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SAMENVATTING

Dit proefschrift, getiteld “Redeneren met Context in Descriptie Logicas”, laat
nieuwe inzichten zien in het representeren van context en het redeneren met
context, in het paradigma van Descriptie Logica gebaseerde kennis representa-
tie. We presenteren een generiek logica-gebaseerd framework, welke overeens-
temmend is met Descriptie Logica. Met dit framework kan men een breed scala
aan problemen modelleren, bestuderen en oplossen gerelateerd aan de contex-
tualiteit van kennis, met name op het gebied van de Semantic Web. Onze aan-
pak is geinspireerd door John McCarthy’s theorie voor het formalizeren van
context in Kunstmatige Intelligentie. Hierin wordt context gezien als formele
objecten, waarover men first-order eigenschappen kan uitdrukken en quanti-
ficeren. Onze hoofdzakelijke conceptuele bijdrage is een re-interpretatie van
deze theorie, op basis van de twee-dimensionaly ’possible-world’ semantiek,
waar een dimensie het gebruikelijke object domain representeerd, en de an-
dere dimensie het domein van de context representeerd. We zien de notie van
context daarom als dat van de Kripkean possible world. De frameworks houdt
rekening met twee (mogelijke) interactie talen — een object en context taal —
voor het expliciet modelleren van deze domeinen. We beargumenteren dat
deze aanpak een verbindend en zeer verklarend perspectief bied voor het feno-
meen dat we bestuderen. Deze bewering ondersteunen we door de volgende
bijdragen:

• We definieren een nieuwe familie van twee-dimensionale, twee-gesor-
teerde Descriptie Logicas van context, welke overeenkomsten hebben
met productie-achtige combinaties van Descriptie Logica met Modale
Logica. We presenteren resultaten zoals hun expressiviteit, relaties met
andere formalismes, en de computationele complexiteit van de basis bes-
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luitvorming problemen, varierend van EXPTIME- tot 2EXPTIME- comple-
teness.

• We passen het framework toe op het probleem van ontologie integratie,
en we introduceren een nieuwe taak van meta-kennisgedreven selectie
en het querying van data. We demonstreren het gemak waarmee deze
taken uitgevoerd kunnen worden, en presenteren een case study waarin
verschillen versies van Wordnet ontologieen worden uitgelijnd

• We passen het framework toe op het problem van formele verificatie van
herkomst informatie, en presenteren een nieuwe herkomst-informatie-
specifeke logica, gebaseerd op een combinatie van propositionele logica
met ontologie query talen. Ons voorstel is gevalideerd tegen de test que-
ries van The First Provenance Challenge, and wordt ondersteund met een
analyse van de computationele eigenschappen.

• We passen het framework toe op het probleem van redeneren met tem-
porele data en we definieren een generiek mechanisme voor het creee-
ren van temporele query talen, welke gebaseerd is op combinaties van
lineaire temporele logica. We gaan uitgebreid in op de praktische toepas-
baarheid van onze aanpak, door het verrijken van de query taal en data
annotaties met aanvullende termen, en door nieuwe speciale restricties
voor te stellen welke temporele queries computationeel goedkoop ma-
ken en relatief eenvoudig te implementeren.
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