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Znalostní systémy
Data -> Informace -> Znalosti (-> Moudrost -> ???)
• Angl.: Knowledge-Based Systems (KBS)
• Programy k rozšiřování a/či dotazování znalostní báze
• Založeny na metodách UI
• Obsahují především znalostní bázi a inferenční
mechanismus
• Aplikace: nemůžeme-li přesně popsat cestu, jak nalézt
správné řešení

Znalosti
• ... mnoho neuspokojivých definic ...
• „Něco“, co nám umožnuje využívat
zkušeností (vlastních i cizích), nacházet
rešení ruzných problému či efektivně se
rozhodovat.
• Jinými slovy, umožnují nám chovat se
inteligentně.

Reprezentace znalostí
Rozdělení znalostí podle toho, jakým způsobem je sdělujeme:
1. Znalosti deklarativní
• Obvykle strucnejší, vyžaduje však od toho, kdo jej využívá, nekteré další
znalosti. Ty se týkají jak zvyklostí používaných pri vlastním deklarativním
záznamu znalostí tak i znalostí obecnejších
• Např.: „Zanesený vzduchový filtr u automobilu zvýší jeho spotřebu.“
2. Znalosti procedurální
• Bývají hůře (či složitěji) sdelitelné .
• Např.: „Má-li automobil zvýšenou spotřebu paliva, ověřte, zda nemá
zanesený vzduchový filtr.“
3. Znalosti neuvedomelé (tacitní)
• Např.: jízda na kole, chůze
Požadavky na systém reprezentace znalostí (poznatků)
• vyjádřitelnost poznatků
• použitelnost reprezentace
• logická adekvátnost reprezentačního systému
• heuristická síla, expresivita a přesnost reprezentace
• začlenitelnost do kontextu již reprezentovaných poznatků
• jednoduchost (pohodlnost) vyjádření (zápisu)

Reprezentace znalostí
Produkční pravidla
• IF-THEN, situace-akce (Expertní systémy)

Nepravidlové reprezentace
•
•
•
•

Sémantické (asociativní) sítě (Quillian 1968)
Rámce (Minsky 1975)
Rozhodovací stromy
Objekty
a další (matematická logika, konceptuální grafy, ...)

Reprezentace neurčitosti
Zdroje neurčitosti
• Nepřesnost, nekompletnost, nekonzistence dat
• Vágní pojmy
• Nejisté znalosti

Prostředky pro zpracování neurčitosti
• Bayesovský přístup, Bayesovské sítě
• Faktory jistoty
• Dempster-Shaferova teorie
• Fuzzy logika

Dublin Core – popis dokumentů
• První „properties“ Metadata Workshop, Dublin, Ohio, 1995
• V současnosti udržuje: Dublin Core Metadata Initiative
Property

Definition

Contributor

An entity responsible for making contributions to the content of the resource

Coverage

The extent or scope of the content of the resource

Creator

An entity primarily responsible for making the content of the resource

Format

The physical or digital manifestation of the resource

Date

A date of an event in the lifecycle of the resource

Description

An account of the content of the resource

Identifier

An unambiguous reference to the resource within a given context

Language

A language of the intellectual content of the resource

Publisher

An entity responsible for making the resource available

Relation

A reference to a related resource

Rights

Information about rights held in and over the resource

Source

A Reference to a resource from which the present resource is derived

Subject

A topic of the content of the resource

Title

A name given to the resource

Type

The nature or genre of the content of the resource

Konceptuální grafy (CG)
• J. Sowa (1976)
• viz: John F.Sowa,Knowledge
Representation:Logical,Philosophical,and Computational
Foundations,Brooks Cole PublishingCo., 2000.

• Logický formalismus zahrnující třídy, relace,
individua, kvantifikátory…
• Binarizace relací pomocí reifikace
• Syntaxe
–
–
–
–

Abstraktní syntaxe
Grafická notace (DF)
Textová notace (LF)
Formální jazyk (CGIF)

CG příklady
„Acat is on a mat.“
• DF:
• LF:[Cat]->(On)->[Mat].
• CGIF:[Cat: *x] [Mat: *y] (On ?x ?y)

„Johnis going to Boston by bus.“
• DF:
• LF:[Go](Agnt)->[Person: John]
(Dest)->[City: Boston]
(Inst)->[Bus].

• CGIF:

[Go*x] (Agnt?x [Person: John])
(Dest?x [City: Boston]) (Inst?x [Bus])

Sémantický web
• "The Semantic Web is an extension of the
current web in which information is given welldefined meaning, better enabling computers and
people to work in cooperation."
– Tim Berners-Lee, James Hendler, Ora Lassila, The
Semantic Web, Scientific American, May 2001

• Poskytuje společný rámec pro sdílení dat
a jejich opětovné využití
• W3C

Resource Description Framework
• jazyk (formát) za účelem sémantické anotace
zdrojů
• Samotné RDF – framework pro další sémantická
rozšíření (RDF Schema, DAML+OIL, OWL, …),
vystihuje pouze základní sémantiku
• Druhy informačních objektů:
– zdroj (resource) má přiřazeno URI
– literál (literal) řetězce, fragmenty textu

• Prvek popisu triple (statement) T = (S,P,O)
– S subjekt (zdroj), P predikát (zdroj), O objekt (zdroj).
– „S má hodnotu vlastnosti P rovnu O“

• RDF model je dán množinou trojic

Syntaxe RDF
• Triples: výčet všech tvrzení-velmi nepřehledný
• Orientovaný graf: každé tvrzení typu (S,P,O)
S

P

O

• XML (serializace)
– základní a rozšířená syntax

• Reifikace – rozklad
(S,P,O) 
(rdf:type,X,rdf:Statement)
(rdf:Subject,X,S)
(rdf:Predicate,X,P)
(rdf:Object,X,O)
– Přechod od tvrzení ke konstruktům vyšších řádů

Příklad RDF
„Titulek stránky http://krizik.felk.cvut.cz je KnowledgeBased and Software Systems“
• Triple
(http://krizik.felk.cvut.cz, http://purl.org/DC/Elements/1.1/Title
,“Knowledge-Based and Software Systems”)

• Orientovaný graf
http://krizik.felk.cvut.cz

• XML

http://purl.org/DC/Elements/1.1/Title

“KnowledgeBased and
Software
Systems“

<?xml version=”1.0” encoding=“UTF-8“>
<rdf:RDF xmlns:rdf = “http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#“
xmlns:dc = “http://purl.org/DC/Elements/1.1/“>
<rdf:Description about=“http://krizik.felk.cvut.cz“>
<dc:Title> Knowledge-Based and Software Systems </dc:Title>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

RDF Schema
Rozšíření syntaxe RDF
• Class
třída, koncept
• SubClassOf
vlastnost podtřídy
• SubPropertyOf
vlastnost podvlastnosti
• Domain
vlastnost domény vlastnosti
– definiční obor
• Range
vlastnost oboru hodnot
vlastnosti
• Literal
koncept literálu

Ontologie
Ontology is an formal, explicit specification
of a shared conceptualization.
Tom R. Gruber ‘93

Ontology is a formal explicit description of
concepts in a domain of discourse

Konceptuální modelování
– Tvorba doménových ontologií experty v dané
oblasti s minimální znalostí modelování

Softwarové řešení - Protégé

Deskripční logika
• Vlastně logiky-rodina formalismů, jejichž
jádrem je vymezení konceptů pomocí
jejich formálních popisů (deskripcí)
• Na základě popisů zjišťována subsumpce
konceptů
• Též terminologická logika
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Topic Maps

/* ONTOLOGY */
/* topic types */
[composer = "Composer" @"http://psi.ontopia.net/music/#composer"]
[opera = "Opera" @"http://psi.ontopia.net/music/#opera"]
/* association types */
[composed-by = "Composed by" = "Composed" /composer
@"http://psi.ontopia.net/music/#composed-by"]
/* occurrence types */
[birth-date = "Birth date" @"http://psi.ontopia.net/biography/#date-of-birth"]
[death-date = "Date of death" @"http://psi.ontopia.net/biography/#date-of-death"]
/* INSTANCES */
/* composer */
[smetana : composer = "Smetana, Bedrich"] {smetana, birth-date, [[...]]} {smetana, death-date,
[[...]]}
[dvorak : composer = "Dvorak, Antonin"] {dvorak, birth-date, [[...]]} {dvorak, death-date, [[...]]}
[janacek : composer = "Janacek, Leos" @"http://psi.ontopia.net/composer/janacek"] {janacek,
birth-date, [[1854-07]]} {janacek, death-date, [[1928-08]]}
/* opera */ /* by Smetana */
[bartered-bride : opera = "The Bartered Bride"] /* by Dvorak */
[rusalka : opera = "Rusalka"] /* by Janacek */
[sarka : opera = "Sarka"] [beginning-of-a-romance : opera = "The Beginning of a Romance"]
[jenufa : opera = "Jenufa" @"http://psi.ontopia.net/opera/jenufa"]
[osud : opera = "Osud"]
/* composed by associations */
composed-by( bartered-bride : opera, smetana : composer )
composed-by( rusalka : opera, dvorak : composer )
composed-by( sarka : opera, janacek : composer )
composed-by( beginning-of-a-romance : opera, janacek : composer )
composed-by( jenufa : opera, janacek : composer )
composed-by( osud : opera, janacek : composer )

Softwarové řešení - Omnigator

Znalostní inženýrství
• Oblast umělé inteligence, která vyvíjí znalostní systémy.
Tj. počítačové programy které obsahují velké množství
znalostí, pravidel a usuzovací mechanismy dávající
řešení problémů reálného světa.

• Častým typem znalostního systému je expertní systém,
napodobující usuzovací procesy zkušeného odborníka experta (tj. člověka, který provádí svou profesi mnoho
let). Typickými příklady expertních systémů jsou
diagnostika bakteriálních infekcí, poradenství při
průzkumu nerostů a posuzování návrhů elektrických
obvodů.

