by práve preklady uľahčovalo. Okno bude obsahovať sekciu 

s odporúčaniami na ďalší preklad a možnosť nápovedy prekladu získanej (pre začiatok) zo 

služby translate.google.com. 

Nie len pridanie prekladu, ale rôzne typy úprav ontológie ako pridanie, odobratie alebo 

zmena entity, by mohli pred „oficiálnym“ zavedením do ontológie podliehať schvaľovaciemu 

procesu. Jeden nemenný protokol samozrejme nemôže vyhovovať každej skupine vývojárov 

alebo typom zmien. Výber z niekoľkých protokolov, alebo možnosť editácie či dokonca 

vytvárania vlastných by predstavoval veľké plus, ale žiaľ samotný editor schvaľovacích 

protokolov a ich prípadné automatické implementovanie je netriviálna úloha sama o sebe. 

Pre-rekvizitou spomenutého protokolu, ale v podstate aj každého viac-užívateľského 

prostredia, je autorizačný systém pre užívateľov. V tomto smere považujem za vhodné použiť 

zaužívaný a praxou overený spôsob, tzv. „Access control list“ 54  (ďalej ako ACL), ktorého 

základný princíp je založený na tabuľke obsahujúcej informácie o prístupových právach. 

Typicky záznam takejto tabuľky obsahuje subjekt (užívateľ / užívateľská skupina / rola), typ 

operácie  a objekt, čo v preklade znemená, že daný subjekt ma právo previesť daný typ 

operácie s daným objektom. Základným príkladom pre tento zoznam môže byť rola editora 

ontológie a schvaľovateľa zmien nad danou ontológiou. Ak by sme sa vrátili k téme 

viacjazyčnosti, ďalším príkladom pre nutnosť zvolenia správnej granuality, by mohli byť role 

„prekladateľov“ a „schvaľovačov / garantov“ prekladov entít do jazykov. Jednotlivý 

prekladatelia a garanti by mali mať právo prekladať / schvaľovať iba určité typy prekladov 

a to podľa východzieho a cieľového jazyka prekladu, resp. podľa expertnej oblasti do ktorej 

                                                           

54 Access Control List : http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list 

http://en.wikipedia.org/wiki/Access_control_list
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entity patria. Potrebám systému by malo byť podriadené zvolenie správnej veľkosti granuality 

typov operácií a objektov, ktoré bude možné v tejto tabuľke zachytiť. V prípade vhodne 

zvolenej granuality by sme neskôr spomenutú dvojicu rol mohli považovať z jemnejšie 

nastavené skôr spomenutej, teda prekladateľ ako editor, ktorý pridáva entitám iba jazykové 

značky, schvaľovateľ prekladov zasa ako schvaľovateľa editácie jazykových značiek. Už pri 

popise schvaľovacích protokolov a ACL boli spomenuté výrazy ako užívateľ, užívateľská rola 

a skupina užívateľov, teda potreba systému rol (skupina oprávnení) a skupín užívateľov je 

nevyhnutná. 

5.2.1.6. Editor a prehliadač „all in one“ 

Hlavné prívlastky, ktoré by mali editor definovať, sú grafický a intuitívny. Jeho podstata 

by mala byť v graficky spracovanom editore násobného orientovaného grafu. Vďaka tomu 

bude funkciu prehliadača spĺňať samotný editor so znemožnenou možnosťou editácie. 

Základnými funkciami, ktorými bude editor a vizualizér disponovať, sú: 

 Načítanie/ukladanie – ontológií z/do 

o interného úložištia systému(pravdepodobne grafová DB) 

o súboru na lokálnom/internetovom úložišti  

a v podporovaných syntaxiach 

 ODP - už vyššie spomenutá funkcionalita vkladania a ukladania ODP 

 Módy zobrazovania 

o vzťahov – možnosť zapnutia/vypnutia zobrazovania vzťahov napr.: 

 podľa typu vzťahu (napr. iba hierarchických) 

 získaných odvodením odôvodňovačom 

o celkového vzhľadu / pohľadu – niektoré formy zobrazenie sú jednoducho 

lepšie pre účel  

 prezeranie veľkých ontológií 

 náhľadu na detail nejakej ontológie 

 rôzne rozloženia uzlov (hviezdicovité, hierarchické, stromové...) 

 atď...  

o možnosť zoskupiť určitú časť pod-grafu do jedného uzlu a jeho opätovné 

rozloženie do pôvodnej skupiny samostatných uzlov 

o možnosť zachytenia pohľadu na ontológiu – teda nie len samotné uloženie 

ontológie, ale aj samotného rozloženia uzlov v aktuálnom okne editora 

nejakého užívateľa s možnosťou tento pohľad „preposlať“ inému 

užívateľovi 

 Detailné informácie – zobrazovanie detailných informácií o vzťahoch, vlastnostiach, 

bodoch... 

o  v nápovedách tzv. „tool-tip“ 

o  v oknách nato určených (s možnosťou editácie) 

o Zobrazenie zoznamu miest použitia danej entity v rámci ontológie 
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 Kontextové menu – možnosť práce na ontológií pomocou informačných okien, ale 

aj pomocou kontextového menu a iných grafických prvkov jednotlivých entít 

v grafe. Napr.: 

o  Vytváranie vzťahov spájaním uzlov (tried) v grafe 

o  vytvárania nových uzlov (tried) v grafe z kontextového menu 

o  Mazanie entít priamo z grafu 

o  Práca s anotáciami 

o  atď. 

 Možnosť nastavenia vzhľadu a rozloženia okien editoru 

5.2.1.7. Súhrn hlavnej a doprovodnej funkcionality 

Cielom OMS je v prvom rade umožniť spolupracujúcim ako aj samostatným užívateľom 

vyvíjať ontológie bez nutnosti inštalácie dodatočného software (dostatočne „aktuálny“ 

internetový prehliadač nepouvažujem za dodatočný software). Funkcionality tejto aplikácie 

rozdeľujeme do 3 základných oblastí. Prvá oblasť zahŕňa nutné vlastnosti viac-užívateľského 

prostredia, teda správu užívateľov, právomocí v rámci aplikácie a samotné administrátorské 

nastavenia aplikácie. Dôležitou súčasťou aplikácie je editor ontológií, ktorého funkčnosť 

predstavuje 2. oblasť. Kooperativa medzi užívateľmi, ktorá zahŕňa aj správu ontológií, je 

funkcionalita ktorá nebude v prvej verzii aplikácie implementovaná, ale jej zložitosť vyžaduje 

aby už úvodná verzia aplikácie na túto funkčnosť brala ohľad. Ona tvorí poslednú 3. funkčnú 

oblasť aplikácie. 

5.2.1.7.1. Správa aplikácie a užívateľov 

V administrátorskom rozhraní vo webovom klientovi bude možné nastaviť tieto 

vlastnosti systému:  

 Umožnenie/Znemožnenie možnosti registrácie užívateľa zvonku samotným 

užívateľom resp. administrátorom 

o Umožnenie/Znemožnenie nutnosti odsúhlasenia administrátorom 

prípadnej registrácie užívateľa z vonku 

 Nastavenie autentifikácie pre prihlásenie do systému pomocou 

o  pomocou tzv. active directory/LDAP služieb 

o  užívateľsky definované heslo 

 Umožnenie/Znemožnenie nutnosti overenie existencie registrovaného mailu 

 Nastavenie SMTP mailového serveru pre notifikačné funkcie systému 

Nastavenia spojené so správou užívateľov, skupín užívateľov, rol budú pozostávať z: 
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 Základné parametre užívateľa: Meno, Priezvisko, email, heslo v prípade 

nastavenia systému na používanie užívateľsky definovaného užívateľského hesla 

pre prihlasovanie užívateľom 

 Možnosti administrátora:  

o manuálne vytváranie a editácia (každej užívateľskej vlastnosti) 

užívateľov zadaním základných parametrov užívateľa, okrem hesla ktoré 

bude systémom generované na jednorazové prihlásenie s nutnosťou 

jeho zmeny 

o aktivovanie / mazanie (deaktivovanie) existujúcich užívateľov 

o editácia príslušnosti užívateľa do skupín a práv v nich 

 Možnosti samotného užívateľa (nie administrátora) 

o  editácia / mazanie (deaktivovanie) daného užívateľa 

o  úprava základných nastavení užívateľa 

o  editácia príslušnosti do skupín (iba v rámci povolených možností) 

o Správa notifikácií o: 

 Úpravách sledovaných ontológií 

 Aktivitách v sledovaných skupinách užívateľov / ontológií 

  Nastavenie právomocí užívateľa – právomoci čítania (Read) / zápisu (Write) nad 

objektami 

o  Ontológie 

o  Skupina ontológií 

o  Skupina užívateľov 

5.2.1.7.2. Editor ontológií 

Jednou z pridaných hodnôt OMS je funkcionalita s ODP v grafickom editore, ktorý 

obsahuje knižnicu ODP a umožňuje: 

 Vloženie / editáciu / vymazanie vzoru 

o  Vloženie vzoru vybraním množiny entít z editovanej ontológie 

 Vloženie ODP do ontológie 

o  ako samostatnú skupinu nový entít 

o  na-mapovať všetky / podmnožinu entít do entít editovanej ontológie 

Vytváranie novej ontológie je možné týmito spôsobmi: 

 Vytvorenie novej prázdnej ontológie 

 Vytvorenie kópie existujúcej ontológie 
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 Vytvorenie ontológie nahraním súboru s ontológiou v jednej z podporovaných 

syntaxí (Turtle, RDF/XML, OWL/XML, N-Triples, JSON-LD, RDF/JSON, TriG, N-Quads) 

o  Ontológiu bude možné exportovať k užívateľovi do súboru na jeho PC 

v jednej z podporovaných syntaxí (Turtle, RDF/XML, OWL/XML, N-Triples, 

JSON-LD, RDF/JSON, TriG, N-Quads) 

 Vytvorenie ontológie spojením viacerých (podmnožín) existujúcich ontológií 

Odôvodňovač je dôležitou súčasťou editoru OMS. Pre ontológiu otvorenú v editore je možné 

pomocou odôvodňovača: 

 Odvodiť z zobraziť vzťahy, ktoré sú vyvodené z manuálne vytvorených vzťahov 

 Kontrolovať integritu ontológie (realizovateľnosť tried) 

Editor má viacero možnosti zobrazovania: 

 Vzťahov – možnosť zapnutia / vypnutia zobrazovanie vzťahov 

o podľa typu vzťahu (napr. iba hierarchické) 

o získaných prácou odôvodňovača 

 celkového vzhľadu / pohľadu vhodného pre 

o  prezeranie veľkých ontológií 

o  detailnú časť ontológie pre jej editáciu 

 možnosť zoskupiť určitú časť pod-grafu do jedného uzlu a jeho opätovné rozloženie 

do pôvodnej skupiny samostatných uzlov 

 možnosť zachytenia pohľadu na ontológiu – teda nie len samotné uloženie 

ontológie, ale aj samotného rozloženia uzlov v aktuálnom okne editora nejakého 

užívateľa s možnosťou tento pohľad „preposlať“ inému užívateľovi 

Editor implementuje niekoľko funkcionalít, ktoré sú zamerané na zadávanie prekladov a teda 

uľahčujú prácu prekladateľov. Medzi tieto funkcionality patrí : 

 Editačné okno uspôsobené pre zadávanie prekladov v rôznych jazykoch (iba vo forme 

jazykových značiek) 

 Zobrazovanie typov / odporúčaní na preklad ďalších entít na základe 

o  počtov vzťahov medzi entitami a práve preloženou entitou 

o  štatistík získaných sledovaním 

 prezeraním ontológie 

 entity, ktorými sa k prekladanej entite užívatelia často 

dostávali 
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 entity ktoré boli navštívené prechodom od preloženej entity 

 činnosti prekladu – entity prekladané často spoločne s prekladanou 

entitou v iných jazykoch 

5.2.1.7.3. Kooperativa medzi užívateľmi  & Správa ontológii 

Pre efektívnejší vývoj ontológií, pre rýchlejšiu spoluprácu v skupinách vývojárov, OMS 

podporuje rôzne druhy kooperácie medzi užívateľmi, medzi ktoré patrí: 

 Skupiny užívateľov – užívatelia majú možnosť práce so skupinami užívateľov 

o  Vytvorenie / Zmazanie (prázdnej) skupiny užívateľov 

o  Pozývať / Odoberať členov do / zo skupín  

 Pozývanie s nastavením právomocí nad danou skupinou 

o  Priraďovanie / Odoberanie práv nad skupinou 

 Priradiť / Odobrať mu práva 

 Skupiny ontológií – užívatelia majú možnosť práce so skupinami ontológií 

o Vytvorenie / Mazanie (prázdnej) skupiny ontológií 

o Pridávať / Odoberať ontológie do / zo skupín 

o Priraďovanie práva na prácu so skupinou ontológií 

 Užívateľom a skupine užívateľov 

o Nastavovať práva na prácu s ontológiami v rámci skupiny ontológií  

 Čítanie (Read) / Zápis (Write) 

 Užívateľom a skupine užívateľov 

Možnosti nastavovania právomoci práce s ontológiou závisí na detaile granuality 

právomocí. OMS implementuje základné možnosti (uvedené nižšie), ale implementácia bude 

architektonicky pripravená na rozšírenie tejto funkcionality. 

 Možnosť editovať iba nejakú časť ontológie 

 Možnosť pridávať prekladov 

o Iba pre niektoré jazyky 

OMS umožní užívateľom nastaviť si emailovú notifikáciu pre určité typy sledovaných 

aktivít. Medzi takéto aktivity patrí 

 Aktivita v skupinách užívateľov – pridávanie / odoberanie členov 

 Aktivita v skupinách ontológií  

o pridávanie / odoberanie ontológií zo skupiny 
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o pridávanie / odoberanie užívateľov / skupín užívateľov z právomocí na 

skupinu ontológií 

 Aktivita na ontológií 

o  úprava ontológie 

o  pridávanie / odoberanie užívateľov / skupín z právomocí na danú ontológiu 
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 Skúse-nosti Vývojové nástroje Web FW Grafová DB (Triplestore) Odôvodňovač užitočný SW 

JAVA Malé NetBeans 

(http://netbeans.org/), 

Eclipse 

(http://www.eclipse.org/), 

IntelliJ 

(http://www.jetbrains.co

m/idea/) 

Spring 

(http://www.springsour

ce.org/),  

GWT 

(https://developers.goo

gle.com/web-toolkit/), 

JSF 

(http://javaserverfaces.

java.net/) 

Jena 

(http://jena.apache.org/), 

Sesame 

(http://www.openrdf.org/)

, Neo4j 

(http://neo4j.org/), Joseki 

(http://joseki.sourceforge.

net/) 

Fact++(http://owl.man.

ac.uk/factplusplus/), 

Pellet 

(http://clarkparsia.com

/pellet/), HermiT 

(http://hermit-

reasoner.com/), TrOWL 

(http://trowl.eu/) 

OWL API 

(http://owlapi.sourceforge.net

/), owlpopulous 

(http://code.google.com/p/ow

lpopulous/, Jena , Sesame 

PHP Dobré Eclipse, NetBeans Symfony 

(http://symfony.com/), 

Nette 

(http://nette.org/) 

ARC2 

(https://github.com/sems

ol/arc2/wiki/) 

-- Redland (http://librdf.org/), 

Graphite 

(http://graphite.ecs.soton.ac.u

k/) 

.NET Veľmi dobré MVS 

(http://www.microsoft.co

m/visualstudio/11/en-us/) 

ASP .NET MVC 

(http://www.asp.net/m

vc/) 

BrightstarDB 

(http://www.brightstardb.

com/), SemWeb-DotNet 

(http://razor.occams.info/co

de/semweb/), dotSesame 

(http://sourceforge.net/proje

cts/dotsesame/) 

-- dotNetRDF 

(http://www.dotnetrdf.org/), 

linqtordf 

(http://code.google.com/p/linqtor

df/), Simple OWL.Api 

Tabuľka 10: Technológia X Prostriedky 

http://netbeans.org/
http://www.eclipse.org/
http://www.jetbrains.com/idea/
http://www.jetbrains.com/idea/
http://www.springsource.org/
http://www.springsource.org/
https://developers.google.com/web-toolkit/
https://developers.google.com/web-toolkit/
http://javaserverfaces.java.net/
http://javaserverfaces.java.net/
http://jena.apache.org/
http://www.openrdf.org/
http://neo4j.org/
http://owl.man.ac.uk/factplusplus/
http://owl.man.ac.uk/factplusplus/
http://clarkparsia.com/pellet/
http://clarkparsia.com/pellet/
http://hermit-reasoner.com/
http://hermit-reasoner.com/
http://trowl.eu/
http://owlapi.sourceforge.net/
http://owlapi.sourceforge.net/
http://code.google.com/p/owlpopulous/
http://code.google.com/p/owlpopulous/
http://symfony.com/
http://nette.org/
https://github.com/semsol/arc2/wiki/
https://github.com/semsol/arc2/wiki/
http://librdf.org/
http://graphite.ecs.soton.ac.uk/
http://graphite.ecs.soton.ac.uk/
http://www.microsoft.com/visualstudio/11/en-us/
http://www.microsoft.com/visualstudio/11/en-us/
http://www.asp.net/mvc/
http://www.asp.net/mvc/
http://www.brightstardb.com/
http://www.brightstardb.com/
http://razor.occams.info/code/semweb/
http://razor.occams.info/code/semweb/
http://sourceforge.net/projects/dotsesame/
http://sourceforge.net/projects/dotsesame/
http://www.dotnetrdf.org/
http://code.google.com/p/linqtordf/
http://code.google.com/p/linqtordf/
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5.3. Návrhové rozhodnutia 

5.3.1. Desktop verzus Web aplikácia 

Základnou, nie len architektonickou, otázkou pred samotným návrhom muselo byť 

rozhodnutie či bude editor OMS desktopovou alebo webovou aplikáciou.  Oba typy aplikácií 

majú svoje výhody a nevýhody medzi ktorými sa iba ťažko vyberá. Tento software by mal 

priniesť niečo nové a keďže desktopové aplikácie pre tvorbu ontológií, ktoré dosahujú 

skutočne vysokú úroveň už existujú (napr. Protégé v4.1, TopBraid Composer), rozhodol som 

sa pre aplikáciu spustiteľnú v internetovom prehliadači (ďalej ako browser), ktorých 

zastúpenie je vcelku malé a s ktorými práca nie je až taká príjemná ako s tými desktopovými. 

5.3.2. Platforma 

Za výberom technologickej platformy boli hlavné kritéria skúsenosti s vývojom pod 

danou platformou, dostupnosť a vyspelosť vývojových prostredí pre danú platformu 

a existencia programov nutných k vytvoreniu spomínaného OMS, ako sú frameworky,  

existencia vhodnej databáze (resp. databázového konektoru) a odôvodňovača. 

„Mainstreamovými” platformami pre vývoj webových aplikácií sú v súčasnosti Java, PHP, 

.NET, Ruby. Tabuľka 10 ukazuje kombináciu týchto platforiem s ich kritérií výberu. Aj napriek 

väčším skúsenostiam s vývojom aplikácií pod platformou .NET a PHP, musím výber platformy 

podriadiť kritériu dostupnosti a existencie softwarových komponent ako je odôvodňovač, 

databáze a sémantické frameworky a ich vlastností ako je veľkosť komunity za danou 

komponentou, aktívny vývoj, podpora zo strany tvorcu a existencia skutočných projektov 

s použitím danej komponenty. V tomto zmysle je jasnou voľbou platforma JAVA. 

5.3.3. Vizualizácia 

Vizualizáciu v browseroch je možné riešiť niekoľkými spôsobmi. V nasledujúcom texte 

budem často používať výraz grafovo vizualizačný framework (ďalej ako GVF), ktorý by som 

prirovnal k nástrojom uľahčujúcim vývoj aplikácií pre vizualizáciu grafov. 

 Flash (Flex) – platforma od firmy Adobe pre vývoj multimediálnych a interaktívnych 

internetových aplikácií. Pre účel takéhoto editoru by bol vhodnou voľbou, žiaľ s touto 

technológiou nemám skúsenosti. Napriek tomu by som rád upozornil na GVF, ktorý 

pri prieskume veľmi zaujal Flare55 a ktorý používa práve túto platformu.  

                                                           

55 Flare: http://flare.prefuse.org/ 

http://flare.prefuse.org/
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 Java applet– je aplikácia vytvorená na platforme Java, ktorá je pomocou Java Pluginu 

spustiteľná v browseroch ako tenký klient. Existuje už niekoľko vyspelých GVF pre 

tento typ, napr. Graphviz56, ktorý je používaný aj samotným editorom Protégé. Žiaľ 

kvôli závislosť na technológii, s ktorou nemám veľké skúsenosti som túto možnosť 

nebral v úvahu. 

 Microsoft Silverlight - je obdoba Flash ale od firmy Microsoft, postavená na platforme 

.Net Framework. Jeho veľkou nevýhodou sú problémy s podporou na browseroch na 

OS Linux, čo bolo asi jedným z hlavných dôvodov pre jeho nepoužitie. 

 JavaScript & HTML(5) – všetky doterajšie možnosti boli závislé na nutnosti 

inštalovania nejakého „pluginu“ alebo celej sady nástrojov do prehliadača, resp. do 

na samotné PC. Táto varianta nepotrebuje okrem samotného prehliadača 

(dostatočne aktuálneho) žiadne dodatočné zdroje. Ide o kombináciu prehliadačom 

štandardne podporovaného programovacieho jazyka JavaScript a štandardných 

prvkov jazyka HTML5 určených pre vizualizáciu, Canvas a SVG. Tento fakt bol jeden 

hlavných dôvodov, prečo prijať som za prostriedky pre vizualizáciu zvolil práve toto 

riešenie. 

5.3.3.1. Canvas versus SVG versus Framework 

Zvolené riešenie kombinácie Javascript a HTML5 so sebou prináša ešte potrebu 

dodatočného výberu HTML5 elementu, do ktorého chceme prípadný graf kresliť.  Oba prvky 

sú svojimi vlastnosťami diametrálne odlišné : 

 SVG – skratka pre Scalable Vector Graphic, jedná sa teda o vektorovú grafiku a všetko 

čo je na SVG element nakreslené sa stáva súčasťou DOM57 a je možné „povesiť“ 

obsluhu udalostí58. 

 Canvas – je prvok, na ktorý sa kreslia pixely. Okamžite po nakreslení sa prvky stávajú 

iba skupinou pixelov, na ktorú nejde povesiť žiadnu obsluhu udalostí. Vďaka tomu je 

kreslenie na neho rýchle. 

Koho by rozdiely medzi týmito dvoma prvkami zaujímali viac odporúčam napríklad krátky 

článok na stránke Sitepoint59 a veľmi pekné rýchlostné porovnanie vzhľadom k počtu prvkov 

                                                           

56 Graphviz: http://www.graphviz.org/ 
57 DOM: http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model 
58 Event (handler): http://en.wikipedia.org/wiki/Event_(computing)#Event_handler 
59 sitepoint: http://www.sitepoint.com/canvas-vs-svg-how-to-choose/ 

http://www.graphviz.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Document_Object_Model
http://en.wikipedia.org/wiki/Event_%28computing%29%23Event_handler
http://www.sitepoint.com/canvas-vs-svg-how-to-choose/
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na elemente na stránkach eleqtriq.com60.  Rozhodovanie sa medzi týmito dvoma elementmi 

by bolo zložité. Na jednej strane možnosť práce s DOM objektmi, na druhej rýchlosť v prípade 

veľkých zobrazovaných grafov, ktoré pri ontológiách hrozia. Z druhej strany, aký význam má 

zobrazený veľký graf s veľkým množstvom strán a uzlov? Koľko uzlov a strán naraz má človek 

možnosť pobrať v jednom momente? Rozuzlenie nakoniec nepriniesli porovnania 

v rýchlostiach a vlastnostiach týchto elementov, ale niečo úplne iné, a to existencia 

a schopnosti dostupných a existujúcich javascriptových GVF.  

Internet je plný rôznych GVF. Stačí do Google zadať pojem „javascript graph library“ 

alebo „javascript graph framework“. Výsledky sú plné rôznych odkazov na GVF, diskusné fóra 

kde podobný problém s hľadaním alebo výberom vhodného kandidáta riešilo už milión ľudí 

predo mnou, rôzne články s rebríčkami alebo zoznamom užitočných a odporúčaných GVF. 

Časom sa ale mená GVF opakujú dookola. Veľa z týchto GVF som vylúčil hneď na začiatku 

práve kvôli chýbajúcej sémantike vo vyhľadávaní. Anglické slovo „graph“ (slovensky graf) má 

primárne význam ako usporiadaná dvojica (V, E), kde V je konečná množina vrcholov a 𝐸 ⊆

(
𝑉
2

) =  {{𝑥, 𝑦} ∶ 𝑥, 𝑦 ∈ 𝑉, 𝑥 ≠ 𝑦} . Druhý, na internete v oblasti zobrazovania asi častejšie 

používaný, je význam diagramu (anglicky diagram alebo chart), pre jednoduchosť si 

postačíme s definíciu grafickej reprezentácií dát. Vylúčené GVF boli teda primárne určené na 

zobrazenie druhého významu slova „graph“. Výsledný zoznam okrem iných obsahoval 

približne tieto GVF: (g61)Raphael62, InfoVis63, Processing.js64, D3.JS65, ProtoVis66, Paper.js67, 

jsViz68, Google Chart Tools69, atď.. Po pokusoch so zobrazeniami, študovaní možností daných 

GVF, som vybral knižnicu D3.JS, hlavne kvôli jej programátorských možnostiam, dobrej 

dokumentácií, aktívnemu vývoju, veľkého množstva dostupných príkladov s grafovými 

štruktúrami. 

                                                           

60 Eleqtriq.com: http://www.eleqtriq.com/2010/02/canvas-svg-flash/ 
61 gRaphael: http://g.raphaeljs.com/ 
62 Raphael: http://raphaeljs.com/ 
63 InfoVis: http://thejit.org/ 
64 ProcessingJS: http://processingjs.org/ 
65 D3JS: http://d3js.org/ 
66 Protoviz: http://mbostock.github.com/protovis/ 
67 Paper.js: http://paperjs.org/ 
68 jsViz: http://www.jsviz.org/blog/ 
69 Google Chart Tools: https://developers.google.com/chart/ 

http://www.eleqtriq.com/2010/02/canvas-svg-flash/
http://g.raphaeljs.com/
http://raphaeljs.com/
http://thejit.org/
http://processingjs.org/
http://d3js.org/
http://mbostock.github.com/protovis/
http://paperjs.org/
http://www.jsviz.org/blog/
https://developers.google.com/chart/
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5.3.4. Uloženie dát 

Samotná aplikácia bude potrebovať ukladať niekoľko druhov dát, samotné dáta 

ontológií, metadáta portálu/editoru. Za metadáta portálu je možné považovať napríklad 

rôzne typy ACL, informácie o užívateľoch, osobné nastavenia užívateľov portálu, metadáta 

ontológií atď. Za týmto účelom bude vhodné použiť zaužívané spôsoby ich ukladania v 

relačných DB so schémami tomu uspôsobenými, v properties súboroch atď. Na samotnom 

výbere konkrétnej relačnej DB už toľko nezáleží, pretože vlastnosti dostupných relačných DB 

za účelom ukladania a prístupu k takému malému množstvu dát nie sú nijakým spôsobom 

pre užívateľa alebo vývojára postrehnuteľných reps. zásadným. U dát samotných ontológií už 

výber takýto jednoduchý a jednoznačný nie je.  

5.3.4.1. Relačná vs Grafová databáza 

Ontológie je možné ukladať viacerými spôsobmi. Za základné rozdelenie týchto 

spôsobov uloženia považujem to, či ide o uloženie serializovanej podoby ontológie v jednej 

z dostupných syntaxí, alebo či ide o uloženie v nejakom type databáze. V prvom prípade, 

máme k dispozícií niekoľko dostupných syntaxí, napríklad : 

 OWL2 Functional Syntax 

 OWL2 XML Syntax 

 Manchester Syntax 

 RDF/XML Syntax 

 RDF/Turtle 

Toto uloženie mám využitie hlavne vo výmene dát medzi aplikáciami alebo v jedno 

užívateľských aplikáciách. Pre interaktívnu aplikáciu akou by OMS malo byť je vhodnejší 

druhý spomenutý spôsob uloženia. 

Hlavnou výhodou uloženia v databázach je zrýchlenie práce s ontológiou. Niektoré 

databáze vznikli priamo za účelom ukladania tripletov, niektoré zasa iba ako nadstavba nad 

už existujúcimi (komerčnými) hlavne relačnými databázami. Aj napriek nižším nákladom na 

vývoj druhého typu DB, je prvá skupina z dlhodobého hľadiska kvôli  rýchlosti, efektívnosti 

a implementovateľnosti efektívneho dotazovania nad grafovo založeným RDF modelom dát 

perspektívnejšia. Kvôli týmto dôvodom som sa rozhodol použiť v OMS jeden z dostupných 

triplestore databáz. Keďže pre manipuláciu s OWL dátami som zvolil framework Jena, 

využijem k uloženiu OWL dát triplestore dodávaný priamo v Jena frameworku, TDB. 

Framework Jena umožňuje ukladane OWL dát do rôznych DB, nebude v budúcnu problém 
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zameniť TDB z nejakú inú grafovú alebo dokonca relačnú DB, ktorá bude v Jena frameworku 

podporovaná.  

5.3.4.2. Práca s dátami 

Pre prácu s dátami ontológií, odôvodňovačom, vyhodnocovaním SPARQL dotazov,  

som sa rozhodol použiť framework Jena70 za účelom aspoň čiastočnej štandardizácie. Jedná 

sa komplexný semantický weboví framework nie len pre vytváranie, manipuláciu 

a serializáciu OWL ontológií. 

5.4. Design aplikácie 
Táto kapitola popisuje architektúru a návrh aplikácie Ontologického management 

systému (ďalej označovaného ako OMS). Design dokument pre celú aplikáciu by mal správne 

obsahovať aj prípady užitia. Tie sú žiaľ pomerne rozsiahle, preto sú z hlavnej práce vynechané 

a umiestnené v samostatnom dokumente, ktorý sa nachádza ako príloha na priloženom CD  

(víz. 11 Dodatok A: CD). V tejto časti je popísaný návod na porozumenie a rozširovanie 

aplikácie. OMS je webová aplikácia (viz. 5.3.1 Desktop verzus Web aplikácia), ktorá by mala 

slúžiť k práci s ontológiou SNOMED CT, ale aj s ostatnými OWL ontológiami (viz. 4.3 

Proprietárny formát SNOMED CT a OWL), vo viac-užívateľskom prostredí. Aplikácia ma 

v pláne poskytovať iba základné správcovské funkcie, teda vytváranie, mazanie a editovanie 

ontológií. Pridanou hodnotou tohto nástroja je jeho charakter webovej aplikácie a vlastností, 

ktorými by sa líši od už existujúcich aplikácií (viz. 5.2.1 Funkcionalita OMS). Dôležitou 

vlastnosťou celého riešenia je jeho modulárnosť a rozšíriteľnosť, ktorá zaručí primerane 

nezložité rozširovanie aplikácie o nové funkcionality ako z pohľadu správy ontológií 

a užívateľov aplikácie, tak z pohľadu editoru ontológií.  

Kapitola v úvode obsahuje sekciu 5.4.1 Grafické rozhranie aplikácie so znázornením 

a popisom grafického prostredia aplikácie. 5.4.2 Architektúra systému pridáva popis 

architektúry aplikácie, jej rozdelenie na jednotlivé moduly, ich kooperáciu, spoluprácu 

a zodpovednosti v rámci celého systému. Vo následnej časti  sú rozoberané aspekty dátového 

modelu aplikácie. V kapitole 5.4.3. Komponenty systému sa nachádza detailný popis 

jednotlivých komponent systému.  

                                                           

70 Jena: https://jena.apache.org/ 

https://jena.apache.org/
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5.4.1. Grafické rozhranie aplikácie 

Aplikácia bude obsahovať samozrejme viacero obrazoviek, ale svojím rozložením 

prvkov ich je možné rozdeliť na 2 základné typy, na obrazovku editrou/prehlidača 

a obrazovku užívateľského-administračného prostredia.   

Obsah druhého typu spomenutej obrazovky (viz. Obrázok 17) je usporiadaný hlavne 

do tabuliek : 

1. Funkcionality sú logicky rozdelené na záložky pre prácu s jednotlivými entitami 

aplikácie : ontológiami, skupinami ontológií, užívateľskými skupinami, osobnými 

dátami užívateľa a v prípade administrátora aj správa užívateľov 

2. V tabuľkách sú zobrazované základné informácie o odpovedajúcej entite, alebo 

o entitách s vzťahom k danej entite 

Obrázok 17 : Obrazovka detailu ontológie 
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3. V posledných stĺpcoch tabuliek sa nachádzajú možnosti na editáciu danej entity, 

resp. jej vzťahu s ostatnými entitami. 

4. Pod tabuľkami sa nachádzajú navigačné prvky pre pohybovanie sa v rámci tabuliek 

v prípade väčšieho počtu záznamov v tabuľkách 

5. U povolených entít sa pod tabuľkami nachádzaj aj možnosť vytvorenia novej entity 

resp. nového vzťahu s nejakou z entít.  

Obrazovka editoru/prehliadača je rozdelená do 3 graficky oddelených častí, ktorým je 

možné dynamicky prispôsobovať ich veľkosť, prípadne ich úplne 

minimalizovať/maximalizovať, ak to majú povolené. 

 Ľavá – hlavná časť, obsahuje hlavné ovládacie prvky 

 Stredná – prezentačná časť, v ktorej je graficky vizualizovaný graf ontológie, ODP, 

výsledok SPARQL dotazu atď... 

 Pravá – doplnková, obsahujúca doplnkové ovládanie prvky a informačné okná 

Obrázok 18 : Obrazovka editoru 
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V ľavej časti je možné na horných záložkách zvoliť oblasť, ktorej sa má aktuálna obrazovka 

venovať. Podľa toho je obsah ľavej časti okna prispôsobený : 

 triedam, vlastnostiam – sa zobrazuje okno hierarchiou daných typov entít, okno s so 

zoznamom ich využitia v rámci ontológie a okna s vlastnosťami práve označenej 

triedy/vlastnosti 

 indivíduám – hierarchia trieda, zoznam indivíduí vybranej triedy, vlastnosti indivídua 

 ODP – zoznam a popis vzorov 

 SPARQL – priestor pre zadanie dotazu, reprezentáciu výsledku a prípadne zobrazenie 

chýb v dotaze 

 odôvodňovač – prípadne nastavenia zvoleného odôvodňovača, priestor pre zadanie 

dotazu na realizovateľnosť triedy. 

Stredná prezentačná časť graficky a interaktívne v podobe orientovaného grafu 

vizualizuje oblasť zvolenú v ľavej časti. Teda buďto graf tried, vlastností, indivíduí, výsledok 

SPARQL dotazu, zvolený ODP... Vo vrchnej časti stredného okna sa nachádza ovládací panel, 

ktorý ponúka dodatočné ovládacie prvky a funkcionality, ako je nastavenie priblíženia, 

rozloženia zobrazovaných prvkov na obrazovke, export zobrazeného grafu do obrázku alebo 

uloženie a preposlanie aktuálnej podoby grafu. 

Posledná pravá časť editoru obsahuje už iba dodatočné informačne alebo ovládacie 

prvky. Napríklad zobrazovanie zmien zaznamenaných verzovaním ontológie, konfiguráciu 

zobrazeného grafu možnosťou explicitného výčtu typov vzťahov alebo tried. 
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5.4.2. Architektúra systému 

5.4.2.1. Architektonický návrh 

Aplikácia bola z architektonického hľadiska navrhnutá ako 3 vrstvová (viz. Obrázok 

19) . Prezentačná vrstva bežiaca ako tenký 

klient v internetovom prehliadači je 

implementovaná v technológií HTML 

a Javascript. Aplikačná alebo business vrstva 

bežiaca na aplikačnom webovom servery je 

implementovaná v jazyku. Poslednú dátovú 

vrstvu je nutné rozdeliť na dáta ukladané do 

relačnej databáze, medzi ktoré patria dáta 

ohľadom užívateľov, práv, metadát 

o ontológiách atď. Druhú časť predstavujú 

dáta ontológií, ktoré sú kvôli efektivite práce 

s nimi ukladané do grafovej databáze. Dátová 

vrstva môže byť počas vývoja umiestnená na 

aplikačnom serveri, ale jej umiestnenie bude 

možné aj na samostatnom serveri k tomu 

určenom. Tento architektonický model by sa 

pre webové aplikácie dal nazvať za štandardom. Výnimky tvoria zložité Enterprise aplikácie.  

5.4.2.2. Prezentačná vrstva 

Prezentačná vrstva aplikácie beží ako tenký klient v internetovom prehliadači na 

webových stránkach. Aplikácia bude primárne vyvíjaná v prehliadačoch Firefox (v 28.), 

Internet Explorer (10) a Google Chrome (33.0). Na tvorbu webových stránok sú použité 

technológie: 

 HTML5 / CSS 

 Javascript – ktorým je obsluhovaná interaktivita stránky a niektoré základné 

úkony, na ktoré nie je http dotaz potrebný. Na uľahčenie práce a pre zaistenie 

jednotného správanie stránky medzi prehliadačmi, používajú stránky Javascrit 

knižnice:  

Obrázok 19: 3vrstvová architektúra 
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o jQuery 71  – knižnica, ktorá zjednodušuje traverzovanie, manipuláciu, 

spracovávanie udalostí, prácu s Ajax. Knižnicu som zvolil kvôli skúsenosti 

s vývojom, silnou užívateľskou a vývojárskou základňou, širokým 

použitím a aktívnemu vývoju 

 jQuery UI – knižnica postavená nad jQuery, zameraná na grafické 

prvky a efekty na stránke 

o D3JS 72  (vizualizácia dát) viz. 5.3.3 Vizualizácia – alias Data-Driven 

Documents je knižnica zjednodušujúca manipuláciu, hlavne vizualizáciu, 

dát na stránkach 

 Stránka nepoužíva žiadnu z technológií proprietárnych Flash, Java Applet, 

Microsoft Silverlight. 

Prezentačná vrstva komunikuje s business vrstvou pomocou HTTP(S) protokolu pomocou 

štandardne používaných HTTP dotaz / odpoveď a techniky Ajax. 

5.4.2.3. Aplikačná vrtsva 

Aplikačná vrstva, ktorá v sebe nesie celú logiku aplikácie, beží na webovom aplikačnom 

servery. Pre implementáciu tejto 

vrstvy som zvolil použite jazyka Java 

resp. MVC 73  frameworku Play! 74 , 

ktorý beží na webovom servery 

Netty, ktorý je s framework Play! 

štandardne dodávaný. Použitie MVC 

aplikačného web frameworku 

rapídne zrýchli vývoj aplikácie tým, že 

poskytuje veľa už hotových 

funkcionalít potrebných pre beh 

aplikácie ako je OMS. MVC sa stalo 

taktiež obľúbeným návrhovým 

vzorom pre skoro všetky známe a najpoužívanejšie webové frameworky. MVC je skratka pre 

                                                           

71 Domovská stránka jQuery knižnice: http://jquery.com/ 

72 Domovská stránka D3JS: http://d3js.org/ 

73 Návrhový vzor Model-View-Controller: http://en.wikipedia.org/wiki/Model-view-controller 

74 Domovská stránka Play! Frameworku: http://www.playframework.com/ 

Obrázok 20: Architektonický vzor MVC  
Zdroj: http://symfony.com/legacy/images/jobeet/1_2/04/mvc.png 

http://jquery.com/
http://d3js.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller
http://www.playframework.com/
http://symfony.com/legacy/images/jobeet/1_2/04/mvc.png
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Model-Pohľad(View)-Radič(Controller). Tento vzor rozdeľuje aplikáciu, v tomto prípade 

webový aplikačný server, na 3 nezávislé komponenty:  

 Model – doménová-špecifická reprezentácia informácií / dát, s ktorými aplikácia 

pracuje 

 Pohľad – prevádza dáta dodané radičom do podoby vhodnej pre interaktívnu 

prezentáciu užívateľovi 

 Radič – zachytáva a reaguje na udalosti od užívateľa, zaisťuje odpovedajúce 

zmeny dát pomocou modelu a pomocou pohľadu prípadné zmeny znova 

propaguje užívateľovi 

Výhoda tohto MVC vzoru je v tom, že oddeľuje prezentačnú, dátovú a business logiku. 

Kedykoľvek je možné bez veľkej námahy, alebo potreby veľkých zmien na iných vrstvách, 

vymeniť ľubovoľnú z troch vrstiev a prepnúť napr. na inú databázu, inú prezentačnú 

technológiu atď. Radiče taktiež logiku rozdeľujú, alebo by aspoň mali, do logicky súvisiacich 

celkov. Preto by rozširovanie o nové funkcionality malo taktiež prebiehať bez nutnosti väčších 

zásahov do už existujúcich radičov. Framework Play! som zvolil, pretože je to mladý, malý, 

ale už osvedčený framework, ktorému rapídne stúpa jeho využívanosť, užívateľská základňa 

a má rýchlu krivku učenia. Aplikačná vrstva používa komponentu Jena75, čo je sémantický 

webový framework v Jave, ktorý umožňuje manipuláciu s OWL Ontológiami, SPARQL 

dotazmi, odôvodňovačmi a dokonca aj perzistentými úložišťami. Obdobný framework ako 

Jena som nezaregistroval. Najbližšie mal asi framework Sesame, ktorý mi ale prišiel, že jeho 

podpora a užívateľská základňa je menšia, ako Jena.  Konkrétne je Jena používaná jedným 

z tried reprezentujúcich komponentu typu radič v MVC architektúre.  

Prezentačná vrstva komunikuje s aplikačnou vrstvou pomocou: 

 HTTP dotazov, ktoré spracováva Radič 

 HTTP odpovedí, ktoré odosiela komponenta Pohľad 

Dátová vrstva predstavovaná dátovými úložiskami, komunikuje iba s aplikačnou vrstvou.  Na 

oba typy databáz sú použité špecifické konektory. Na komunikáciu sa využíva komponenta 

Model. 

 

                                                           

75 Domovská stránka Jena: https://jena.apache.org/ 

https://jena.apache.org/
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5.4.2.4. Dátová vrstva 

Dátová vrstva je reprezentovaná 2 typmi úložísk (dôvod víz. 5.3.4 Uloženie dát) : 

 Relačnou DB – používanou na ukladanie dát OMS o užívateľoch, právach, 

metadátach ontológií. 

o Pre vývoj postačí použiť databázu dodávanú s frameworkom Play!, H2. 

Keďže aplikácie bude používať ORM76 Ebeam77, nebude žiaden problém 

prepnutie z databáze H2 na inú DB, iba pomocou zmeny konfigurácie DB 

pripojenia. 

 TripleStore - používaný na uloženie dát samotných ontológií 

o  Obdobne ako u relačnej DB, bude pri vývoji aplikácie použitý triplestore 

TDB, ktorý je dodávaný s frameworkom Jena. Neskoršie prepnutie na inú 

DB bude znova otázkou konfigurácie nastavenia pripojenia. 

5.4.3. Komponenty systému 

Z predchádzajúceho popisu aplikácie vyplýva, že  OMS sa bude skladať z niekoľkých 

komponent tretích strán, ktoré budú aplikácií poskytovať na pozadí podporu funkčnosti, riešiť 

sadu zakladaných problémov, ktoré sú spojené s každou, nie len webovou, aplikáciou.  

Play! framework je základným stavebným kameňom celej aplikácie. Spája všetky ostatné 

komponenty dokopy (víz Obrázok 21) a v jeho štruktúrach je implementovaná skoro celá 

logika aplikácie. Framework bude bežať na webovom aplikačnom serveri a rozdelenie úloh 

jeho komponent je : 

 Radič (“Controller”) – komponenty, ktoré v sebe obsahujú hlavnú logiku 

aplikácie.  Prijíma dotazy od aplikácie v prehliadači a postará sa  jeho vykonanie. 

Medzi činnosti ktoré pri odbavovaní dotazu patrí autorizácie a autentifikácia, 

logovanie, notifikácia, užívateľské štatistiky atď. Na komunikáciu s dátovými 

úložiskami využívajú služby modelov a Jena.  Práca s ontológiou v editore ako aj 

volanie služieb odôvodňovača či vyhodnotenie SPARQL dotazu je prevádzane 

Jena. Výsledky spracovania dotazu sú podsúvané komponentám pohľadu. V 

                                                           

76 Viac o ORM: http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping 
77 Domovská stránka Java Ebeam: http://www.avaje.org/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Object-relational_mapping
http://www.avaje.org/
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implementácia bude vytvorený jeden radič pre každú funkčne samostatnú 

webovú stránku. 

 

 Model – je komponenta, ktorá pre radič spracováva dáta. Teda ukladá a načíta 

z dátových úložisť. V implementácií bude vytvorený model pre každú tabuľky 

v DB. 

 Pohľad (“View”) – sú to komponenty, ktoré preberajú výsledky spravovania 

dotazu od radičov a pomocou nich vytvárajú HTML stránku, ktorá je 

prezentovaná užívateľov v prehliadači ako odpoveď na jeho dotaz. Pohľad vkladá 

na HTML stránku javasctiptové knižnice jQuery, jQueryUI a D3JS, ktoré sú použité 

pre vytvorenie interaktívnejšie prostredia a na vizualizáciu dát. 

Obrázok 21: Zapojenie komponent OMS 
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V predchádzajúcom texte sa hovorilo o Jena, sémantický webový framework tvorbu 

prácu s OWL a RDF dátami. Toto rozhranie je používané pri práci s ontológiou v editore. 

Medzi zodpovednosti teda patrí: 

 editácia ontológie - pridávanie, mazanie a upravovanie entít typu trieda, 

vlastnosti, indivíduum, anotácia atď.  

 export (serializácia) – ontológie do súborov v rôznych syntaxiach. 

 import (načítanie) – serializovaných ontológií zo súborov 

 perzistentné ukladanie – ontológií do úložísk (DB, súbory..) 

 práca s odôvodňovačom (“reasoner”) – volanie služieb odôvodňovača a vracanie 

výsledkov. Či interný Jena odôvodňovač, alebo podporované externé, napr. 

Pellet78 

 SPARQL – vyhodnocovanie SPARQL dotazov 

Ďalšou pomocnou komponent v schéme OMS je odôvodňovač. Jeho služby sú používané 

v editore ontológií na odvodzovanie vzťahov a na detekciu neuskutočniteľných tried 

v ontológií. Dotaz na túto funkcionalitu je do odôvodňovača doručený cez volanie Jena 

z radiča. Môže byť využitý interný Jena odôvodňovač, alebo externý napr. Pellet. 

Dáta aplikácie budú ukladané v relačnej DB. Prácu s jej dátami budú mať vykonávať 

modeli, ktoré na komunikáciu s DB budú využívať služby JDBC API a odpovedajúceho 

ovládača. Pre vývoj postačí spoločne s frameworkom Play! dodávaná databáza H2. Neskoršie 

prepnutie na iný DB bude otázkou zmenu nastavenia pripojenia na DB. 

Dáta ontológií budú uložené v Triplestore databáze TDB, čo je interný triplestore Jena 

frameworku. Jena umožnuje ukladanie dát ontológií do rôznych grafových, ale aj relačných 

DB.  

Pohľady do svojich výstupov, teda HTML odpovedí, vkladajú Javascriptové knižnice. 

jQuery pre zlepšenie interaktivity prostredia a jQueryUI pre prácu v grafickými ovládacími 

prvkami stránok. Editor / Prehliadač ontológií okrem spomenutých 2 knižníc využíva aj 

dodatočnú knižnicu D3JS, ktorá pomáha s vizualizáciou dát ontológií. 

                                                           

78 Domáca stránka odôvodňovača Pellet: http://clarkparsia.com/pellet/ 

http://clarkparsia.com/pellet/
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5.4.4. Dátový model 

Ako bolo už niekoľko krát v predchádzajúcich kapitolách napísané, dáta sú v aplikácií 

uložené v 2 úložiskách, v Triplestore kde sú uloženie dáta samotných ontológií a v relačnej 

DB, kde sú uložené dáta, ktoré sú potrebné pre beh aplikácie, teda pre správu užívateľov / 

skupiny užívateľov / skupiny ontológií a ontológií. víz. Obrázok 22. Nasleduje popis jednotlivý 

tabuliek: 
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Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

User Zoznam užívateľov aplikácie 

Obrázok 22: Dátový model relačnej DB 

Tabuľka 11 : Tabuľka užívateľov 
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Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

user_sk Umelý kľúč užívateľa Integer System generated, PK 

email Mailová adresa užívateľa NVARCHCHAR(300) 

Unique NOT_NULL 

 

acitvated Príznak či užívateľ po 

registrácií navštívil  

CHAR(1) NOT_NULL Hodnoty ‘Y’/’N’ 

name_first Krstné meno NVARCHR(100) NOT_NULL  

name_last Priezvisko NVARCHR(100) NOT_NULL  

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

UserGroup Zoznam skupín užívateľov 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

user__group_sk Umelý kľúč skupiny 

užívateľov 

Integer System generated, 

PK 

user_group_name Názov skupiny užívateľov NVARCHCHAR(100) 

Unique NOT_NULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

Ontology Zoznam ontológií 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

Tabuľka 12: Tabuľka skupín užívateľov 

Tabuľka 13: Tabuľka ontológií 
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ontology_sk Umelý kľúč ontológie Integer System generated, PK 

ontology_name Názov ontológie NVARCHCHAR(100) 

Unique NOT_NULL 

 

ontology_version Verzia ontológie INTEGER NOT NULL 

DEFAULT 1 

 

ontology_external_id Identifikátor ontológie 

v Triplestore DB 

NVARCHR(300) NOT 

NULL 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

OntologyGroup Zoznam skupín ontológií 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

ontology_group_sk Umelý kľúč skupiny 

ontológií 

Integer System generated, 

PK 

ontology_group_name Názov skupiny ontológií NVARCHCHAR(100) 

Unique NOT_NULL 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

Right Zoznam oprávnení používaných v systéme  

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

right_sk Umelý kľúč oprávnenia Integer System generated, PK 

right_name Názov oprávnenia NVARCHCHAR(100) 

Unique NOT_NULL 

 

Tabuľka bude obsahovať iba 2 hodnoty 

1. READ  - právo čítania / videnia obsahu 

2. WRITE - právo editácie / mazania 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

User_x_UserGroup Zoznam členov skupín užívateľov a ich práv na danú skupinu 

Tabuľka 14: Tabuľka skupín ontológií 

Tabuľka 15: Tabuľka typov právomocí 

Tabuľka 16: Tabuľka užívateľov a skupín užívateľov 
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Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

user_sk Cudzí kľúč užívateľa  skupiny Integer NOT NULL  

user_group_sk Cudzí kľúč skupiny užívateľov Integer NOT_NULL  

right_sk Cudzí kľúč práva Integer NOT_NULL  

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

User_x_OntlogyGroup Práva užívateľov na skupiny ontológií 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné atribúty 

user_sk Cudzí kľúč užívateľa skupiny Integer NOT NULL  

ontology_group_sk Cudzí kľúč skupiny ontológií Integer 

NOT_NULL 

 

right_sk Cudzí kľúč práva Integer 

NOT_NULL 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

User_x_Ontology Práva užívateľov na jednotlivé Ontológie 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

user_sk Cudzí kľúč užívateľa   

skupiny 

Integer NOT NULL  

ontology_sk Cudzí kľúč ontológiu Integer NOT_NULL  

right_sk Cudzí kľúč práva Integer NOT_NULL  

 

 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

UserGroup_x_OntologyGroup Práva užívateľských skupín na skupiny ontológií 

Tabuľka 17: Tabuľka užívateľov a skupín ontológií 

Tabuľka 18: Tabuľka užívateľov a ontológií 

Tabuľka 19: Tabuľka skupín užívateľov a skupín ontológií 
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Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

user_group_sk Cudzí kľúč skupinu 

užívateľov 

Integer NOT NULL  

ontology_group_sk Cudzí kľúč skupinu ontológií Integer NOT_NULL  

right_sk Cudzí kľúč práva Integer NOT_NULL  

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

UserGroup_x_Ontology Práva užívateľských skupín na jednotlivé ontológie 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

user_group_sk Cudzí kľúč skupinu užívateľov Integer NOT NULL  

ontology_ sk Cudzí kľúč ontológiu Integer NOT_NULL  

right_sk Cudzí kľúč práva Integer NOT_NULL  

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

Ontology_x_OntologyGroup Práva ontologických skupín na ontológie 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

ontology_sk Cudzí kľúč na ontológiu Integer NOT NULL  

ontology_group_sk Cudzí kľúč skupinu ontológií Integer NOT_NULL  

right_sk Cudzí kľúč práva Integer NOT_NULL  

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

Graph Graf uloženého zobrazenia ontológie 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

Tabuľka 20: Tabuľka skupín užívateľov a ontológií 

Tabuľka 21: Tabuľka ontológií a skupín ontológií 

Tabuľka 22: Tabuľka grafov ontológií 
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ontology_sk Cudzí kľúč na ontológiu Integer NOT NULL  

graph_sk Umelý kľúč grafu Integer System 

generated, PK 

name Pomenovanie grafu NVARCHCHAR(100) NOT NULL  

description Popis grafu NVARCHCHAR(500)  

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

Graph_Assignement Priradenie grafu užívateľovi / skupine užívateľov 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

user_from_sk Cudzí kľúč na užívateľa, ktorý 

odoslal graf 

Integer NOT NULL  

graph_sk Cudzí kľúč grafu Integer NOT_NULL  

user_to_sk Cudzí kľúč na užívateľa, ktorému 

bol graf priradení 

INTEGER NULL  

user_group_sk Cudzí kľúč na skupinu užívateľov, 

ktorej bol graf priradený 

Integer NULL  

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

TraceableOperationType Typ sledovateľnej operácie 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

traceable_operation_type_sk Umelý kľúč operácie Integer NOT NULL System 

generated, PK 

name Meno operácie NVARCHAR(100) NOT 

NULL 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

TraceableEntityType Typ sledovateľnej entity 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

Tabuľka 23: Tabuľka priradení grafov ontológií  

Tabuľka 24:Tabuľka sledovateľných operácií 

 
Tabuľka 25: Tabuľka sledovateľných entít 
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traceable_entity_type_sk Umelý kľúč entity Integer NOT NULL System 

generated, PK 

name Meno entity NVARCHAR(100) 

NOT NULL 

 

 

Názov Tabuľky Popis Tabuľky 

Notification Tabuľka nastavení notifikácií 

Názov stĺpca Popis stĺpca Dátový typ Dodatočné 

atribúty 

traceable_entity_type_sk Cudzí kľúč typu 

sledovateľnej entity 

Integer NOT NULL  

traceable_operation_type_sk Cudzí kľúč typu 

sledovateľnej operácie 

Integer NOT NULL  

entity_sk Skutočný cudzí kľúč 

sledovanej entity 

Interger NOT NULL  

user_sk Cudzí kľúč užívateľa, ktorý 

má nastavené danú 

notifikáciu 

Integer NOT_NULL  

5.4.4.1. Dátový slovník 

Pojem Vysvetlenie 

User Užívateľ resp. administrátor systému 

Ontology Ontológie 

UserGroup Skupina užívateľov 

OntologyGroup Skupina ontológií 

SK=Surrogate key Umelo generovaný kľúč entity 

Foreign Key Cudzí kľúč 

 

5.5.  Implementácia 
Implementácia aplikácie bola uvedená do stavu druhej verzie s podporou základných 

funkcií editora a funkciami podporujúce spoluprácu medzi autormi, verzovanie a preklady. 

Aplikácia, ako aj návod na spojazdnenie a  užívateľská príručka je uložená na priloženom CD 

(víz 11 Dodatok A: CD) 

Tabuľka 26: Tabuľka notifikácií 
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6. Záver 
V práci sme si  spočiatku predstavili problematiku porozumenia neštruktúrovaného 

textu uloženého na internete v rôznych dokumentoch. To nás viedlo k vysvetleniu 

problematiky sémantizácie  a štandardizácie. Sémantický web, ktorého súčasťou je aj jazyk 

OWL, určený pre tvorbu o ontológií, a ktorý je postavená práve na týchto dvoch princípoch, 

sme uviedli ako ďalší. Nasledovalo priblíženie pojmu ontológie, ktorý sprevádza všetky 3 

predchádzajúce procesmi, ako jeho historický vývoj, tak súčasne vnímanú formu. Teoretická 

časť bola zavŕšená predstavením disciplíny ontologického inžinierstva a princípov, ktoré táto 

disciplína do vývoja ontológií priniesla, ktoré by vývoj ontológií mali zrýchliť a skvalitniť. Aj 

napriek snahe zakomponovať do práce priblíženie oboru reprezentácie znalostí, jeho históriu 

a súčasnosť, ktorý viedol k vytvoreniu niečoho ako je ontológia, bola táto časť prace kvôli 

zachovaniu rozumne dlhého textu z práce nakoniec vyškrtnutá.  

V praktickej časti sme si predstavili jednu v veľkých reálne používaných Ontológií 

SNOMED CT. Natívny formát uloženia tejto ontológie je v proprietárnej štruktúre zloženej 

z prepojených textových súborov s holým textom79. OWL forma je generovaná pomocou Perl 

skriptu, ale organizácia spravujúca túto ontológiu už pracuje na vložení oficiálne verzia 

SNOMED CT v OWL do distribúcie. Táto skutočnosť, ako aj snaha podporiť proces 

štandardizácie, ktorý overeným technológiám pomáha v rozvoji, viedlo k rozhodnutiu práce 

s práve OWL verziou SNOMED CT. 

V ďalšej časti práce sme sa venovali návrhu aplikácie pre správu a vizualizáciu 

ontológií. V prieskume predchádzajúcom tento proces sme si vyskúšali a predstavili niekoľko 

súčasných (asi top) nástrojov, ktoré už podobnému účelu slúžia a sú už pomerne vyspelé. Šlo 

ako o desktopové, tak webové aplikácie. Aby aplikácia priniesla niečo nové, rozhodli sme sa 

typ webovej aplikácie. Nasledoval prieskum existencie komponent a nástrojov (prevažne 

open-source), ktoré sú nutné pre návrh a implementáciu takejto aplikácie. Sklamaním pre 

mňa ako .Net vývojára bolo zistenie, že táto sféra zatiaľ praje iba Java vývojárom, pre ktorých 

asi jediných existuje dostatočné množstvo vyskúšaných a dobre zdokumentovaných 

frameworkov, úložísk a aplikačných programových rozhraní (API) na prácu s ontológiami. Pri 

návrhu sa znova ukázalo, že dôkladná analýza ušetrí veľké množstvo času implementácie. 

Malá prax a znalosť celkovej problematiky ma viedla na výber OWL API ako komponenty pre 

prácu s ontológiami.  Neskoršie uvedomenie si neexistencie napojení na perzistetné úložiská 

                                                           

79 Holý text anglicky Plain text 
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a nemožnosť práce so SPARQL viedlo k výmene tejto komponenty za komplexnejší 

framework Jena. Z rozhodnutia webovej viac-užívateľskej formy aplikácie vyplynula celá rada 

funkcionality, ktorú so sebou tento typ aplikácie nesie a tým zaťažuje samotný vývoj a návrh 

aplikácie. Tento fakt, ako aj neznalosť prostredia Javy a v podstate učenie sa problematiky 

sémantických webov a ontológií písaním samotnej práce, bol dôvodom prečo samotná 

funkcionalita tvorby ontológií v OMS nie je kompletná a prečo som sa skôr zameral na 

implementáciu funkcionalít, ktoré by mali priniesť do spolupráce medzi autormi, prekladov 

a verzovania ontológií niečo nové.  K tej existuje v prílohách software design dokument (viz. 

11 Dodatok A: CD11) a druhá verzia aplikácie s prvými funkcionalitami (viz. 11 Dodatok A: 

CD).  
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10. Zoznam použitých skratiek 
 

Skratka Význam Anglický originál 

PC Počítač Personal Computer 

Stránka Internetová stránka Internet Site 

Web Internet World Wide Web 

UI Umelá inteligencia Artificial Intelligence 

RZ Reprezentácie Znalostí Knowledge Representation 

ZI Znalostné inžinierstvo Knowledge Engineering 

OWL  Web Ontology Language 

ZZ Získavanie znalostí Knowledge Acquisition 

SSI Systém spracovania 

informácií 

Information Processing 

System 

EIP Elementárny informačný 

proces 

Elementary Information 

Process 

PP Produkčné pravidlá Production Rules 

KRL Jazyk na reprezentáciu 

znalostí 

Knowledge Representation 

Language 

SI-Nets  Structured Inheritance 

Networks 

SZB Systém založený na 

znalostnej báze 

Knowledge Based System 

DL Deskriptívna logika Descriptive Logic 

URI  Universal Resource 

Identifier 

URL  Uniform Resource Locator 

URN  Uniform Resource Name 

XML  eXtensible Markup 

Language 

RDF  Resource Description 

Framework 

RDFS  Resource Description 

Framework Schema 
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Skratka Význam Anglický originál 

SHOE  Simple HTML Ontology 

Extension Language 

FW Všeobecná zjednocujúca 

základná kostra 

Framework 

ODP Ontologický návrhový vzor Ontology Design Pattern 

DT distribučná tabuľka pre 

jeden z typov komponent, 

konceptov, popisov, 

vzťahov 

koncept – Concept 

 

SCTID SNOMED CT ID SNOMED CT ID 

CHT Historická tabuľka 

komponent 

Component History Table 

RT  Relationship Table 

SCT SNOMED CT SNOMED CT 

SRT  Stated relationship table 

OMS Systém pre správu ontológií Ontology Management 

System 

FSN Plne špecifikované meno Fully Specified Name 

PT Preferovaný výraz Preferred Term 

SWS Zásobník sémantického 

riešenia 

Semantic web stack 

Browser Internetový prehliadač Internet browser 

OMS Manažment systém pre 

ontológie 

Ontology management 

system 

ACL Zoznam oprávnení k 

objektom 

Access Control List  

CRT Referenčná tabuľka 

komponent 

Component references 

table 

RID Identifikátor referencie ReferenceId 

ST Tabuľka podmnožín Subset table 

SID Identifikátor podmnožiny SubsetID 
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Skratka Význam Anglický originál 

OID Pôvodný identifikátor 

podmnožiny 

OriginalId 

SMT Členská tabuľka podmnožín Subset member table 

CMST Tabuľka krížových máp Cross Map Sets Table 

CMT Tabuľka krížovej mapy Cross Maps Table 

CMTT Tabuľka cieľov krížovej 

mapy 

Cross Map Targets Table 

SCTID  SNOMED CT Indetifier 

SRT „stated” vzťahová tabuľka Stated relationship table 

OGP  Open Graph Protocol 

OMS Manažment systému pre 

ontológie 

Ontology management 

system 

ACL  Access control list 

Browser Internetovom prehliadači  

GVF grafovo vizualizačný 

framework 

 

SDD Software design dokument Software design documnet 
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 dokumenty\Pripady_uzitia.pdf –dokument obsahujúci zoznam prípadov užitia 

 dokumenty\Diplomova_prava.pdf – text diplomovej práce v pdf formáte 

 aplikacia\Tutorial.pdf – návod na spojazdnenie prototypu aplikácie a krátky 

užívateľský návod 

 aplikacia\play\ – adresár obsahujúci súbory play! frameworku 

 aplikacie\play\_projects\test_06\ - kompletné súbory projektu (vrátane 

projektových súborov IntelliJ IDEA 13.1.1 80vývojového prostredia) prvej verzie 

prototypu aplikácie 
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