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Samenvatting:
Het gebruik van achtergrondkennis voor ontologie integratie

De huidige informatiesystemen (IS) worden verbeterd door het gebruik van
kennisbanken (KB). Simpel, KBs voegen intelligentie toe aan
informatiesystemen. Het kan de kwaliteit van de zoektocht naar informatie
verbeteren, helpen met de organisatie van de enorme hoeveelheid
informatie, en daarbij handmatige inspanning verminderen. Omdat de
kennis van een domein verschillend en divers kan zijn, mag het IS meerdere
KBs op een moment gebruiken. Maar, ze zullen eerst geintegreerd moeten
zijn voordat ze gebruikt kunnen worden. Dit bijzondere integratieprobleem is
de grootste uitdaging in KB-onderzoek in zijn algemeenheid geworden.
Tegenwoordig zijn er veel prototype kennisbankintegratiesystemen
beschikbaar die verschillende benaderingen of combinaties van
benaderingen gebruiken om de problemen op te lossen.

Dit onderzoek behandelt het gebruik van achtergrondkennis ten behoeve
van KB-integratie. Het bewijst dat de integratie van KBs substantieel
verbeterd kan worden door het gebruik van achtergrondkennis. Deze aanpak
is praktisch uitvoerbaar en zinvol. Er is duidelijk sprake van toegevoegde
waarde met betrekking tot andere integratietechnieken. Het belangrijkste
zijn de volgende positieve eigenschappen: de combinatie van meer
achtergrondkennis resulteert in cumulatief voordeel en de combinatie van
verschillende achtergrondkennistypen ook. Uiteindelijk is het succes van
achtergrondkennisgebruik niet voorbehouden aan het gebruikt van
gestructureerde kennisbronnen. Ook ongestructureerde kennisbanken
kunnen dan zeer bruikbaar zijn.


