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Samenvatting 

Pictografische talen komen in vrijwel elk domein voor, van verkeersborden tot 
technische vormgeving of abstracte kunst. Computerwetenschap vormt hierop 
geen uitzondering. Het vraagstuk van het succes van visuele informatie in mense
lijke communicatie, en het geautomatiseerde gebruik ervan, nemen een promi
nente plaats in op de agenda van de kunstmatige intelligentie. Rekening houdend 
met uiteenlopende aspecten van grafische talen in kennisweergave, positioneert en 
ontwikkelt deze dissertatie een specifiek grafisch raamwerk, conceptuele grafen, 
op een kruispunt van logica, taal en berekenbaarheid. 

Diverse cognitieve en linguistisch efficiënte kenmerken van plaatjes en tekenin
gen spelen een onbetwistbare rol in de menselijke en mens-machine communicatie. 
Naast voordelen op het gebied van representatie van informatie, onderstreept de 
computationele efficiëntie van sommige diagram-klassen de relevantie van tekenin
gen in geautomatiseerd redeneren. 

In deze dissertatie wordt computationele complexiteit uitgelegd in traditionele 
symbolische termen. Dit legt een gemeenschappelijke basis voor een nuttige in
teractie tussen normale textuele logica en grafische talen. Ten eerste onthullen de 
hier bestudeerde grafische systemen het bestaan van logische fragmenten met 
aantrekkelijke computationele complexiteit, die buiten de normale paden van 
de symbolische logica vallen. Omgekeerd blijkt een aantal symbolische tech
nieken zich goed aan te passen aan onze grafische raamwerken. Bijvoorbeeld het 
begrip van 'wachters' voor kwantor-uitdrukkingen, dat oorspronkelijk opkwam 
bij de vertaling van modale logica in klassieke logica, omschrijft een nieuwe vi
suele notie van bomen in het conceptuele graaf-paradigma. Ten tweede kunnen 
redeneer-technieken wederzijds worden uitgewisseld of gecombineerd. Ten slotte 
bieden cognitieve aspecten, die worden herkend in de perceptie en manipulatie van 
diagrammen, nieuwe suggesties voor het uitbreiden van gevestigde symbolische 
computatie-modellen met additionele visuele kenmerken. 

Het centrale thema van deze dissertatie is het verkennen van de interacties 
tussen conceptuele graaf-fragmenten en symbolische logica, in het licht van stan-
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daard symbolische complexiteitsmodellen. De voornaamste resultaten, die wor
den verkregen, betreffen grafische bewijs-methoden voor gevolgtrekkingsproble
men en hun complexiteitsanalyse in verschillende talen van conceptuele grafen. 
Door de studie in een breder perspectief van visuele informatie in kunstmatige 
intelligentie te plaatsen hopen we bovendien bij te dragen aan een algemener 
onderwerp: het beter begrijpen van de formele aspecten van redeneren met dia
grammen. Dit is de noodzakelijke basis voor verdere vruchtbare verbindingen 
tussen symbolische en grafische perspectieven. 

Dit proefschrift bestaat uit vijf hoofdstukken. De eerste twee hoofdstukken 
plaatsen conceptuele grafen in het perspectief van meerdere disciplines, die be
trokken zijn bij kunstmatige intelligentie. Hoofdstuk 1 relateert conceptuele 
grafen aan historische verschijningen van diagrammen in logica, pictografische 
talen in kennis-weergave, cognitieve studies van visuele informatie en diagram
men die worden gebruikt bij natuurlijke taai-analyse. Het brede bereik van dit 
overzicht legt nadruk op de relevantie van fijnmazige studies van visuele aspecten 
in alle gebieden van kunstmatige intelligentie. Computationele logica kan wor
den gezien als een gemeenschappelijke grond voor al deze gebieden als ze worden 
toegepast op automatisch redeneren. Dit is het onderwerp van het volgende 
hoofdstuk. 

Hoofdstuk 2 presenteert het technische raamwerk waarin grafische systemen 
uit de latere hoofdstukken worden geëvalueerd. Symbolische complexiteitsbegrip
pen bieden een fijn gestructureerde formele analyse van redeneren met de grafen 
en verbindt de studie van visueel redeneren met huidige interessen in expres
siviteit en complexiteit binnen de symbolische logica. Vervolgens wordt een geo
grafie van complexiteitsresultaten in klassieke en modale fragmenten ontwikkeld. 
Het terrein voor de studie van conceptuele graaf-talen wordt op deze manier 
verkend: meerdere logische beslissingsproblemen blijken relevant en op homo-
morfisme gebaseerde methoden worden gerelateerd aan de probleem-equivalentie 
tussen model-vergelijking en consequentie die voorkomt in talen met een lage 
expressiviteit. 

Hoofdstuk 3 introduceert het centrale fragment van simpele conceptuele grafen 
en projectie, een bewijsmethode voor logisch gevolg gebaseerd op gelabelde graaf-
homomorfismen. Naast de normale semantiek van simpele conceptuele grafen, die 
wordt gegeven door een vertaling naar existentiële conjunctieve eerste-orde-logica, 
wordt ook een theoretisch benaderingsmodel gepresenteerd. Het biedt een direct 
handvat voor het associëren van projecties met model-vergelijkingen. Door het 
definieren van een notie van meta-acycliciteit, gebaseerd op bewaakte kwantifi-
catie en een aangepast projectie-algoritme, wordt een nieuw, in polynomiale tijd 
beslisbaar fragment van simpele conceptuele grafen aan het licht gebracht (Theo
rem 3.3.7). Deze taal bevat alle voorheen bekende polynomiale graaf-fragmenten 
(inclusief simpele conceptuele grafen die kunnen worden veranderd in equivalente 
bomen). 

Hoofdstuk 4 verkent verschillende mogelijke uitbreidingen van de eerdere hoofd-
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taal. Allereerst wordt de toevoeging van atomaire negatie onderzocht. In graaf-
representaties definieert een onderscheidingscriterium tussen positieve en negatieve 
informatie een fragment van simpele grafen met atomaire negatie, waarin projectie 
nog steeds toepasbaar blijkt (Theorem 4.1.19). Verder is in de bewaakte beper
king van dit fragment het consequentie-probleem polynomiaal (Corollary 4.1.22). 
Ten tweede stellen we een taal van conceptuele grafen voor die equivalent is 
met eerste-orde-logica, plus een volledige bewijs-methode die tableau-constructie
regels en projecties combineert (Chapter 4.2). Tenslotte wordt in het resterende 
deel van het hoofdstuk een modaal perspectief van het schakelen van grafen 
bestudeerd. Het gebruik van de notie van bewaakte kwantificatie in haar ori
ginele modale raamwerk maakt het mogelijk een taal van 'geneste' grafen met 
een polynomiale geassocieerde projectie te definiëren (Corollary 4.3.15). 

In het laatste hoofdstuk trekken we onze uiteindelijke conclusies uit de com-
plexiteits- en expressiviteits-resultaten, verkregen via de gekozen route door het 
landschap der conceptuele grafen. Meer in het algemeen suggereert de geconsta
teerde succesvolle interactie van grafische en symbolische aspecten veelbelovende 
verdere paden naar meer intrinsiek visueel georiënteerde vormen van bereken
baarheid. 




