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Rozdział I 

Przetwarzanie zapytań w rozproszonej bazie wiedzy 
opartej na logice opisowej 

Streszczenie. Rozdział prezentuje podstawy algorytmu Spider przetwarzania 
zapytań asercjonalnych (typu ABox) w rozproszonej bazie wiedzy opartej na 
logice opisowej. Algorytm Spider moŜe być stosowany w celu integracji 
wiedzy z róŜnych źródeł. W rozdziale pokrótce przedstawiono zasadę 
kartograficznej reprezentacji wiedzy, sposób odwzorowywania terminologii 
róŜnych źródeł oraz oszacowano złoŜoność obliczeniową przedstawianego 
algorytmu. 

1 Wstęp 

Problem integracji wiedzy z róŜnych źródeł danych jest zagadnieniem bardzo złoŜonym. 
Jego rozwiązanie wymaga opracowania dwóch istotnych zagadnień: automatycznej lub 
półautomatycznej metody wzajemnego odwzorowywania ontologii pomiędzy źródłami oraz 
wydajnego algorytmu przekształcania zapytań zadanych w terminach jednej ontologii do 
zapytań zadanych w terminach innej ontologii. Występuje równieŜ problem opracowania 
efektywnego algorytmu wnioskowania z danych. Istniejące rozwiązania są głównie 
rozwiązaniami prototypowymi, nie spełniają wymagań efektywnościowych lub 
funkcjonalnych oraz nie odnoszą się w ogóle do problemu rozproszenia wiedzy [1], [2]. 
W ramach prac nad projektem PIPS (ang. Personal Information Platform for life and health 
Services) [3] 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej zaproponowano nową 
kartograficzną metodę reprezentacji wiedzy (ang. knowledge cartography) [4] opartą na 
logice opisowej (ang. Description Logics - DL) [5]. Wstępne doświadczenia opisane w [4] 
pozwalają sądzić, Ŝe to podejście umoŜliwi wykonywanie zapytań przez bazę wiedzy 
w czasie dostatecznie krótkim, aby moŜna ten algorytm wykorzystać w rzeczywistych 
warunkach. Algorytm Spider wykorzystuje kartograficzną reprezentację wiedzy do 
tworzenia odwzorowań pomiędzy ontologiami, jak równieŜ w celu przekształcenia zapytań 
z jednej ontologii do wielu ontologii, dla niej podrzędnych. Przedstawiony algorytm 
zakłada, Ŝe odwzorowania pomiędzy ontologiami są dane i zbudowane zgodnie 
z opisanymi w podrozdziale 3 zasadami. Podrozdział 2 wprowadza podstawy 
kartograficznej reprezentacji wiedzy, zaś podrozdział 4 opisuje zasadę działania algorytmu 
Spider oraz oszacowuje jego złoŜoność obliczeniową. 
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2 Kartograficzna reprezentacja wiedzy 

Kartograficzna reprezentacja wiedzy zakłada, Ŝe dana dziedzina wiedzy jest podzielona na 
pewne obszary atomowe, tzn. takie obszary, które nie zawierają juŜ Ŝadnych innych 
obszarów [4]. Ze względu na zwięzłość rozdziału zasada wyznaczania takich obszarów 
atomowych została tutaj pominięta. Rysunek 1 przedstawia przykład obszarów atomowych 
dla pewnej ontologii dotyczącej ludzi. Intuicyjnie rozumiemy, Ŝe obszar 1 to obszar, do 
którego zakwalifikujemy wszystkie kobiety bezdzietne, obszar 2 to obszar, do którego 
naleŜą wszystkie matki i analogicznie obszar 3 to ojcowie, zaś obszar 4 to męŜczyźni 
bezdzietni. Dodatkowo, kaŜdy taki obszar jest jednoznacznie identyfikowany pewną 
sygnaturą składającą się dokładnie z tylu bitów, ile jest obszarów atomowych dla danej 
terminologii. W przypadku omawianej terminologii koncept Człowiek obejmuje całą 
dziedzinę (wszystkie obszary atomowe), stąd jego sygnatura jest równa 1111. Koncept 
Kobieta obejmuje obszary atomowe 1 i 2 stąd jego sygnatura jest równa 1100. Analogicznie 
koncept MęŜczyzna ma sygnaturę 0011 a koncept ∃maDziecko.T 0110. 

 

 

Rys. 1. Przykładowa terminologia i jej podział na obszary atomowe 

KaŜde indywiduum opisane w terminach takiej terminologii faktycznie naleŜy do jednego 
i tylko jednego obszaru. Nie zawsze jednak wiedza, jaką na temat takiego indywiduum 
posiadamy, jest wystarczająca, aby jednoznacznie je zakwalifikować do któregoś 
z obszarów atomowych. W takim przypadku sygnatura danego indywiduum jest budowana 
z zer i jedynek, w taki sposób, Ŝe 0 jest wstawiane na kaŜdym polu odpowiadającemu 
obszarowi atomowemu, dla którego mamy pewność, Ŝe dane indywiduum do niego nie 
naleŜy, i 1 w przeciwnym wypadku. 

3 Problem odwzorowywania ontologii 

W systemie integracji wiedzy z róŜnych źródeł zapytanie jest kierowane do systemu 
w terminach ontologii źródła nadrzędnego [6]. Hierarchia źródeł wiedzy z oznaczeniem 
źródeł nadrzędnych została przedstawiona na rysunku 2. 
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Rys. 2. Hierarchia źródeł wiedzy w systemie integracji wiedzy 

W celu udzielenia odpowiedzi na pewne zapytanie, zapytanie to musi być przekształcone 
na zapytania zrozumiałe przez źródła podrzędne. Opracowano kilka podejść do tego 
zagadnienia. Najbardziej popularne są dwa z nich: Global As View (GAV) oraz Local As 
View (LAV) [7]. Podejście GAV polega na tym, Ŝe dla konceptów i ról w terminologii 
nadrzędnej definiujemy zapytania operujące na konceptach i rolach zdefiniowanych 
w ontologiach podrzędnych. Z kolei LAV polega na tym, Ŝe opis jest podawany 
w przeciwnym kierunku, co oznacza, Ŝe terminy w ontologiach podrzędnych są 
definiowane w terminach zapytań do ontologii nadrzędnej [8]. W przyjętym podejściu 
relacja pomiędzy ontologią nadrzędną i podrzędną jest dwukierunkowa. MoŜliwość 
zbudowania takiej relacji jest jednak obwarowana pewnym załoŜeniem: obie ontologie 
muszą opisywać tę samą dziedzinę wiedzy.  

Zgodnie z kartograficzną reprezentacją wiedzy, terminologia jest podzielona na obszary 
atomowe. Ogólna zasada tworzenia odwzorowań pomiędzy ontologiami polega na 
wzajemnym przyporządkowywaniu obszarów atomowych. Wykorzystując ontologię 
z rysunku 1 jako ontologię nadrzędną, moŜemy zbudować odwzorowania pomiędzy tą 
ontologią a ontologiami A i B przedstawionymi na rysunku 3.  

 

 

Rys. 3. Obszary atomowe dla ontologii podrzędnych A i B 

Dla uproszczenia przyjęto, Ŝe koncepty o tym samym znaczeniu mają takie same nazwy, 
bez względu na to, w jakiej ontologii są zdefiniowane. Oczywiście w rzeczywistych 
przypadkach taka sytuacja praktycznie nigdy nie zajdzie. Odwzorowania tworzymy w taki 
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sposób, Ŝe jeśli mamy koncept o takim samym znaczeniu w ontologii podrzędnej 
i nadrzędnej, to odwzorowujemy obszary atomowe naleŜące do tego konceptu z jednej 
ontologii w obszary atomowe naleŜące do tego konceptu z drugiej ontologii. Rysunek 4 
pokazuje sposób odwzorowywania pomiędzy ontologią nadrzędną z rysunku 1 a kolejnymi 
ontologiami podrzędnymi. Rysunek 4a naleŜy interpretować w taki sposób, Ŝe koncept 
Kobieta obejmujący w ontologii nadrzędnej obszary atomowe 1 i 2 odpowiada 
w podrzędnej ontologii A konceptowi Kobieta, reprezentowanemu przez obszar atomowy 1. 
Analogiczna sytuacja zachodzi równieŜ dla konceptu MęŜczyzna i w odwzorowaniach 
z ontologii B. Na rysunku 4 pokazany jest równieŜ sygnaturowy sposób reprezentacji 
danych odwzorowań. Dla kaŜdego źródła podrzędnego źródło nadrzędne przechowuje dwie 
tabele. Tabela pierwsza opisuje, w jaki sposób obszary atomowe ontologii nadrzędnej 
odwzorowują się w obszary atomowe ontologii podrzędnej. Tabela druga opisuje, w jaki 
sposób obszary atomowe ontologii podrzędnej odwzorowują się w obszary atomowe 
ontologii nadrzędnej. 

 

 

Rys. 4. Odwzorowania pomiędzy ontologią nadrzędną a ontologiami podrzędnymi a) A i b) 
B  

Przykładowo, dla ontologii podrzędnej B obszar atomowy 2 tej ontologii (ludzie, którzy 
mają przynajmniej jedno dziecko) o sygnaturze 01 jest odwzorowany w dwa obszary 
atomowe ontologii nadrzędnej: obszary 2 (matki) i 3 (ojcowie), reprezentowane sygnaturą 
0110. Istotne jest, Ŝe jeśli pewne indywiduum naleŜy do obszaru 2 ontologii B, to naleŜy 
albo do obszaru 2, albo do obszaru 3 ontologii nadrzędnej (kaŜdy człowiek mający 
przynajmniej jedno dziecko jest albo matką, albo ojcem). ZauwaŜmy, Ŝe rozproszona baza 
wiedzy na podstawie informacji zawartych w ontologii B i danego dla tej ontologii 
odwzorowania nie jest w stanie stwierdzić, do którego obszaru w ontologii nadrzędnej 
naleŜy dane indywiduum.  
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Kolejne zagadnienie dotyczące odwzorowywania ontologii dotyczy odwzorowania 
sygnatur indywiduów zapisanych w ontologiach podrzędnych (sygnatur podrzędnych) do 
sygnatur poprawnych w odniesieniu do ontologii nadrzędnej (sygnatur nadrzędnych).  

Jeśli posiadamy pełną wiedzę na temat danego indywiduum (zdefiniowana jest 
przynaleŜność indywiduum do dokładnie jednego obszaru atomowego), to sygnaturę 
przekształcamy bezpośrednio z tabeli odwzorowań. Jeśli źródło podrzędne nie wie 
jednoznacznie, do którego obszaru atomowego naleŜy dane indywiduum, to moŜe naleŜeć 
ono do dowolnego, ale tylko jednego z niewykluczonych zerem obszarów atomowych. 
Przykładowo, niech pewne indywiduum w ontologii B ma sygnaturę podrzędną 11. NaleŜy 
ono albo do obszaru 1 (10), albo do obszaru 2 (01). Szukamy w tabeli odwzorowań dwóch 
sygnatur obszarów atomowych i sprawdzamy kolejno, w jakie obszary ontologii nadrzędnej 
są one odwzorowane. W przedstawianym przykładzie obszary te są kolejno 
odwzorowywane w obszary o sygnaturach 1001 i 0110. Stąd analizowane indywiduum 
moŜe naleŜeć albo do obszaru 1, albo 2, albo 3, albo 4, co daje nam poszukiwaną sygnaturę 
nadrzędną 1111.  

5 Algorytm Spider  

5.1 ZałoŜenia 

Algorytm Spider powstał przy pewnych załoŜeniach, przede wszystkim wynikających 
z zastosowania kartograficznej reprezentacji wiedzy [4]. PoniŜsze załoŜenia muszą być 
równieŜ prawdziwe dla kaŜdej bazy wiedzy w hierarchii rozproszonego systemu integracji 
wiedzy. 

1. Terminologiczna część baz wiedzy (typu TBox) jest modyfikowana tak rzadko, Ŝe 
moŜe być postrzegana jako stała w czasie. 

2. Krytyczny jest czas odpowiedzi na zapytania. Czas ładowania ontologii 
i dodawania indywiduów nie wpływa bezpośrednio na charakterystyki 
wydajnościowe bazy wiedzy. 

3. Baza wiedzy powinna być zdolna do efektywnego przetwarzania duŜej liczby 
indywiduów. 

Główne ograniczenia wynikające z zastosowania kartograficznej reprezentacji wiedzy 
obejmują: 

1. Ekspresywność języka definiowania terminologii. Aktualna wersja algorytmu 
wnioskującego z wiedzy opisanej reprezentacją kartograficzną umoŜliwia 
korzystanie jedynie z konstruktorów języka ALC. 

2. Reprezentacja kartograficzna wiedzy nie jest przeznaczona do opisu atrybutów 
indywiduów.  

Pozostałe załoŜenia bezpośrednio nie są związane z przyjętą reprezentacją wiedzy. 
1. Źródła wiedzy muszą reprezentować tę samą dziedzinę wiedzy. 
2. Indywidua w ramach całej hierarchii źródeł wiedzy muszą być jednoznacznie 

identyfikowane. 
3. Istnieje odwzorowanie pomiędzy ontologią nadrzędną a ontologiami podrzędnymi.  
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5.2 Przetwarzanie zapytań 

Algorytm Spider słuŜy do przetwarzania zapytań asercjonalnych (typu ABox). 
W odniesieniu do interfejsu Ask zdefiniowanego dla DIG 1.1 [9] algorytm przetwarza 
zapytania o wystąpienia danego konceptu (zapytanie instances), o nazwy konceptów, do 
których dane indywiduum naleŜy (zapytanie types), o przynaleŜność indywiduum do 
konceptu (zapytanie instance) oraz o wszystkie indywidua (zapytanie allIndividuals). 

Zapytanie o wystąpienia danego konceptu. Przy załoŜeniu kartograficznej 
reprezentacji wiedzy zapytanie o wystąpienia danego konceptu sprowadza się do zapytania 
o wszystkie indywidua, których sygnatury są nie większe niŜ sygnatura danego konceptu. 
Sygnatura A jest nie większa niŜ sygnatura B wtedy i tylko wtedy, jeśli wartość bitu na 
kaŜdej pozycji sygnatury A jest nie większa niŜ wartość odpowiadającego mu bitu 
w sygnaturze B. 

Wszystkie indywidua zapisane w ontologii podrzędnej moŜemy podzielić w odniesieniu 
do danego zapytania na trzy grupy. Podział ten jest dokonany względem załoŜenia, Ŝe 
źródło nadrzędne posiada wiedzę tylko z tej jednej ontologii. Są to indywidua: 

1. których wiemy, Ŝe na pewno naleŜą do szukanego konceptu w ontologii 
nadrzędnej, 

2. których wiemy, Ŝe na pewno nie naleŜeć do szukanego konceptu w ontologii 
nadrzędnej, 

3. do których nie moŜemy zastosować Ŝadnego z powyŜszych stwierdzeń. 
Indywidua, o których wiemy, Ŝe na pewno naleŜą do szukanego konceptu w ontologii 

nadrzędnej, mają sygnaturę nadrzędną nie większą niŜ sygnatura szukanego konceptu. 
Indywidua, o których wiemy, Ŝe nie naleŜą do szukanego konceptu w ontologii nadrzędnej, 
mają sygnaturę nadrzędną nie większą niŜ sygnatura dopełnienia szukanego konceptu. 

Algorytm Spider zadaje zapytanie do kaŜdego źródła podrzędnego o wszystkie te 
indywidua, które mogą naleŜeć do szukanego konceptu (indywidua z grupy pierwszej 
i z grupy trzeciej). Następnie wyznacza dla kaŜdego zwróconego przez źródła podrzędne 
indywiduum zbiorczą sygnaturę nadrzędną. Zbiorcza sygnatura nadrzędna jest tworzona 
jako iloczyn sygnatur nadrzędnych danego indywiduum i zawiera całą informację, jaką 
system posiada na temat danego indywiduum. W ostatnim kroku algorytm Spider zwraca 
wszystkie te indywidua, których zbiorcze sygnatury nadrzędne są nie większe niŜ sygnatura 
danego konceptu. 

Tabela. 1. Sygnatury indywiduów 

Sygnatury Indywidua 
podrzędna nadrzędna zbiorcza 

 A B A B  
Anna Kowalska 10 01 1100 0110 0100 
Emmanuelle Nowak 11 01 1111 0110 0110 
Tomasz Jankowski 01 10 0011 1001 0001 
Wiktoire Kowalczyk - 11 - 1111 1111 

W tabeli 1 został przedstawiony zbiór indywiduów zdefiniowanych w ontologiach A lub B 
oraz wartości kolejnych sygnatur indywiduów wyznaczanych przez algorytm Spider. 
W przypadku zapytania o wszystkie indywidua naleŜące do obszaru atomowego 2 
w ontologii nadrzędnej (zapytanie o matki) algorytm zwraca w odpowiedzi Annę Kowalską 
(z ontologii A wnioskuje, Ŝe Anna Kowalska jest kobietą, zaś z ontologii B, Ŝe ma 
przynajmniej jedno dziecko). Tomasz Jankowski w odniesieniu do ontologii A 
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i w odniesieniu do ontologii B naleŜy do tych indywiduów, o których na pewno wiemy, Ŝe 
nie naleŜą do szukanego konceptu w ontologii nadrzędnej, dlatego został w tabeli 
przekreślony. 

Zapytanie o nazwy konceptów, do których naleŜy dane indywiduum. Takie 
zapytanie sprowadza się do wyszukania wszystkich konceptów, których sygnatura jest nie 
mniejsza niŜ sygnatura danego indywiduum. Sygnatura A jest nie mniejsza niŜ sygnatura B 
wtedy i tylko wtedy, jeśli wartość bitu na kaŜdej pozycji sygnatury A jest nie mniejsza niŜ 
wartość odpowiadającego mu bitu w sygnaturze B. 

Zadaniem algorytmu Spider jest wyznaczenie zbiorczej sygnatury nadrzędnej dla danego 
indywiduum i zwrócenie wszystkich konceptów, których sygnatura jest nie mniejsza niŜ 
wyznaczona sygnatura. 

Zapytanie o przynaleŜność indywiduum do konceptu. Takie zapytanie sprowadza się 
do wyznaczenia zbiorczej sygnatury nadrzędnej danego indywiduum i sprawdzenia czy: 
- sygnatura konceptu jest nie mniejsza niŜ wyznaczona sygnatura – indywiduum naleŜy 

do konceptu, 
- sygnatura dopełnienia konceptu jest nie mniejsza niŜ wyznaczona sygnatura – 

indywiduum na pewno nie naleŜy do konceptu, 
- Ŝadne z powyŜszych stwierdzeń nie jest prawdziwe – indywiduum moŜe naleŜeć do 

konceptu. 
Zapytanie o wszystkie indywidua. Zapytanie zwraca wszystkie indywidua zdefiniowane 
w źródłach podrzędnych. 

5.2 Oszacowanie złoŜoności obliczeniowej algorytmu 

ZłoŜoność obliczeniowa algorytmu Spider to złoŜoność operacji wyznaczania zbiorczej 
sygnatury nadrzędnej. Proces ten moŜna podzielić na dwa etapy: wyznaczenie sygnatury 
nadrzędnej dla kaŜdego indywiduum z kaŜdej z ontologii podrzędnej i obliczenie zbiorczej 
sygnatury kaŜdego indywiduum.  

W celu oszacowania złoŜoności obliczeniowej zakładamy, Ŝe istnieje k ontologii 
podrzędnych, które zarządzają kolejno n1, n2, n3, ..., nk indywiduami. Czas przekształcenia 
sygnatury podrzędnej w sygnaturę nadrzędną wymaga stałej liczby operacji nie większej 
niŜ liczba pozycji w sygnaturze. Przyjmijmy, Ŝe dla kaŜdej ontologii podrzędnej liczba 
operacji jest nie większa niŜ pewna stała m. W ten sposób liczbę operacji potrzebnych do 
wyznaczenia sygnatur nadrzędnych dla kaŜdego z indywiduów moŜna oszacować jako 
O(m(n1+n2+n3+...+nk)) = O(mn). Mając dane sygnatury nadrzędne, wyznaczenie zbiorczej 
sygnatury nadrzędnej wymaga dodatkowo wykonania operacji przecięcia zbiorów sygnatur 
nadrzędnych dla kaŜdej z ontologii podrzędnej. Taka operacja wymaga nie więcej niŜ 
O(nlogn) operacji. Stąd wynika, Ŝe złoŜoność obliczeniowa algorytmu Spider jest liniowo-
logarytmiczna względem liczby indywiduów.  

6 Podsumowanie 

W rozdziale zostały poruszone dwa zagadnienia: sposób odwzorowywania ontologii oraz 
algorytm przetwarzania zapytań Spider. Przedstawiony sposób odwzorowywania ontologii 
z punktu widzenia jego wykorzystania jest prosty. Jego zastosowanie w praktyce wymaga 
opracowania algorytmu automatycznego lub półautomatycznego budowania odwzorowań. 
Stworzenie takiego algorytmu będzie przedmiotem kolejnych prac mającym na celu 
opracowanie efektywnego, rozproszonego systemu integracji wiedzy.  
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Aktualna wersja algorytmu Spider nie wspiera zapytań dotyczących relacji pomiędzy 
indywiduami (zapytania roleFillers i relatedIndividuals) oraz zapytań o wartości atrybutów 
(zapytanie toldValues). Zapytanie o wartości atrybutów jest związane z rozszerzeniem 
funkcjonalności bazy wiedzy o część wiedzy typu DBox, przechowującą atrybuty 
indywiduów. Takie podejście jest rozwijane w ramach projektu PIPS. W odniesieniu do 
problemu integracji wiedzy wymaga przystosowania algorytmu Spider do przekształcania 
zapytań równieŜ w rozproszonej bazie wiedzy typu DBox. 
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Autorzy rozdziału dziękują Wojciechowi Waloszkowi i Michałowi Zawadzkiemu, za 
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Paper title: Query reformulation in a distributed Description Logic knowledge base. 

Abstract. The paper presents the basis of Spider algorithm, which is intended 
to reformulate asseritonal queries in a distributed Description Logic 
knowledge base. Spider algorithm can be applied to integrate knowledge 
from various sources. The paper briefly presents the knowledge cartography 
idea, the way of mapping ontologies between different knowledge sources 
and estimates computational complexity of the Spider algorithm. 
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