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Abstract

Binnen een toenemend aantal toepassingen is het live verwerken van gege-

vensstromen een vereiste. Deze toepassingen tre↵en we onder andere aan

bij het voorspellen van het weer, het monitoren van olie en gas operaties, in

klantrelatiebeheer, in Smart Cities en in het analyseren van sociale media.

In deze laatste twee domeinen komen bijvoorbeeld de volgende vragen naar

voren: Wordt openbaar vervoer doelmatig ingezet? Wie voert binnen sociale

netwerken discussies over de 10 meest in opkomst zijnde onderwerpen aan?

Een systeem dat in staat is om dergelijke vragen te beantwoorden moet aan

de volgende eisen voldoen:

• Het moet in staat zijn om met zeer grote gegevensverzamelingen om

te gaan.

• Het moet gegevensstromen kunnen verwerken.

• Het moet om kunnen gaan met heterogene gegevens die mogelijkerwijs

onvolledig en/of inaccuraat zijn.

• Het moet reactieve antwoorden kunnen geven.

• Het moet op een gedetailleerd niveau toegang tot de informatie kunnen

verscha↵en.

• Het moet complexe gegevensmodellen integreren.

Op dit moment zijn er een aantal systemen die in staat zijn om op schaalbare

wijze gegevensstromen te verwerken. Deze systemen zijn tevens in staat re-

actieve antwoorden te geven, kunnen omgaan met inaccurate gegevens en

zijn in staat om op een gedetailleerd niveau toegang tot informatie te ver-

scha↵en. Daarnaast zijn er andere systemen die complexe gegevensmodellen



gebruiken om op een gedetailleerd niveau toegang te geven tot mogelijker-

wijs heterogene en onvolledige gegevens. Echter, geen van deze bestaande

oplossingen voldoet aan alle hierboven genoemde vereisten.

In lijn met het voorgaande formuleren we de onderzoeksvraag van deze

scriptie:

Q.1 Is het mogelijk om het besluitvormingsproces van zeer grote aantallen

gelijktijdige gebruikers te duiden op basis van meerdere, heterogene,

live beschikbare, mogelijkerwijs onvolledige en inaccurate gegevensstro-

men?

Deze scriptie presenteert een verzameling van artikelen waarin een zeven

jaar durend onderzoek naar stroom-gebaseerd redeneren wordt uitgelegd en

geëvalueerd. De artikelen tonen aan dat:

• stroom-gebaseerde gegevens binnen de architectuur van het Semantis-

che Web kunnen worden opgenomen.

• gegevensstroom-gebaseerd redeneren haalbaar is.

• inherente eigenschappen van een gegevensstroom, zoals de ordening op

basis van voorkomen, mogelijkheden biedt voor het optimaliseren van

redeneertaken, bijvoorbeeld door het vergeten van oudere gegevens.

• een combinatie van deductieve en inductieve stroom-gebaseerde rede-

neertechnieken is in staat om om te gaan met onvolledige en incorrecte

gegevens.

• er toepassingsdomeinen zijn waar gegevensstroom-gebaseerd redeneren

een adequate oplossing biedt.

Daarnaast kunnen we op basis van het onderzoek dat de afgelopen jaren is

uitgevoerd de volgende onderzoeksvraag formuleren: Kunnen sorteringen,

naast de gebruikelijke sortering op basis van tijd, gebruikt worden om re-

deneertaken te optimaliseren? De beantwoording van deze laatste vraag is

de belangrijkste taak voor toekomstig onderzoek waar door deze scriptie op

gewezen wordt.


	List of Figures
	List of Tables
	1 Introduction
	1.1 Scope of research
	1.2 Summary of the papers
	1.3 Collaborations

	2 Conclusions
	2.1 Extending the Semantic Web towards Stream Reasoning
	2.1.1 Extending RDF to Represent Data Streams
	2.1.2 Extending SPARQL Syntax and Semantics to Support Continuous Queries
	2.1.3 Extending SPARQL Syntax and Semantics to Support Continuous Reasoning Tasks
	2.1.4 Extending SPARQL Engines to Support Continuous Queries and Continuous Reasoning Tasks

	2.2 Optimising Stream Reasoning algorithms to provide reactive answers
	2.2.1 The intuition
	2.2.2 Optimising RDF stream processing to provide reactive answers
	2.2.3 Optimising reasoning algorithms to provide reactive answers 

	2.3 Coping with the noisy and incomplete nature of data streams
	2.4 Conclusions

	References

