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1.  ÚVOD
 Umělá inteligence dosahuje v posledním desetiletí svého velkého
rozmachu. Díky umělé inteligenci Netflix ví, na jaký seriál se budete
„pravděpodobně“ dívat příště (respektive vám ho nabídne), Facebook pozná,
čí je fotografie umístěná na jeho profilu, zástupce zákaznického servisu
pozná, zda budete s jeho službou spokojeni, ačkoli jste ještě nevyplnili
dotazník, meteorologové tuší, jaké bude počasí a samořiditelná auta se ze sci-
fi žánru pomalu dostávají do reality všedního dne. Možnosti umělé
inteligence v oblasti interpretace a predikce jsou veliké a nejsou omezeny jen
na výše zmíněné příklady. Ne vždy je jednoznačné, jakou metodu zvolit.
Často bývá volba dána hlavně znalostí implementátora dané metody, což není
právě zárukou úspěchu. Jednou z oblastí, kde je velmi složité zvolit správnou
metodu interpretace a predikce je oblast komplexních ekosystémů.
 Do jaké míry je příroda, jako taková, předvídatelná? Tato otázka je pro
ekologii klíčová, ať už je jejím cílem pochopení přírody z empirického
hlediska, hledání obecnějšího teoretického porozumění, nebo praktický
náhled do řízení přírodních systémů. Ekologické skupiny, které provádí
měření v terénu nebo v laboratořích, se snaží najít zákonitosti ve světě
přírody. Přitom se opírají o pozorování a experimenty pro ověření hypotéz
a teorií o tom, jaké procesy vedou ke konzistentním a předvídatelným
výsledkům. A zároveň výsledky analyzují s cílem odlišit je od zákonitostí,
které vznikají náhodně. Příkladů předvídatelných zákonitostí jsou plné
publikace různého druhu sepsané několika generacemi přírodovědců.
Formulované teorie a modely se snaží tyto poznatky abstrahovat
a syntetizovat a následně generalizovat pro lepší pochopení obecných
principů, které jsou základem procesu. Některé z těchto formulovaných teorií
a modelů mohou dát takové předpovědi, které mohou vést k novým
hypotézám ověřitelných v nových podmínkách, které tak umožní ekologům
lépe přírodu pochopit.
 Na ekologické modelování je možné nahlížet jako na formu, kde se
střídají dvě zásadní fáze uvažování v adaptivním procesu mezi indukcí
a dedukcí. Na jedné straně je induktivní, konstrukční fáze, kdy rozhodujeme,
co do tohoto obrazu reality, kterou je model, začlenit a jak to celé pojmout.
Na druhé straně následuje fáze deduktivní, která je spíše mechanická, kdy
používáme modely a simulace. Dedukcí následně porovnáváme s našimi
očekáváními. V obou fázích dochází k učení. Stejně tak nás mohou překvapit
mezery v našem chápání, které pokusy o syntézu obvykle odhalí. Na
ekologické modelování a modelování obecně je tedy třeba pohlížet jako na
velmi přirozený způsob hledání porozumění.
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 Jeden ze způsobů, jak prokázat znalost a porozumění přírodnímu světu
v jeho chování je interpretace teorií a dat, která pak pokračuje v eventuální
predikci. Cílem v této práce 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 modelování pro
predikci maximální teploty ve sledovaném dni, který pak může pokračovat
predikcí tzv. horké vlny (Heat Wave). Druhou metodou je postup interpretace
ekologických dat a záznamů s využitím algebraické struktury matroidů.
 Výzkum prezentovaný v této práci je motivován především aktuálními
problémy modelování komplexních ekosystémů, speciálně pak
problematikou interpretace dat a záznamů s cílem predikce ekologických
událostí.
2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

V této podkapitole budeme mluvit zejména o interpretaci. Interpretace
není právě frekventovanou vědní oblastí, přestože zasahuje do mnoha oborů:
technických, uměleckých, právnických, a dalších. K uchopení konceptu
intepretace se dostaneme několika příklady, které jednak dávají možnost
odlišit starší chápání interpretace, a jednak akcentují současný posun
ve vývoji kognitivní vědy. Starší způsob spojoval interpretaci s uloženými
znalostmi a procesem vzpomínání. Citujme některé zajímavé výroky:
„Nemůžeme nic připustit, dokud neporovnáme nazíraný fakt s předchozím
faktem uchovaným v naší paměti. Naše poznání závisí na naší vzpomínce“
řekl Platón. „Člověk vidí jen to, co zná“ řekl Goethe. V našem kontextu
interpretace tyto příklady naznačují, že nelze porozumět ničemu, co jsme
předtím vědomě nezažili, nezapamatovali si a co si nejsme schopni vybavit.
V současném vývoji kognitivní vědy je zájem opačný. Hledáme metody, jak
rozšířit současné poznání o nové skutečnosti a fakty. V našem kontextu to
znamená – jak se interpretací určitých vhodných faktů a dat dostat
ke znalostem, se kterými jsme se dosud nesetkali. (A to je také smyslem
druhé interpretační metody prezentované v této práci.)

Za zakladatele teorie interpretace v moderní vědě je považován Hans-
George Gadamer (1900-2002), který se představil vědou o rozumění –
hermeneutikou [1]. Téma hermeneutiky, nauky o rozumění, se později
ukázalo jako velmi aktuální v souvislosti s globalizací a setkáváním kultur.
Gadamer měl tak veliký vliv na řadu současných filozofů, evropských
i amerických. Hermeneutika se od svých počátků ukazovala jako velmi
důležitá v mnoha oblastech – od výkladu biblických textů, přes výklad
literárních artefaktů až po intepretaci právnických závěrů. Postupně se ale
dostávalo do popředí uplatnění nauky o rozumění ve znakových a jazykových
systémech a tato část hermeneutiky pak začala náležet oblasti sémiologie
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(Sémiologie – nauka o znakových systémech, dnes často splývající
s termínem sémiotika.) Z moderní sémiologie rozpoznáváme jednak školu
evropskou (Ferdinand de Sassure [2], Luis Hjelmslev [3]) a školu americkou
(Peirce [4]). Zatímco evropská škola se soustřeďovala na podstatu jevu
„sémiosé“ (vznik jazykové promluvy), americká škola klasifikovala typy
znaků, jejich relace a výklad. Tím byla přirozeně blíže otázkám interpretace,
výkladu znaků a jejich používání v různých kontextech. Přestože v současné
době je napsána řada knih věnujících se sémiologii, vlastní teorii intepretace
je zpravidla věnováno málo místa, nicméně procesů interpretace se dotýkají.
V tomto smyslu uvádíme práce Vilmose Voighta „Úvod do Sémiotiky“ [5]
a Noama Chomskyho. Noam Chomsky se proslavil jako zakladatel popisu
jazykových systémů pomocí formálních gramatik, [6], je však známý svou
teorií o univerzální jazykové struktuře, se kterou se všichni rodíme a která se
pouze adaptuje do podmínek určitého prostředí, („Cognitive scientist calls for
integration in language sciences“) Tvrdí tedy, že rodíme s jistou interpretační
univerzálií. V osmdesátých letech zaujala práce V.V. Martynova
„Univerzální sémantický kód” [7]. Autor koncentroval interpretaci velké části
lidských promluv, (ale i lidských aktivit) do cca 45 morfologických řetězců.
Intepretaci se také věnuje Umberto Ecco ve své práci „Meze interpretace“
z roku 2004 [8].

Z českých autorů, kteří se dotýkají procesů interpretace v různých
oblastech je možno jmenovat Ladislava Tondla „Problémy sémantiky“ [9],
Zdeňka Neubauera „Přímluvce postmoderny“ [10] a Pavla Materny „Logická
analýza přirozeného jazyka“ [11]. Zcela speciální jsou práce Antona Markoše
soustředěné na interpretaci z hlediska biosémiotiky [12; 13]. Práce Ladislava
Kováče [14] zdůrazňuje podíl sémiotiky a biosémiotiky na evoluci člověka.

Jako práce zabývající se čistě intepretací lze uvést Josefa Khola „Teorie
a praxe interpretování“ [15] a Bohumila Palka „The map: Its signs and their
relations, Semiotica“ [16] z roku 1986.

Interpretace jako inference a interpretace jako vysvětlení
chování/jevu. V obou těchto případech je zřejmé, že interpretace není
chápána jako automatický jev, ale že je v něm přítomna velká část
kognitivních aktivit (na rozdíl od interpretace pro identifikaci, která může být
(podle Khola) zprocesována automaticky (na předem vyvinuté množině
vzorů objektů a kategorií)).

Práce Bohumila Palka je vzorovou ukázkou, jak spojit sémiotické techniky
a znalostní zázemí geografie při interpretaci mapových značek a symbolů.
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Z mnoha oblastí technických věd, kde se procesy interpretace
objevují, jmenujme oblast diagnostiky poruch (Fault Diagnosis)
v technických systémech. V moderním pojetí diagnostiky poruch [17]
rozlišujeme 4 fáze (detekci poruchy, lokalizaci (izolaci) poruchy, interpretaci
poruchy, identifikaci poruchy). Interpretace poruchy je chápána jako výklad
významu poruchy, eventuálně jako výklad, jak (proč) k poruše došlo.
Identifikace poruchy je pak přiřazení poruchy k některému už známému typu
poruchy (od čehož se pak odvíjí eventuální zásah k odstranění poruchy).
V řadě případů se k interpretaci poruchy používají znalostní systémy. Pokud
není sestaven etalon možných poruch, byly používány k interpretaci poruchy
speciální míry (a metriky) – např [18] nebo fuzzy přístupy – např. [19], kde
byla použita technika lingvistické aproximace. V současné době jsou velmi
moderní aplikace konvolučních neuronových sítí a techniky Deep Learning –
např. [20].

Z mnoha oblastí spadajících dnes do umělé inteligence jmenujme
oblast rozpoznávání obrazců (Pattern Recognition). Prací popisujících
speciální interpretační programy v oblasti rozpoznávání obrazců je velká
řada. Velká většina používá k interpretaci pravidlové expertní systémy, které
realizují zobrazení: Rozpoznaná struktura hodnot symptomů → Výklad
významu obrazce, např. v práci [21]. Zobrazení se zpravidla během aplikace
na konkrétních případech doučuje.

Mimo to existují práce, které přímo nevycházejí pouze z technik
rozpoznávání obrazců, ale k interpretaci užívají speciálních metod, jazyků
a prostředků. Jako příklad lze uvést hybridní systém AXIS [22] nebo systém
využívající speciálních algebraických struktur [23].

Je nutno říci, že příkladů na interpretaci jevů a procesů v ekologii
mnoho není. Je to jednak tím, že ekologické systémy jsou popisovány jako
lokální (mokřady, vytěžená rašeliniště, fragmenty krajiny) a výklad
pozorovaných jevů se expertům zdá evidentní, nebo jako velmi rozsáhlé
(monsunové části Evropy) a výklad pozorovaných jevů je závislý na
provázanosti mnoha složitých procesů a je velmi obtížný. Přesto existují
některé vzorové příklady interpretace v ekologických systémech, z nichž
uvádím dva autory, Berry Noona a Howarda Oduma. Práce Berryho Noona
se zabývá konceptuálními problémy v monitorování ekologických systémů
[24] a Howard Odum v práci o výkladu ekologických energetických
konceptů [25]. Oba výše jmenovaní autoři využívají speciálních jazyků
k popisu ekosystémů a situací v nich. Již jen zavedení využívaných znaků
a symbolů vyžaduje velmi důslednou interpretaci.
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Autoři kolem R. M. Larka [26] se zaměřili na interpretaci časových
a prostorových variací výnosu plodin. Studie ukázala, že některé obecné
vzorce sezónních variací mohou být identifikovány a souvisí s variabilitou
půdy.

Nijak účelově podotýkáme, že rozvoj interpretačních technik
v ekologii je potřebný, zejména v takových případech, které nevyžadují
hluboké statistické rozbory, ale umožňují rychlá rozhodování. Takové
techniky vycházejí ze sémiotického a znalostního přístupu, a právě takové
metody bylo cílem vyvinout i v předkládané disertaci.

Predikce v ekologii, která je představena v této práci, není úplně
typickým případem a nevychází z modelů, které známe např. z oblasti
dynamických systémů. Ekologické modely vycházející z oblasti
dynamických systémů jsou lokální a „jednorozměrné“, kde lze využít data
a analyticky je zpracovat (Neuronové sítě, genetické algoritmy, Support
vector machine, …, až po šedé modely). Tyto modely poskytují např.
predikci povodní (i když nespolehlivě), napadení lesa škůdci nebo
přemnožení určitého zavlečeného druhu vodních živočichů v řekách. Druhým
typem predikčních ekologických modelů jsou ekologické modely globální,
které popisují stav ekosystému z hlediska více „rozměrů“. Tyto modely
nejsou zpravidla analytické a používají jiného aparátu – např. již víše
zmíněný jazyk použitý v [24], nebo aparátu GIS (Graphic Information
System). Podobně je neanalytický i systém SIAT [27].

Predikce představovaná v této práci je operací, která pokračuje za fází
interpretace. S tímto typem predikce se setkáváme v běžném životě: Např:
„Průměrný atmosférický tlak nad územím ČR zůstává po dobu několika dní
na hodnotě 1045 hPa za minimálního proudění v transportní vrstvě
atmosféry“, interpretace a predikce: „rozsáhlá tlaková výše, dnes nelze
očekávat žádné srážky“. „Teplota v bloku A stoupá“, interpretace a predikce:
„Došlo k poruše čerpadla na výstupu a může dojít k destrukci bloku A.“
V obou uvedených případech jsou závěry interpretace i predikce zatíženy
silnou nejistotou. To je ale v jazykových kontextech typické.

Interpretace v našem případě je spíše sémiotická a predikce, která je
jejím pokračováním je také spíše sémiotická než analytická.

3. CÍLE PRÁCE

V návaznosti na předchozí kapitolu je tématem této práce vývoj metod
umělé inteligence pro oblast interpretace a predikce stavů komplexních
ekosystémů. Cílem této práce je představit dvě možnosti aplikace prostředků
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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 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.

4. PREDIKCE MAXIMÁLNÍ TEPLOTY V DANÉM DNI POMOCÍ
FUZZY MODELOVÁNÍ

Tato metoda byla vyvinuta a aplikována pro predikci maximální
teploty v daném dni s ohledem na vliv chladicího efektu vegetace ve městě.
Výsledkem této snahy byl 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.

Pozn.: Systém KlimaVeg byl použit pro vybraný měřený referenční fragment
města v projektu Koncept Praha 07 "Řízení vlivu chladícího efektu vegetace
na klima měst"

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,
příchozí sluneční radiace, odražená sluneční radiace, 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 byl součástí znalostního systému s 20
vstupními proměnnými – viz. dále. Výstup znalostního systému odpovídal
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:
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C(Tmax – T(8:00)) = f(λ, w, A), (4.1)

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.

Tabulka 1: Fuzzifikace vstupů a výstupů

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

Inferenční modul pro vzorec (4.1) je založen na pravidle fuzzy
kompozice. 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 byl
proveden pomocí pravidla o střední hodnotě:

(Tmax – T(8:00)) = ((μ(C1)*C1+μ(C2)*C2+μ(C3)*C3)/
μ(C1)+μ(C2)+μ(C3) (4.2)

kde µ(x) je hodnota funkce příslušnosti pro daný prvek x.

Aplikace KlimaVeg je softwarové rozhraní s výpočetním inferenčním
modulem pro zadávání aplikačních vstupních dat do navrženého algoritmu.
Aplikace je implementována v jazyce Python 3.0 s využitím open source
framework PySide2 pro GUI rozhraní.

Obrázek 1: Projektové okno aplikace KlimaVeg

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.
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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 (jehož je autor disertace
spoluautorem).

5. INTERPRETAČNÍ REFERENČNÍ KONTEXT

Pomocí kvalitativního popisu můžeme popsat diskrétní objekty reality
pomocí diskrétních elementů (jako jsou znaky, znakové tvary, stavy, stavové
trajektorie, slova, věty, atd.). Z mnoha kvalitativních prostředků, které lze
použít, jsou použity stavové diagramy (stavové trajektorie) a spojené do
metody pro konstrukci interpretační aproximace.

Pozorovatel

IS

MR SM

SS

Sem

I
ξ2

ρ2

ρ1

ξ1

Obrázek 2: Struktura kvalitativního modelu

Model se skládá z modelu reality (MR), interpretačního prostoru (IS)
a znakového modelu (SM) a prostoru syntézy (SS). Případ této práce se
zabývá interpretací v interpretačním prostoru.
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Obrázek 3: Konekce znakového modelu a interpretačním prostoru

Pro popis interpretační metody uvažujme instruktivní situaci na
obrázku (obr. 4). Symboly A1, …, A4 ve vrstvě j+1SM označují jména
známých objektů. Ve vrstvě jSM vidíme jejich popisy DA1, …, DA4. Pro
všechny tyto koncepty jsou známé jejich sémantické kontexty – SemCont of
DA1, …, SemCont of DA4. Ve vrstvé j+1SM se objevuje neznámý objekt
pojmenovaný AX s popisem DAX ve vrstvě jSM. Cílem interpretační metody
je zjistit sémantický obsah AX a DAX (SemCont of AX a SemCont of
DAX).

Obrázek 4:Interpretace neznámé třídy AX

Množina typu 〈Ai,DAi,SemCont of Ai,SemCont of DAi〉, pro i = 1,
…, n (v tomto případě je n = 4) je nazývána Interpretační Referenční
Kontext (IRC)

IRC={(⟨Ai,DAi,SemCont of Ai,SemCont of DAi⟩,…,
⟨An,DAn,SemCont of An,SemContof DAn⟩ )} (5.1)
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Interpretační proces je tedy soustředěn na objekt (třídu) AX a na její
znakový popis DAX. Otázka na kterou hledáme odpověď je formulačně
velice prostá, ale její zodpovězení je obtížné. Pro přiblížení vezměme situaci
ze života: „AX je šedý 30 m vysoký betonový sloup před Fakultou
inforačních technologií ČVUT v Praze. Co to je?” Intuitivní interpretace bez
jakékoliv přípravy je spíše hádáním. Interpretační metody, které budou dále
popsány, převádějí zodpovězení podobných otázek do užitečňějších poloh.

6. INTERPRETAČNÍ FUNKCE – INTERPRETACE NOVÝCH
STAVŮ EKOSYSTÉMU

V dalším textu jsou prezentovány dvě metody, které se liší
interpretační otázkou.

První metoda vychází z formovaného interpretačního referenčního
kontextu (IRC) a pokládá otázku: „Co tento kontext znamená?“. Z prostředí
ekologického systému si uveďme příklad kontextu: „dusno, neorientované
silné nárazy větru, náhlý pokles atmosférického tlaku, na obzoru temné
mraky atd.“. Jinou otázkou může být: „Co tato situace znamená?“, případně
s přesahem do predikce „Co bude následovat v nejbližší půl hodině?“.
Laického interpretanta napadne např.: „Blíží se bouře s možnostmi tornáda,
jako v červnu 2021 na Moravě“? Metoda se, ale snaží najít interpretaci celku
(i pro interpretanta, který o událostech z června 2021 neví).

Druhá metoda vychází z formovaného IRC, 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 první metody není nutno zavést žádné zvláštní pojmy
a 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
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zjistíme, kolik můžeme najít nových prvků pro rozšíření původních
matroidů).

Pro vysvětlení druhé metody je ale potřeba zavést několik nových
konceptů:

Uvažujme množinu jW ve vrstvě jSM, která obsahuje slova (věty)
a množinu BjW, která obsahuje znakové formace (věty, slova, stavové
diagramy).

Poznámka: Pro každé slovo, větu, stav atd. je předpokládán známý
sémantický obsah – tj. je známý úplný interpretační referenční kontext IRC

i. 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.

Poznámka: 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.

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

iii. 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.

iv. Interpretace reprezentace rep(jwn) do vrstvy jIS je dosažitelná pomocí
zobrazení interpretace jI tj jI(rep(j+1wn)).

v. 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. 3) pro neznámé γi,j+1 -
 viz. (6.1).

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.
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γi,j+1 o jI(jwn) = EXT(jI(rep(jwn))). (6.1)

a platí

EXT(jI(rep(jwn))) = jI(EXT(rep(jwn))) (6.2)

V případě, že matroid má například „n“ bází, tak celé rozšíření je následující:

EXTC(rep(jwn))=EXT1(rep(jwn))∪…∪EXTn(rep(jwn)) (6.3)

j+1IC=App(j,j+1I(jwn))=Em(jI(EXTC(rep(jwn)))) (6.4)

Výraz jI(EXT(rep(jwn))) je v tomto případě rozuměn, jako interpretace
všech slov (stavů), které mohou tvořit věty s rep(jwn). Aproximace
App(j,j+1I(jwn)) představuje integrální obsah j+1IC z jI(EXTC (rep(jwn)))
ve vrstvě j+1IS. Symbol Em označuje operátor emergence.

V práci byla tato druhá metoda využita pro interpretaci nového stavu
ekosystému asociovaného s danou globální ekologickou situací.

7. ZÁVĚR

Cílem disertce bylo vyvinout metody pro interpretaci a eventuální
predikci na poli ekologického modelování. („Eventuální predikce“ zde
znamená, že interpretace nemusí vždy pokračovat predikcí, ale v případě, že
je problémový kontext vyhovující, je predikce možná.) První navržená
metoda využívala teorie fuzzy množin a fuzzy modelování pro predikci
maximální teploty ve sledovaném dni ve fragmentu velkoměsta. Druhou
metodou byl postup interpretace ekologických dat a záznamů získávaných
z reportů expertů nebo z koncentrovaných verbálních shrnutí stavů
ekologických systémů získávaných z odborné literatury.

První metoda 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.

Metoda byla implementována v programovém systému KlimaVeg
(autor disertace je programovým tvůrcem systému), který byl kromě
výzkumných účelů v projektu DP7 „Řízení vlivu chladicího efektu vegetace
na klima měst“ projektu Koncept Praha,
(CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000113) představen a úspěšně odzkoušen
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i ve výuce v předmětu „Databázové a znalostní systémy“ pro studenty 4.
ročníku fakulty strojní ČVUT v Praze. KlimaVeg je znalostní systém, který
interpretuje soubor hodnot měřených proměnných jako maximální teplotu
v daném dni ve zvoleném prostředí a je připraven pro další využití v predikci
možného nastání tzv. horké vlny.  (Horká vlna je definována různě v různých
státech. Např. v Holandsku (a podobně v Lucembursku a v Belgii) se jedná
o atmosférický jev, kdy po dobu alespoň pěti po sobě jdoucích dní maximální
teplota překročila 25 °C, přičemž v této periodě se objevily alespoň tři dny,
kdy teplota překročila hodnotu 30 °C.)

Druhá metoda představená v této práci, 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.
(Tato metoda je příkladem využití algebraické struktury matroidů
v definovaném referenčním sémantickém kontextu.)

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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Resumé
Aplikace metod umělé inteligence pro interpretaci a predikci
mikrometeorologických stavů ekosystému

Cílem této práce bylo vyvinout metody pro interpretaci a eventuální predikci
na poli ekologického modelování. První navržená metoda využívá teorie
fuzzy množin a fuzzy modelování pro predikci maximální teploty
ve sledovaném dni ve fragmentu velkoměsta. Metoda  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. Metoda
byla implementována v programovém systému KlimaVeg. KlimaVeg je
znalostní systém, který interpretuje soubor hodnot měřených proměnných
jako maximální teplotu v daném dni ve zvoleném prostředí a je připraven pro
další využití v predikci možného nastání tzv. horké vlny. Druhou metodou je
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.
(Tato metoda je příkladem využití algebraické struktury matroidů
v definovaném referenčním sémantickém kontextu). Obě metody představují
originální výsledky, zejména pokud jde o oblast komplexních ekosystémů,
které dosud v odborné literatuře jinými autory publikovány nebyly.



Resume

Application of artificial intelligence methods for interpretation and
prediction of micrometeorological states of the ecosystem

The aim of this work was to develop methods for interpretation and eventual
prediction in the field of ecological modelling. The first proposed method
uses fuzzy set theory and fuzzy modeling to predict the maximum
temperature on the observed day in a fragment of a large city. The method
uses fuzzy composition rule in the role of fuzzy inference. It is based on
a qualitative analysis of the environment to which it is applied and on expert
selection of quantifiable variables as inputs to the composition rule.
The method has been tested on the environment of the CTU campus
in Prague Dejvice and has been verified by simultaneous experimental
validation of the calculations. The method was implemented in the KlimaVeg
software system. KlimaVeg is a knowledge-based system that interprets a set
of values of measured variables as the maximum temperature on a given day
in a selected environment and is ready for further use in predicting
the possible occurrence of a so-called heat wave. The second method is
a procedure for interpreting ecological data and records obtained from expert
reports or from concentrated verbal summaries of ecological system states
obtained from the literature. The method describes the interpretation of a set
of facts formulated as a set of natural language sentences explaining about
a particular situation in an ecosystem or as a set of ecosystem states. This set
of sentences or states is transformed into a matroid structure. The
interpretation is done by searching for a fact or state that could extend one of
the bases of the matroid. The described approach is conceptually and
operationally more demanding than the first method. On the other hand, it
does not require time-consuming computations. The approach can be used to
interpret unknown situations in eco-complex systems without requiring large
amounts of data from databases. (This method is an example of using the
algebraic structure of matroids in a defined reference semantic context). Both
methods present original results, especially in the field of complex
ecosystems, which have not been published in the literature by other authors.




