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Streszczenie opublikowanej pracy
Mija dziesięcioletni okres szybkiego wzrostu ilości publikacji naukowych dotyczących
description logic [1]. Publikacje te były zainspirowane programem badań sieci semantycznej
WEB. MoŜna zauwaŜyć w rozpowszechnionych nurtach tych badań, zwanych skrótowo:
SHIF, SHOIN, SROIQ, pewne oderwanie się od stanowiska poznawczego zwanego tu
pragmatycznym stanowiskiem reprezentowania wiedzy o obiektach. Stanowisko to,
nawiązując do tradycyjnych rozwaŜań filozoficznych, łączy reprezentowane pojęcia
(składniki wiedzy o obiektach) z uŜywaniem przez agentów wyraŜeń języka odnoszących się
do reprezentowanych obiektów. DąŜy się do precyzyjnego opisywania takich sytuacji w
przetwarzaniu danych, które prowadzą do adekwatności semantycznej, tj. do zgodności
reprezentowanych pojęć z opisywanym światem przedmiotowym. MoŜliwa staje się
identyfikacja nieadekwatności semantycznej, przejawiającej się w nieostrości, niepewności
czy rozmytości reprezentowanej wiedzy. Precyzyjny opis pragmatycznego posługiwania się:
pojęciami, znaczeniami terminów i odniesieniami przedmiotowymi terminów w procesach
komunikowania się ludzi pozwala uzyskać odpowiedź na pytanie, czy systemy AI mogą coś
wiedzieć oraz coś pojmować, a więc czy mogą brać udział w dyskursie z ludźmi, w sensie
pragmatycznym w sposób równowaŜny ludzkiemu (jak w teście Turinga [2]). Innymi słowy,
jest to pytanie o to, czy istnieją systemy silnej sztucznej inteligencji. Z tego powodu
pragmatyczne stanowisko reprezentowania wiedzy o obiektach moŜe być waŜne dla badań
AI.
W tej pracy, zainspirowani pracami [3, 4], odmiennie niŜ autorzy tych prac buduje się
przybliŜoną logikę deskrypcyjną (rough description logic). Pragmatyczne stanowisko
reprezentacji wiedzy wpłynie takŜe na przyjęcie szerszej definicji sieci semantycznej, niŜ
występująca w literaturze. Definicja sieci semantycznej wpłynie na wprowadzoną semantykę
języka logiki deskrypcyjnej. Najpierw, do opisu przetwarzania danych dostosowujemy
zaproponowane przez U. Wybraniec-Skardowaską [5] ujęcie teoretyczne reprezentacji
wiedzy. Określony zostanie pragmatyczny system reprezentacji wiedzy oraz zdefiniowane
zostaną sytuacje adekwatności semantycznej i nieadekwatności semantycznej dla
reprezentowanej wiedzy. Następnie pokazuje się, Ŝe ogólne systemy informacyjne
(uogólnione systemy informacyjne w sensie Pawlaka) prezentowane w pracach (Bonikowski,
Wybraniec-Skardowska [6].) moŜna interpretować w pragmatycznych systemach
reprezentacji wiedzy. Dla ogólnych systemów informacyjnych definiuje się zbiory
przybliŜone w teoriomnogościowym ujęciu zaproponowanym przez E. Bryniarskiego [7, 8].
Pragmatyczne stanowisko reprezentacji wiedzy o obiektach jest takŜe motywacją do
określenia modelu sieci semantycznej. Model ten jest rozwaŜany jako ogólny system

informacyjny. Wyznacza on pewien formalny język logiki opisowej DL. Wprowadzone dla
ogólnych systemów informacyjnych teoriomnogościowe ujęcie zbiorów przybliŜonych
umoŜliwia opisanie interpretacji tego języka w teorii zbiorów przybliŜonych. Tym samym,
interpretacja ta obejmuje sytuacje nieadekwatności semantycznej. Zarazem, dla klasy
wszystkich tego typu interpretacji istnieje pewna logika opisowa. Logikę tę nazywamy
przybliŜoną pragmatyczną logiką deskrypcyjną (rough pragmatic description logic - RPDL).
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