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Ontologie v projektu plan4business

• Secondary data pool storage (besides RDBMS)

• The data set combines

– Administrative division
– List of responsible authorities
– Scope of authorities
– Selected attributes of municipalities

• All information are focused on the domain of Plan4business 
project (development, spatial planning...)
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Basic Scheme – Data
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Basic Scheme – Processes
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External open data sources

● Czech Statistical Office – administrative 
borders; offline

● Materials of selected authorities (Czech 
Geological Survey, Building authorities, 
Cadastral offices etc.) – web pages, directories, 
contacts, scopes; offline

● RISY.cz (Regional Information Service) – data 
of municipalities (contacts, facilities, selected 
statistical data); online



External open data sources – 
Processing

● Research of suitable data sets and their 
properties (data models, formats...)

● Decision about online/offline approach 
(depends on frequency of updating, way of 
data providing, size of data etc.) → focus on 
maximal effectivity

● Manual processing and adjustments
● XSLT transformation to final RDF file



Statistics

● Range: Czech Republic, detail data in ORP 
(Municipalities with extended powers) 
Olomouc and ORP Klatovy
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Description of Municipality
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(derived by 
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Example of Annotations



Example of Object Property



Sample of XSLT code
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KML visualization



  

Transformace klasifikačních systémů LU/LC
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Popis taxonomií



  

Vyhodnocení ontologie



  



  



  



  

Harmonizace pomocí ontologií



  

Analýza definic termínu „mapa“



  

Dekompozice definice

Dekompozice 
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Ontologie – obsah 
& struktura

• Počet tříd 295

• Počet vlastností objektů 3

• Počet vlastností dat 1

• Formát OWL/RDF

• Velikost souboru 214kB



  

Výsledky – klíčové pojmy

• Nejfrekventovanějšími slovy v definicích jsou „surface“, 
„earth“, „representation“, „part“ a „graphic“

• 12% definic neobsahuje žádné z klíčových slov

• 37,5% definic obsahuje 3 klíčové pojmy

• 3 definice obsahují 4 klíčové termíny

A diagrammatic representation of the earth's surface (or part of 
it). (WordNet, 2011)

A representation of the surface of the earth or any part of it. 
(R.F. Patterson, 1990)

A representation in miniature of part of the earth's surface. 
(K. Johnston, 1880)



  

Výsledky – podobnost

• Nejvyšší podobnost – 88,9% – K. Johnston, 1880 a 
R.F. Patterson, 1990

• Nejvyšší průměrná podobnost – 35,7% – R.F. Patterson, 
1990

• Nejnižší průměrná podobnost – 1,2% – M. Monmonier, 
1989

Maps structure information graphically, in two dimensions. 
(M. Monmonier, 1989)

A representation of the surface of the earth or any part of it. 
(R.F. Patterson, 1990)

A representation in miniature of part of the earth's surface. 
(K. Johnston, 1880)



  

Výsledky – ostatní

• Definice A.H. Robinson, 1978 a 1995 – 50,0%

• Definice C.H. Dietz, 1943 a 1945 – 42,9%

• Sousední definice (v chronologickém pořadí) vykazují 
nadprůměrnou podobnost – 23,1%

• Nejvíce unikátních pojmů – 8 – ICA, 1973

• Bez unikátního pojmu – celkem 5 definic

A representation, normally to scale and on a flat medium, of a 
selection of material or abstract features on, or in relation to, 
the surface of the earth or of a celestial body. (ICA, 1973)
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Děkuji za pozornost

http://cz.linkedin.com/in/otakarcerba/
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