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Web-ul semantic

Următoarea generaţie a WWW (Tim Berners-
Lee)
Utilizat nu numai pentru a fi parcurs de
utilizatorii umani prin “browsere” ci şi de
programe care:

accesează selectiv (caută şi filtrează) paginile
(resursele) web,
efectuează anumite prelucrări ale acestora,
eventual generează alte resurse web.
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Web-ul semantic necesită:

adnotarea şi metadescrierea resurselor
web folosind limbaje bazate pe XML;
reprezentarea şi prelucrarea 
cunoştinţelor (de exemplu, prin logici 
terminologice sau decripţionale) -
ONTOLOGII;
prelucrarea resurselor web de către 
sisteme multi-agent.
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Ontologiile

Constituie repertorii de termeni,
vocabulare pentru metadescrieri
Sunt baze de cunoştinţe declarative
Sunt partajate de comunităţile de agenţi
(ACL prevede precizarea ontologiei 
folosite în comunicare)
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Ontologia

în filosofie denotă teoria asupra existenţei,
mai corect spus, asupra ceea ce consideră 
că există cel care întocmeşte teoria;
construirea oricărui sistem filosofic pleacă de 
la o ontologie - definirea categoriile 
fundamentale de entităţi din realitate şi a
relaţiilor dintre ele;
nu este întotdeauna explicită, orice demers 
însă necesitând-o.
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Ontologiile conţin :

categoriile, conceptele fundamentale,
proprietăţile conceptelor,
relaţiile şi distincţiile între concepte,
axiome.
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Ontologii

Lexicalizate (WordNet, EuroWordNet,
BalkanNet, FrameNet, MikroKosmos).
Pentru reprezentarea cunoştinţelor.
Implicite în, de exemplu, biblioteci de clase în
OOP
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nealcoolică                 efervescentă                                  alcoolică
                                                                                                 vin

                                                      apă_minerală
fierbinte      cu_cofeină                                                      bere
       ceai                                                                    şampanie

        cafea                                 cola

Latice construită prin metoda 
analizei formale a conceptelor
(Sowa, 2001)
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Categorii geografice - Chat-80
(Sowa, 2001)

                                         D etalii geografice

Suprafa ţă                                  P unct                                 L in ie

B loc                      D ig                                  P e păm ânt                         P e apă

  T eren                     O raş

      Ţară                        P od                  D rum                                  R âu

           L ac                      A eroport             F ron tieră

                  M unte               H eliport                 C ale ferată

                                                  B araj                        L in ie înaltă  tensiune
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Categorii fundamentale în Cyc
(Sowa, 2001)

                                                      C eva

O b iec tIn d iv id u a l           In ta n g ib il                              C eva R ep rezen ta t

                                                               C o lec ţie

              L u cru         O b iec tIn ta n g ib il

E ven im en t      L u cru In ta n g ib il                                       R e la ţie

           P ro ces                              V a lo a reA tr ib u t                     S lo t (d esch id ere )
                                                                          V a lA trA b so lu tă
                                                                        V a lA trR e la tivă
                                                                     V a lA trC a lita tivă
C eva O cu ren t               C eva E x is ten t        V a lA trN efiz ică              A tr ib u t
                                                               V a lA trF iz icP ercep tib ilă

      P ro cesD in a m ic

C o m p u sT a n g ib il& O b iec tIn ta n g ib il    In te lig en ţă       O b iec tT a n g ib il

                                                                                      L u cru T a n g ib il
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Arborele lui Porfir 
(traducere după Petrus Hispanus)

Suprem e genus:             SU BSTANŢĂ
(gen  suprem )
D ifferentiae:   m aterială               im aterială
(diferen ţă)
Suprem e genera:           C O RP                    SPIR IT

D ifferentiae:     însufleţit         neînsufleţit

Suprem e genera:           VIU                       M IN ER AL

D ifferentiae:    cu  sensibilitate    fără  sensibilitate

Suprem e genera:           A N IM AL             PLAN TĂ

D ifferentiae:    ra ţional                        ira ţional

Specii:                                 O M                 SĂLBA TIC

Indivizi:        Socrate         P laton       Aristotel   etc.
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Arborele lui Brentano pentru 
categoriile lui Aristotel

                         Fiin ţare

       Substan ţă                 Accident

                          Proprietate                   Relaţie

         Ineren ţă                 D irecţionare           Con ţinere

                                      M işcare          Intermediere

Calitate  Cantitate Acţiune Pasivitate Posesie Poziţie Loc Timp
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Categoriile lui Kant

Cantitate Calitate Relaţie Modalitate
Unitate Existenţă Substanţă Posibilitate
Pluralitate Inexistenţă Cauzalitate Realitate
Totalitate Limitaţie Comunitate Necesitate
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Ontologia lui John Sowa
(Sowa, 2001)

T
 
 

 Autonom ie                         Rela ţie                            M ijlocire
 
 
 

 Fizic                                 Abstract
 
 
 
 

 Realitate        Form ă            Însuşire         Afirm aţie           Conexiune           Inten ţie
 Perm anen ţă                                                                                                                                       Apariţie

 
 
 

 Obiect Proces Schem a Scenariu Joncţiune Participare Descriere Istoric Structura Am plasare Raţiune
Scop

 
 
 
 
 
 

 ⊥
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         T

Fizic     Autonomie

     Realitate

                 Rol

                         EntitateÎnsuşită

                                      Componentă

                                                   Parte

   Participant

Determinant                                 Imanent

 Sursă                                Produs

Iniţiator         Resursă       Scop         Esenţă

                              Agent                                               Temă

             Receptor                 Executant                Mutat           Spus

      Privitor   Ascultător   Vorbitor  Şofer               Experienţiator

                          ŞoferAutobuz   ŞoferCamion   ŞoferTaxi
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DAML+ OIL

Reprezentare în XML, RDF, RDFS
Descrie structura domeniului (Tbox)
RDF descrie instanţe (Abox)
Structura descrisă în termeni de clase şi 
proprietăţi
Clasele pot fi nume sau expresii
Axiome
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Nivele de reprezentare OIL

XML - Nivel sintactic de transport
RDF - Primitive ontologice de bază
DAML+OIL - Nivel logic decidabil de
bază
+ … ? - reguli de producţie
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Axiome, fapte despre clase

<daml:Class rdf:ID="Animal"/>
<daml:Class rdf:ID="Man">

<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Person"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Male"/>

</daml:Class>
<daml:Class rdf:ID="MarriedPerson">

<daml:intersectionOf rdf:parseType="daml:collection">
<daml:Class rdf:about="#Person"/>
<daml:Restriction daml:cardinality="1">

<daml:onProperty rdf:resource="#hasSpouse"/>
</daml:Restriction>

</daml:intersectionOf>
</daml: Class>
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Fapte despre proprietăţi

<daml:ObjectProperty rdf:ID="hasParent"/>
<daml:UniqueProperty rdf:ID="hasMother">

<rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#hasParent"/>
<rdfs:range rdf: resource="#Female"/>

</daml:UniqueProperty>
<daml:TransitiveProperty rdf:ID="descendant"/>
<daml:ObjectProperty rdf:ID="hasChild">

<daml:inverseOf rdf:resource="#hasParent"/>
</daml:ObjectProperty>
<daml:ObjectProperty rdf:ID="hasMom">

<daml:samePropertyAs rdf:resource="#hasMother"/>
</daml:ObjectProperty>
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Individuali

<Person rdf:ID="John"/>
<Person rdf:ID="Mary"/>
<rdf:Description rdf:about="#John">

<hasParent:resource="#Mary"/>
<age>25</ age>

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="#John">

<differentIndividualFrom:resource="#Mary"/>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="#Clinton">

<sameIndividualAs:resource="#BillClinton"/>
</rdf:Description>
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Logici descripţionale

KL/ONE
CLASSIC
KRYPTON
LOOM
FaCT
...
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Logici descripţionale

Concepte
Roluri
Axiome
Individuali
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Logici descripţionale

(defconcept fatã)
(defconcept bãiat)
(defconcept om)
(defrole are_copil_pe)
(is_a fatã om)
(is_a bãiat om)
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Logici descripţionale

(and concept1 concept2)
(or concept1 concept2)
(not concept)
(some proprietate1 concept1)
(all proprietate1 concept1)
(atleast numar1 proprietate1 
concept1)

(atmost numar1 proprietate1 
concept1)
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Logici descripţionale

Subsumare
Verificare consistenţei
Clasificare
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