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Umělá inteligence dosahuje v posledním desetiletí svého velkého rozmachu a to zvláště jejím rozšířením do mnoha
vědních oborů, kde může (omezeně) napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se s možností predikce
a interpretace. Jedním z oborů zájmu o umělou inteligenci je environmentální modelování. S tím jsou navázány
pojmy, které z environmentálního modelování vychází a to interpretace a eventuální predikce. Interpretace, na rozdíl
od predikce, není právě frekventovanou vědní oblastí, přestože zasahuje do mnoha oborů: technických, uměleckých,
právnických, a dalších. Dřívější výklad spojoval interpretaci s uloženými znalostmi a procesem vzpomínání. V
současném vývoji kognitivní vědy je zájem opačný. Hledáme metody, jak rozšířit současné poznání o nové skutečnosti
a fakty. V kontextu této práce to znamená – jak se interpretací určitých vhodných faktů a dat dostat ke znalostem, se
kterými jsme se dosud nesetkali. Interpretace v tomto případě je spíše sémiotická a predikce, která je jejím
pokračováním je také spíše sémiotická než analytická.

Úvod

Cíle práce

Následující metody vychází z interpretačního referenčního kontextu (IRC). IRC vychází z tzv „interpretačního 
prostoru“  kvalitativního modelu.

Interpretační referenční kontext

Tématem této práce je vývoj metod umělé inteligence pro oblast interpretace a predikce stavů komplexních
ekosystémů. Cílem je představit dvě možnosti aplikace prostředků umělé inteligence pro interpretaci a eventuální
predikci na poli ekologického modelování.

První metodou je využití teorie fuzzy množin a fuzzy modelování pro predikci maximální teploty ve sledovaném dni
ve fragmentu velkoměsta, (který pak může pokračovat predikcí tzv. horké vlny (Heat Wave)).

Druhou metodou (rozdělenou na dva přístupy) je postup interpretace ekologických dat a záznamů získávaných z
reportů expertů nebo z koncentrovaných verbálních shrnutí stavů ekologických systémů získávaných z odborné
literatury. Tato metoda je příkladem využití algebraické struktury matroidů v definovaném referenčním sémantickém
kontextu.

Metoda predikce maximální teploty v daném dni

Metoda byla vyvinuta a aplikována pro predikci maximální teploty v daném dni s ohledem na vliv chladicího efektu
vegetace ve městě [5]. Výsledkem je algoritmus inferenčního modulu pro rychlé vyhodnocení vlivu vegetace
implementovaný do softwarového systému KlimaVeg. Systém KlimaVeg vypočítává nárůst teploty (od 8:00 do
dosažení maximální hodnoty) pro předložené zadání urbánní situace s ohledem na typ a hustotu vegetace.
Vstupy do inferenčního modulu byly získávány z měřicích stanic, právě tak jako výsledky inferenčního modulu byly
konfrontovány s výsledky měření. První měřicí stanice byly umístěny v areálu ČVUT v Praze, kde byla měřena
následující meteorologická data vztažená k okamžité situaci (teplota, sluneční radiace (příchozí, odražená), rychlost
větru). Dále byly vyhodnoceny následující faktory rozšiřující popis situace: kvalita povrchu, typ vegetace, hustota
vegetace, typ a hustota budov, reflexní oblasti, povrch silnic a cest, počasí, srážky v předchozích dnech, zavlažování
stromů.
Celý inferenční modul je součástí znalostního systému s 20 vstupními proměnnými – viz. dále. Výstup znalostního
systému odpovídá hodnotám jazykové proměnné C(Tmax - T(8:00)) s fuzzy hodnotami (C1, C2, C3) pokrývajícími rozdíl
(Tmax - T(8:00)). Relaci mezi vstupními proměnnými a výstupem znalostního systému lze symbolicky popsat:

𝐶 𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇(8:00) = 𝑓(𝝀,𝒘, 𝐴) (1)

kde C(Tmax – T(8:00)) je jazyková proměnná výstupu systému, λ je vektor koeficientů důležitosti, w je vektor
fuzzifikovaných vstupů znalostního systému, A je pozorovací fuzzy množina, která reprezentuje vyhodnocovanou
situaci ve vybraném sledovaném segmentu města. Inferenční modul pro funkci (1) je založen na pravidle fuzzy
kompozice.

𝜇𝑤∘𝐴 𝑦 = 𝜇𝐶 𝑦 = 𝑚𝑎𝑥 𝑚𝑖𝑛 𝜇𝑤 𝑥 , 𝜇𝐴 𝑥, 𝑦 , 𝑝𝑟𝑜 𝑦𝜖𝑌, ∀𝑥𝜖𝑅 (2)

kde µ(x), µ(y) jsou hodnoty funkce příslušnosti pro daný prvek x či y.

V tabulce 1 jsou uvedeny vstupní a výstupní proměnné s jejich fuzzy reprezentací. Reprezentace jsou zavedeny pro
naplnění sémantického obsahu proměnné.
Vlastní výpočet diference teploty z fuzzy množin C1, C2 a C3 je poté proveden pomocí pravidla o střední hodnotě.

Obr 1. Projektové okno aplikace KlimaVeg

V první čásati navržená metoda využívá teorie fuzzy množin a fuzzy modelování a využívá fuzzy kompozičního
pravidla v roli fuzzy inference. Je založena na kvalitativním rozboru prostředí, pro které je aplikována a na
expertním výběru kvantifikovatelných proměnných jako vstupů do kompozičního pravidla. Metoda byla
odzkoušena na prostředí kampusu ČVUT v Praze Dejvicích a byla prověřena simultánním experimentálním
ověřením výpočtů. Je rovběž implementována v programovém systému KlimaVeg, který je znalostním systémem
interpretující soubor hodnot měřených proměnných jako maximální teplotu v daném dni ve zvoleném prostředí.

V druhé části je navržená metoda pro postup interpretace ekologických dat a záznamů získávaných z reportů
expertů nebo z koncentrovaných verbálních shrnutí stavů ekologických systémů získávaných z odborné literatury.
Metoda popisuje interpretaci souboru faktů formulovaných jako soubor vět přirozeného jazyka vypovídajících o
určité situaci v ekosystému nebo jako soubor stavů ekosystému. Tento soubor vět nebo stavů je transformován do
struktury matroidu. Interpretace probíhá hledáním faktu nebo stavu, který by mohl rozšířit některou z bází
matroidu. Popsaný přístup je konceptuálně i operačně náročnější než u první metody. Na druhé straně nevyžaduje
časově náročné výpočty. Přístup je využitelný pro interpretaci neznámých situací v eko-komplexních systémech,
aniž by vyžadoval velké objemy dat z databází.

Obě metody představují originální výsledky, zejména pokud jde o oblast komplexních ekosystémů, které dosud v
odborné literatuře jinými autory publikovány nebyly.
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Interpretační funkce – interpretace nových stavů ekosystému

Vstupy a výstupy
Popis hodnot při 100% naplnění 
sémantického obsahu

Beton
Není zde žádný jiný povrch než 
betonový.

Tráva Není zde žádný jiný povrch než tráva.
Keře Není zde žádný jiný povrch než keře.
Duby Ve vegetaci převládají duby.
Smrky Ve vegetaci převažují smrky.
Topoly Ve vegetaci převažují topoly.
Vysoká hustota 
vegetace 

Na každé 4 m2 – jeden strom.

Panelové domy 
Na každých 200 m2 – jeden panelový 
dům.

Rodinné domy Na každých 200 m2 – čtyři rodinné domy.

Rekonstrukční 
budovy 

Na každých 200 m2 – jedna reflexní 
budova.

Asfaltové cesty 
Na každých 100 m2 – jedna asfaltová 
komunikace (šířka 10 m).

Parkové cesty 
Na každých 100 m2 - 5 parkových cest 
(šířka 3m).

Silné sluneční 
záření 

1000 W/m2

Suché předchozí 
období 

V předchozích 2 týdnech (nebo více) 
nepršelo.

Vlhké přechodné 
období 

V posledních 5 dnech (nebo více) 
nepřetržitě pršelo.

Počasí nyní – jasno 
V posledních 6 hodinách nebyla žádná 
oblačnost.

T(8.00) je vysoká Bylo naměřeno T(8.00) ≥ 22 °C.
Vysoké albedo 50 %.
Dostatečné 
zavlažování 
vegetace 

Každý strom je zavlažován 10 litry vody 
denně.

Silný vítr 
Byla naměřena průměrná rychlost větru 
15 m/sec/den.

C1 – rozdíl teplot (Tmax - T(8.00)) ≥ 10 °C.
C2 – rozdíl teplot (Tmax - T (8.00)) ≥ 20 °C.
C3 – rozdíl teplot (T(8.00) - Tmax) ≥ 1°C.

Aplikace KlimaVeg je softwarové rozhraní s výpočetním
inferenčním modulem pro zadávání aplikačních vstupních dat do
navrženého algoritmu. Výpočet maximální hodnoty teploty,
která bude v daném dni dosažena je predikována zpravidla o 6 až
8 hodin dříve, než byla dosažena. Teploty, které by byly pro život
ve městě důležité, se obvykle pohybovaly nad 31 °C. Takové
teploty, které by trvaly déle než určitou dobu (např. 3 dny) by
pak navozovaly nebezpečí tzv. horké vlny (Heat wave).

Pro „Systém pro monitorování maximální teploty dosahované na
segmentu urbánního prostředí velkoměsta v letních měsících“
byl podán a schválen užitný vzor PUV2018-35439.

Tab 1. Projektové okno aplikace KlimaVeg

Kvalitativním modelem můžeme popsat diskrétní objekty reality
pomocí diskrétních elementů (jako jsou znaky, slova, věty atd.).

Model se skládá z modelu reality (MR), interpretačního prostoru
(IS) a znakového modelu (SM) a prostoru syntézy (SS).
Interpretační referenční kontext vychází z interpretací v
interpretačním prostoru. Vzájemné propojení mezi znakovým
modelem a interpretačním prostorem je zobrazen na obrázku 2.

IRC je definován jako množina typu 〈Ai, DAi, SemCont of Ai,
SemCont of DAi〉 pro i = 1, …, n (v tomto případě je n = 4). Na
obrázku 3 je instruktivní situace. Symboli Ai ve vrstvě j+1SM
označují jména známých objektů. Ve vrstvě jSM jsou jejich popisy
DAi. Pro všechny tyto koncepty jsou známé jejich sémantické
kontexty – SemCont of Ai a SemCont of DAi. Ve vrstvě j+1SM se
objevuje neznámý objekt pojmenovaný AX s popisem DAX. Cílem
interpretační metody je zjistit sémantický obsah AX a DAX
(SemCont of AX a SemCont of DAX).

Obr 2. Vzájemné propojení mezi IS a SM

Obr 3. Interpretace neznámého objektu AX

První přístup metody vychází z formovaného interpretačního referenčního kontextu (IRC) a pokládá otázku: „Co
tento kontext znamená?“. Vycházíme ze stavového popisu komplexního systému, z popisu matroidu, jeho bází a
Interpretačního referenčního kontextu IRC. Stavový popis systému je dán seznamem stavů, maticí přechodů, (která
odpovídá stavovému diagramu) a seznamem vyčleněných stavových trajektorií (které mají zvláštní význam). Tyto
stavové trajektorie DAi leží v rovině jSM, známe jejich obsah SemCont of DAi, a v rovině j+1SM mají své jméno Ai
(obvykle svázané s určitým obsahem – SemCont of Ai). Metoda je na postup velmi jednoduchá: v obou rovinách
(„j“ i „j+1“) sestrojíme matroidy a jejich báze. Dále pak hledáme nové objekty (ležící mimo matroidy), které by
mohly rozšiřovat báze. Pro tyto objekty prověřujeme relaci IND pro všechny prvky báze (podle počtu prvků v bázích
zjistíme, kolik můžeme najít nových prvků pro rozšíření původních matroidů).

Druhý přístup metody opět vychází z formovaného interpretačního referenčního kontextu, ale ptá se na význam
(obsah) objektu (označeného v rovině j+1SM jako AXX), pro který známe jeho formu DAXX v rovině jSM i její
interpretaci jI(DAXX) v rovině jIS. Cílem aplikace této druhé metody je nalezení interpretace v rovině j+1IS. Tedy –
„Co znamená AXX vzhledem k danému IRC?“. Pro vysvětlení toho přístupu je nutné uvést několik konceptů:

Uvažujme množinu jW ve vrstvě jSM, která obsahuje slova (věty) a množinu B(jW), která obsahuje znakové
formace (věty, slova). Pro každé slovo, větu je předpokládán známý sémantický obsah – tj. je známý úplný
interpretační referenční kontext IRC [6].

Interpretační postup se pak formuje takto:

1. Uvažujme větu (stavový diagram) jw ∈ B(jW) s názvem X na vrstvě j+1SM. Koncept reprezentace rep(jw) je
uvažován jako sub-věta (sub-stavový diagram), který aproximuje originální větu (Reprezentace je ve vrstvě
znakového (symbolického) modelu jSM. Je definována podle struktury nikoli podle sémantického obsahu. Nicméně
ve standardní lingvistické situaci (v přirozené řeči) se tyto úrovně překrývají a lze najít reprezentaci rep(jw) podle
sémantického obsahu).

2. Zkonstruujeme Matroid a jeho bázi (M, MB) na jW, tj. na množině slov (stavů). Báze matroidu je konstruována
jako maximální množina nezávislých prvků.

3. Uvažujme novou větu jw ∈ B(jW) (stavová trajektorie, stavový diagram) s názvem AX ve vrstvě j+1SM. Chceme
interpretovat AX do vrstvy j+1IS (tj. zjistit její neznámý sémantický obsah). Pokud taková věta jwn obsahuje slovo
(stav, množinu stavů) z některé báze matroidu, deklaruje se jako představitel rep(jwn) této nové věty. Pokud takové
slovo neexistuje, věta není interpretovatelná do j+1IS.

4. Interpretace reprezentace rep(jwn) do vrstvy jIS je dosažitelná pomocí zobrazení interpretace jI tj jI(rep(j+1wn)).
5. Aproximace (App) interpretace X do vrstvy j+1IS se konstruuje pomocí rozšíření (EXT) výsledku interpretační

operace jI(rep(j+1wn)). Takto je dosaženo hledané zobrazení j,j+1I z obrázku (obr. 2) pro neznámé γi,j+1 - viz. níže.

γi,j+1 o jI(jwn) = EXT(jI(rep(jwn))).

Výrazem rep(jwn) je myšlena množina (nebo prvek), který je zároveň prvkem některé báze. Jestliže hovoříme o
rozšíření báze zvnějšku, nemůže to být žádný z prvků původního matroidu.

Výraz jI(EXT(rep(jwn))) je v tomto případě rozuměn, jako interpretace všech slov (stavů), které mohou tvořit věty
s rep(jwn).


