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Abstract 

Assumption for the application of the modern principles in agriculture with the aim to ensure sustainable 
production growth is the using of ICT. The benefit of ICT in the implementation for irrigation systems is a priority 
to exactly define the required ratio of irrigation, thereby reducing the need for empirical interventions under 
defined agrotechnical’s conditions. Our goal is to automate the process of precision irrigation. This is necessary to 
use all available optimization methods. Data sources are necessary as a basis for effective decision making in 
intelligent irrigation. Deployment of object data structures brings the total irrigation system and the necessary 
transparency to create simulation models replication realistic conditions. 
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Simulačný model systému presného zavlažovania s podporou IKT 

Presné zavlažovanie uvažuje aplikáciu presnej dávky závlahového média na presne vymedzenú plochu s cieľom 
udržiavať potrebný obsah vody v pôdnom profile za účelom zabezpečenia optimálnych podmienok pre rast 
kultúrnych plodín. Presné zavlažovanie vychádza zo znalostí vlahových potrieb jednotlivých druhov rastlín 
v priebehu jednotlivých úsekov rastu plodín a znalostí podmienok prostredia a pôdy, na ktorých sú plodiny 
umiestnené. Jedná sa o 2 súvisiace základné aspekty, z ktorých vyplývajú možnosti optimalizácie systému 
zavlažovania.   
Základnou myšlienkou nasadenia informačných technológií v procese zavlažovania je podpora procesu 
rozhodovania pri určovaní závlahových dávok na jednotku plochy poľnohospodárskej pôdy. 
 
Popis systému presného zavlažovania 
 
Pre potreby vytvorenia modelu zavlažovacieho systému využívame teóriu hromadnej obsluhy. Princípy tejto teórie 
nám umožňujú vytvorenie exaktného modelu približujúceho sa reálnym podmienkam. Teória hromadnej obsluhy 
definuje 3 základné prvky: 
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• prúd vstupných požiadaviek, 
• čakáreň(rad požiadaviek), 
• kanály obsluhy. 

V našom simulačnom modely považujeme za prúd vstupných požiadaviek požiadavky jednotlivých plodín na 
množstvo závlahy v danom čase a na danom mieste. Rozlišujeme požiadavky s prioritou, nakoľko je vlahová 
bilancia plodín diferencovaná na základe druhu, ekonomických prínosov a momentálneho stavu prostredia. Priorita 
určuje jej zaradenie do radu požiadaviek v čakárni. Požiadavky z radu sú obsluhované kanálmi obsluhy, za ktoré 
v našom systéme považujeme technické prostriedky vykonávajúce aplikáciu závlahovej dávky. 
 
Sledované vstupné parametre 
 
Vstupné parametre simulačného modelu závlah rozdeľujeme do nasledovných skupín: 

• Globálne parametre prostredia. 
• Lokálne parametre prostredia. 
• Exaktné parametre meraných úsekov(segmentov). 
• Parametre vlahovej bilancie rastlín. 
• Súbor parametrov kanálov obsluhy. 

 
Celkový počet vstupných požiadaviek je konštantný. Je to dané segmentáciou sledovanej poľnohospodárskej 
plochy. Závisí od rozmiestnenia snímačov základných ukazovateľov a ďalších nástrojov na sledovanie aktuálneho 
stavu jednotlivých segmentov (úrodové mapy, GPS tracking atď.).   
Základnými sledovanými parametrami segmentov sú: 

• Vlhkosť pôdy. 
• Teplota pôdy. 

  
Dátové zdroje 
Súbor vstupných parametrov je rozsiahly. Každý parameter je navyše nutné sledovať v čase, prípadne sledovať 
časové odstupy a časové intervaly. Tieto údaje je nutné uchovávať v dátových skladoch. Dátové zdroje potrebných 
dát v simulačnom modely presného zavlažovania rozdeľujeme na: 

• Vstupný dátový prúd. 
• Databáza vstupných objektov. 
• Databáza aplikačných dát. 
• Databáza radu požiadaviek. 
• Databáza objektov kanálov obsluhy. 

Každá databáza uchováva dáta rôzneho charakteru. Vstupným dátovým prúdom je databáza vstupných požiadaviek 
rastlín a ich parametrov. Databáza vstupných objektov integruje dostupné dáta o jednotlivých plodinách, ich 
biologických predpokladoch, vlahových nárokoch a ostatných faktoroch, ktoré považujeme za všeobecné 
a definičné (klasifikácia rastlín). Na databázu vstupných objektov je naviazaná databáza aplikačných dát, ktorá 
určuje už konkrétne časovo podmienené parametre závlah, informácie o prebiehajúcich požiadavkách, histórii, 
priebehy atď. Databáza radu požiadaviek udržuje informácie o aktuálnom rade požiadaviek a jej histórii. Databáza 
objektov kanálov obsluhy z druhej strany drží dáta aplikačné a definičné prostriedkov systému závlah.  
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Predpoklady využitia objektových princípov v riešení závlah 

Základným predpokladom nasadenia objektovo relačných metód je forma a rozloženie vstupných dát. V prípade 
modelu opísaného pomocou THO dokážeme jednotlivé metadáta dostatočne vrstviť a logicky oddeliť.  
Podmienky podporujúce myšlienku nasadenia objektových metód: 

• Definičné dáta, ktoré vstupujú do systému majú hierarchický charakter.  
• Veľký objem duplicitných vstupných dát. 
• Veľká viazanosť na časové atribúty. 
• Potreba modelovania vzťahov na objektovej úrovni(využitie vlastností objektov). 
• Možnosť efektívneho dolovania dát z dátových skladov. 
• Prehľadnosť. 

  
Napriek výhodám objektových databáz je optimálna voľba medzistupňa vo forme objektovo-relačnej databázy. 
Táto voľba vychádza z momentálneho rozvoja technológií relačných databáz a ich dostupnosti. Objektovo relačné 
štruktúry využívajú jednoduchosť relačných princípov a možnosti dotazovacieho jazyka SQL a súčasne stavajú na 
tomto základe funkčný model využívajúci objektové princípy. Táto štruktúra vytvára midleware transformujúci 
dáta z objektovej do relačnej roviny. 
 
Ako východiskový nástroj na modelovanie objektovo-relačných štruktúr v súčasnosti využívame CASE nástroj QI 
Builder, ktorý obsahuje QI DNT technológiu umožňujúcu aplikovať objektové princípy v potrebnom rozsahu pre 
použitie v systéme inteligentných závlah. 
 

Objektovo-relačné databázové štruktúry podporujúce efektívne spracovanie aplikačných dát  

Objektová hierarchia dát 
 
Vytváranie dátového modelu v relačných tabuľkách neumožňuje komplexné dátové modelovanie pre zachytenie 
skutočnej reality. Použitie technológie sieťového dátového modelu(DNT) s vybranými objektovými vlastnosťami 
umožňuje kvalitatívne dokonalejšie a komplexnejšie modelovanie reálnych vzťahov, než klasické nástroje 
pracujúce s relačnými tabuľkami. 
Tvorba dátového modelu pre zachytenie prvkov opisovaného systému sa neskladá z vytvárania relačných tabuliek 
a výberu primárnych a cudzích kľúčov. Nakoľko sa jedná o objektové modelovanie, modelujú sa objekty, atribúty 
a metódy objektov, dátové triedy, dátové rezy a nakoniec aplikačná logika. Najdôležitejšou vlastnosťou 
modelovania závlah je využitie dedičnosti. V našom prípade dedičnosť znamená podriadenosť a nadriadenosť 
jednotlivých dátových tried, ktoré medzi sebou distribuujú objekty. Každý definovaný objekt(definovaný určitou 
množinou vlastností a metód) je možné prezentovať v ľubovoľnom počte dátových tried s rovnakou identifikáciou. 
Príkladom je definícia hierarchie subjektov. Základným atribútom subjektu je jeho identifikácia, názov subjektu 
a jeho lokalizácia. Subjekt sa rozpadá napr. na organizačné jednotky, osoby a prostriedky. Definícia triedy 
technických prostriedkov obsahuje okrem zdedených atribútov aj atribút typ zariadenia(stacionárny, mobilný atď.), 
v tomto prípade zavlažovacích zariadení. Prínosom dedičnosti je prehľadný hierarchický prístup k dátam. Každý 
objekt zaradený do hierarchie je vyčlenený v dátovom reze, čo umožňuje pri spracovaní obrovského objemu 
vstupných dát zo senzorov vytvárať rýchle filtre a dolovať tak dôležité dáta s rýchlou odozvou. Tým, že jeden 
objekt sa prepadá do podriadených tried a naopak jeho identifikácia sa prezentuje v nadriadených triedach 
eliminuje redundanciu dát v systéme. Pri definícii klasifikácie poľnohospodárskych plodín sú jednotlivé 
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entity(objekty) veľmi príbuzné a dedia rovnaké vlastnosti. Prepadom dát dokážeme zmenšiť množstvo 
uchovávaných dát a zrýchliť tak rýchlosť odozvy celého systému. Ďalšími výhodami objektovej hierarchie sú: 

• Polymorfyzmus: jedná sa o redefiníciu vlastností a ich aplikácie, takže nie je nutné pre každú vlastnosť 
definovať nový atribút, ale v prípade prepadu použiť redefiníciu nadradeného. 

• Agregácia dát: Dáta zoskupené v dátovej triede vystupujú ako jeden celok a v databázovej štruktúre sú 
prezentované na danej úrovni ako relačná tabuľka. Práca s takouto tabuľkou dokáže agregovať dáta 
z rôznych častí systému bez potreby vytvárania komplikovaných väzieb. 

• Zapúzdrenie: niektoré privátne atribúty objektov je možné definovať pre vnútorné účely. Navonok 
nevystupujú v inteface, takže celý systém je prehľadnejší. 

 
 

 
 

Obrázok 1 Objektová hierarchia v dátovom modelovaní. 
Figure 1 Object hierarchy in the date modeling. 

 
 
Využitie časových väzieb v reláciach medzi triedami 
 
Sieťový model DNT dokáže definovať vzťahy medzi triedami aj s časovými väzbami. Štandardné relačné väzby 
1:1, 1:N, N:1, 2:2 sú imlicitne doplnené o ďalšie možnosti. Ide o tzv. časové väzby, kedy násobnosť "T" znamená 
rovnakú násobnosť ako "N" s tým rozdielom, že pre jeden diskrétny čas sa táto násobnosť mení na "1". Súčasťou 
definície časovej väzby je aj dvojica atribútov vo voľbách nastavenia "Dátum od" a "Dátum do". Pridané väzby: 

• 1:T, T:1 – väzba 1:N s časovou platnosťou.  
• T:T – N:N s časovou platnosťou. 
• A:A – 2:2 s časovou platnosťou. 

 
Podpora týchto väzieb je zakomponovaná priamo v databázovom stroji na úrovni logiky databáz. Pri aplikácii 
algoritmov pracujúcich s časovými intervalmi je tento spôsob definície väzieb žiaduci, keďže dochádza ku kontrole 
prekrytia časových intervalov už na úrovni databázovej logiky.  
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Prepadanie väzieb 
 
Ďalšou využívanou objektovou vlastnosťou, ktorá vyplýva z objektovej hierarchie je prepad relačných väzieb. 
V relačných databázach je pre každý vzťah medzi tabuľkami nutné definovať väzbu. V objektových databázach 
stačí definovať väzbu medzi nadradenými triedami a táto sa automaticky prepadá na úroveň podriadených tried, 
kde ju možno využiť. Enormne sa tým znižuje počet definovaných väzieb v systéme. Napr. väzba medzi subjektom 
a akciou, čo sú vrcholové triedy je zároveň použiteľná ako väzba medzi osobou a použitým zavlažovacím 
prostriedkom, ktorý osoba obsluhuje.  
 
Využitie objektovo orientovaných dátových rezov  
 
Objektový dátový rez je výsekom z dátového modelu, ktorý nám prezentuje potrebné dáta z požadovaného uhľa 
pohľadu. Zakomponovaním hierarchie objektov je možné vytvárať rezy už s predfiltrovanými dátami na úrovni 
modelu, čo odbúrava nutnosť programovania zložitej aplikačnej logiky, ktorá celý algoritmus vyhodnocovania 
získaných dát výrazne spomaľuje. 
 

 
 

Obrázok č. 2: Pohľad na aplikáciu prepadu väzieb v objektovej hierarchii. 
Figure 2 Aplication of the links inheritance in the object hierarchy. 

 
Záver 
 
Využitie možností objektovo relačných štruktúr prináša požadované výsledky v rámci nutnosti ponechať systém 
inteligentného zavlažovania prehľadný a súčasne, aby relevantné dáta boli získavané dotazom na databázu v čo 
najkratšom čase. To je základnou podmienkou rýchlosti odozvy celého systému, ktorý musí v stanovenom 
časovom úseku spracovávať získané dáta.  
Očakávaným trendom v blízkej budúcnosti je výrazný obrat v otázke zavlažovania, ako jednej z možností 
vysporiadania sa so súčasnými problémami v oblasti dosahovania dostatočných hektárových výnosov 
v poľnohospodárskej produkcii. Presné zavlažovanie je intenzifikačným faktorom, ktorý postupne naberá na 
dôležitosti, nakoľko sa postupne vyčerpávajú možnosti iných nástrojov. Preto je nutné venovať tejto oblasti 
pozornosť a hľadať cesty, ako v budúcnosti naplno využiť potenciál inteligentných závlah. Objektovo relačný 
dátový model je jednou z možností, ktorou sa efektívne spracovanie dát v procese zavlažovania uberá. 
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Súhrn 
 
Predpokladom aplikácie moderných princípov v poľnohospodárstve s cieľom zabezpečiť udržateľný rast produkcie 
je aj využitie nástrojov informačných technológií. Prínosom IT v procese realizácie závlahových systémov je 
prioritne možnosť presne určiť požadovanú dávku závlahy pôde, čím znižujeme nutnosť empirických zásahov 
podľa vymedzených agrotechnických podmienok. Našim cieľom je automatizovať proces presného zavlažovania. 
K tomu je nutné využiť všetky dostupné optimalizačné metódy. Dátové zdroje sú nutné ako základ pre efektívne 
rozhodovanie v procese inteligentného zavlažovania. Nasadenie metód objektových dátových štruktúr prináša do 
celkového systému závlah potrebnú prehľadnosť a umožňuje vytvárať simulačné modely kopírujúce reálne 
podmienky.   

 
Kľúčové slová: objektová databáza, presné zavlažovanie, optimalizácia   
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