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A integração em Ainbieiites de Deseilvolvimento de Software (ADSs) têm 

sido coiisiderada uina questão de três dimensões: dados, controle e apresentação. 

Entretanto, a medida que cresce o iiíhero de ferramentas baseadas em conhecimento 

em um ADS, uina quarta dimensão passa a ter de ser considerada: a integração de 

coidieciinento. Este trabalho defende o uso de Servidores de Coidiecimento para 

promover a integração de conhecimento em um ADS. 

Um Servidor de Conhecimento é uina iilfra-estiuhu'a de conhecimento que 

torna disponíveis componentes de conhecimento sobre um universo de discusso, para 

serem reutilizados e coinpai-tilhados entre ferramentas. Sua arquitetura é projetada 

com base em oiltologias e modelos de tarefa. 

Uin Servidor de Conhecimento de Processo foi defíiiido no contexto do 

Projeto TABA da COPPEKJFRJ e um protótipo construído. Para estudar a iiltegração 

de coiil-ieciineiito na Estação TABA, foi desenvolvido um assistente inteligente para 

apoiar a definição de processos de software, utilizando o Servidor de Coilliecimento 

definido. 
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Oiie secusring problein iii Software Eiigiiieeriilg Enviroimeiits (SEEs) is the 

iutegratioii of tools. Thee dimeiisioiis have beeii considered iii tlis coiitext: data, 

control aiid preseiitatioii. However, as luiowledge-based support in SEEs grows, 

anotlier diineiisioii inust be considered: lu-iowledge integration. In tliis worlc we 

advocate tlie use of ICnowledge Servers to proiiiote luiowledge iiitegratioii in SEEs. 

Ibowledge Servers cai1 improve integratioli by offeriiig doinaiii luiowledge 

coinpoiieiits to be reused aiid shared ainoilg tools. Tlie I(iiow1edge Sesver architecture 

is designed based oii doinain oiitologies aiid task inodels. 

A Software Process Ihowledge Seiver has been defmed iii tlie context of 

TABA Project of COPPEKJFRJ and a prototype developed. To clieck the lmowledge 

integratioii in the TABA Worlcstatioii, we developed ali iiltelligent assistant to suppost 

the defínitioii of iiew software processes. Tliis assistaiit was built usiug the luiowledge 

iilfi.astruchii-e offered by tlie IOiowledge Serves defiiled. 
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Capítulo 1 

Introdução 

O desenvolvimento de software é una  atividade em franca expansão. A cada 

dia, novos doinhios de aplicação são incorporados à área de atuação da Engenhasia de 

Software e, neste contexto, a qualidade tem despontado como um fator essencial em 

projetos de software. 

Entretanto, ainda hoje, o desenvolvimento de software segue, muitas vezes, 

uma abordagem quase aitesanal, foi-tenlente baseada em habilidades individuais, o que 

tem gerado sérios problemas. Um primeiro e importante passo no tratamento desses 

problenlas é considerar. a tarefa global de desenvolvimento como um processo que 

pode ser controlado, medido e inell~orado. Pesquisas, como a realizada no âmbito do 

Projeto Esprit (BAZZANA et al., 1993), evidenciaram a profuilda relação entre a 

qualidade do produto (software) e a qualidade do processo de desenvolvimento. 

Na tentativa de se aperfeiçoar o desenvolvimento de software, em busca de um 

meio mais racional de produção, duas abordagens têm sido enfocadas: 

melhoria do processo através do qual o software é desenvolvido, e, 

e uso de tecnologia para apoiar, automatizar e, portanto, em alguma extensão, 

reduzir o nível de habilidade requerido para o desenvolvimento de software. 

A primeisa abordagem envolve a definição, execução, acompanhamento e 

melhoria de processos e está foitemente associada a modelos e padrões para a 

qualidade do processo. Contudo, à medida que os processos tornam-se mais 

coinplexos, o volume de pessoas envolvidas e o número de tasefas a serem realizadas 



crescem ein grandes proporções. Assiin, gereiiciar tais processos, sem ferraineiltas de 

apoio, toriia-se inviável. 

O coiiceito de Ambientes de Deseiivolviineiito de Softwase (ADSs) surgiu 

com o objetivo de prover uma infi-a-estruh~ra pasa apoiar o eiigenlieiso de software lia 

coiistrução, avaliação e gerência do deseilvolvime~lto de produtos de softwase, através 

da coiiibiiiação de técnicas, métodos e ferrameiitas (TRAVASSOS, 1994). Uin ADS, 

segundo a definição adotada i10 Projeto TABA, contém (ROCHA et al., 1987): 

uin ciclo de vida, definindo as etapas do processo de desenvolvimeilto e as 

atividades a serein realizadas ein cada etapa, 

um coiijuiito de métodos, usados para organizar o peiisainento e o trabalho 

do deseiivolvedor ao loiigo do processo de deseiivolvimeilto, e, 

uin coiijuiito de feriaineiitas que a~~toinatizain os inétodos. 

Ambientes de Desenvolvimeiito de Softwase (ADSs) provêem serviços de 

iiifra-estrutura, perinitiiido integra fei-saineiitas iildividuais ao loiigo de três 

diineiisões principais: coiitrole, dados e iiiterface com usuário. Desta forma, o 

processo de deseilvolviineiito pode ser coiiduzido de modo uniforme e consistente. 

Além disso, dada a coiiiplexidade das tarefas realizadas no desenvolvimeiito de 

software, é importante que o ADS ofereça algum tipo de supoite baseado ein 

coiilieciinento para o desenvolvedor. Idealmeiite, o conlleciineiito ilão deve ficar 

einbutido ein uma ferraineiita, mas, ao coiltsário, deve estar iiitegrado ao ainbieiite 

para que possa ser compaitilhado e reutilizado por diversas ferramentas. Assim, é 

necessário coiisiderar mais uina dimensão na questão da iiitegração ein ADSs: a 

iiitegração de coiheciinento (TRAVASSOS, 1994). Este é o tema central desta tese. 

1.1 - Contexto e Objetivo da Tese 

Deseiivolviineilto e inailuteiição de software são atividades que requerem 

inteligência, coilheciinento e disciplina. O acesso ao coiihecimeiito apropriado e o uso 

de lieurísticas e eficieiites algoritmos de busca são cenários típicos em todas as fases 

do processo de deseiivolvimeilto de software. Assiin, a aplicação de téciiicas de 

Iiiteligêiicia Artificial (IA) na resolução de problemas de Eiigenharia de Softwase 



pode prover soluções úteis e eficientes, especialmente por sua adaptabilidade 

(KONTOGIANNIS, 1 995). 

As psiineisas iniciativas de aplicar técnicas de IA à Eiigeiiliaria de Software 

tiiiilain por objetivo a prograinação automática. Entretanto, rapidameiite percebeu-se 

que, ao invés de afastar o ser l~uinaiio do processo de software, a direção a ser tomada 

deveria ser no sentido de colocar o computador como uina ferramenta dentro deste 

processo. Com o auineilto da complexidade dos processos de deseilvolvimeiito, faz-se 

ilecessário oferecer suporte baseado em coiiilecimento às suas várias atividades. Desta 

forma, cada vez mais, técnicas de IA têm sido aplicadas lia coilstrução de assistentes 

inteligentes para apoiar os eilgenl~eisos de software lia realização de suas tarefas. 

Eiltretaiito, de modo geral, cada uina destas aplicações traz o coiheciinento embutido 

e, poi-tanto, iião dispoilível para o ambiente de deseiivolvimento como uni todo. O 

objetivo deste trabalho é propor uin modelo de integração de coid~ecimento para 

AD Ss, tendo como refereilcial a Estação TAB A (ROCHA et al, 1 990). 

O Projeto TABA (ROCHA et al, 1990), enl desenvolvimento i10 Programa de 

Eiigeiiliaria de Sistemas e Computação da COPPEíUFRJ, desde 1987, visa a 

coilstrução de uina Estação de Traballio coiifigurável para apoiar o engeiiheiro de 

software no desenvolvimeiito de produtos de software. A motivação para este projeto 

está lia coilstatação de que domínios de aplicação e projetos diferentes têm 

características diferentes e que estas devem incidir nos ambientes de deseiivolvimeilto 

através dos quais os eiigeizlieiros de software desenvolverão suas aplicações. Somente 

assim, tais ambientes podem efetivamente apoiar o deseilvolvinieilto. Para atingis seus 

objetivos, a Estação TABA contém um meta-ambiente capaz de especificar o ADS 

mais adequado a um projeto em um doinínio de aplicação, iilstailciai- e tomar 

operacioilal o ambiente especificado (TRAVASSOS, 1994). 

Iiiicialinente, a especificação de ambieiites na Estação TABA era apoiada por 

XAMÃ (AGUIAR, 1992), um assistente baseado em coiilieciineiito, que fornecia 

l~eusísticas para a escolha de inodelos de ciclo de vida, métodos e ferramentas. Estes 

elemeiitos eram coilsiderados os componentes a partir dos quais um ADS era 

formado. Eiitretanto, XAMÃ iião tililia a preocupação com a definição de um processo 

de deseiivolvimeilto de software. Além disso, a questão da integração de 



coizliecinieiito não foi coiisiderada e, sendo assim, o coiiliecimento de XAMÃ não 

estava disponível para o ambiente TABA como uin todo. 

Coin o recoilheciinento da iinpoi-tância de se ter uin processo de software para 

noi-tear o deseiivolvimeiito e da inexistência de uin processo único adequado às 

particularidades de todo e qualquer deseiivolvitnento de software, foi desenvolvida 

u n a  fenainenta para defiiiição de processos de software na Estação TABA 

(ARAÚJO, 1998). Esta ferraineiita gera uma descrição de processo que sesve de 

entrada para o iilstaiiciador de ambientes. Eiltretaiito, tal ferramenta não oferece 

iieidiuni tipo de supoi-te baseado em coiiheciineiito para o eiigedleiro de software 

iiesta tarefa que, sem díivida, é bastante complexa e requer unia gama variada de 

coiiheciineiito. Aléin disso, outras fei~aineiitas para execução, alteração e 

aconipanhaiiieiito de processo foram desenvolvidas (ARAÚJo, 1998). Assim, 

escollieinos o universo de discurso de processos de deseilvolviinento de software pasa 

materializas as discussões sobre integração de coiiliecimeiito na Estação TABA. 

A ineta é prover uma i1lfi.a-estrutusa de coidieciinento sobre processos de 

software, o Servidor de Conhecimento de Praocesso, capaz de apoias a coiistrução de 

ferramentas baseadas ein conheciinento de processo na Estação TABA. Um Servidor 

de Coiiheciineiito ilão é uma feiiainenta projetada para atuar como um agente 

resolvedor de probleinas a ser usado pelo engeidieiro de software em um processo de 

deseiivolviiiieiito. Sua fuilcioiialidade consiste em prover uma &a-estrutura comum 

para o desei~volviiiiei~to de ~ r n  coiijuiito de agentes dessa natureza em um domínio de 

interesse, i.e., uin Servidor de Coiiheciinento torna disponível u n a  1llfi.a-estsuh~ra de 

coiheciineiito sobre uin doiníilio de interesse. 

Para que o coiiliecinieiito possa ser integrado ao ambiente, sua inodelagein iião 

pode mais ser feita tendo ein vista u n a  íuiica aplicação, mas deve, sim, coilsiderar que 

o codiecimeiito será coinpai-tilliado por várias aplicações. Assim, o coiiliecimeiito 

deve ser modelado y a m  reuso e o ADS deve sei- capaz de comportar modelos e bases 

de conheciinento re~itilizáveis, tanto no nível do meta-ambiente, quanto no nível dos 

ADSs iiistailciados. 

Nossa abordagem defende o uso de oiltologias como o aspecto central para se 

atingir esta ineta. Unia antologia é a especificação de uina conceituação (GRUBER, 



1995), isto é, uma descrição de conceitos e relações que podem existir para um agente 

ou  mia coinuiudade de agentes. Ontologias têm por objetivo fii-mar um acordo sobre 

o vocabulário do doniíiio de interesse, a ser compartilhado por agentes que nele 

atuam. Basicaineiite, u n a  oiitologia coiisiste de conceitos e relações, suas defiiiições, 

propriedades e restrições, descritos lia forina de axiomas. 

O uso de oiitologias tem um foi-te impacto na aquisição de conhecimeiito. 

Eiq~~aii to na Eiigeidlaria de Coidieciineiito tradicioiial, para cada nova aplicação a ser 

coilstruída, uma nova conceituação é elaborada, ein uma abordagem baseada ein 

oiitologias, o coid~eciineiito geral do domíiiio, relevante para uma graiide variedade de 

sistemas, é capturado e especificado na forina de oiltologias. Estas, por sua vez, são 

usadas para guiar a aquisição do conheciineilto específico de uma aplicação. Desta 

forina, uma mesma oiltologia pode ser usada para guiar o deseiivolvinieilto de várias 

aplicações, diluindo os custos da aquisição e permitindo reutilização e 

coinpartilliaineilto de coiiheciinento. 

Usando oiitologias para capturar o conhecimeiito sobre um universo de 

disc~mo e toriiaiido este coiihecimeilto dispoiiível, na forma de Servidores de 

Coid~ecimeiito, - - para o ADS e suas várias ferraineiltas, é possível integrar 

coiilieciineiito em ADSs. Basicamente, um Servidor de Conhecimento para um 

doiníiiio específico deve oferecer: 

iiin coiijunto de bases de coiiliecimeilto modulares e reutilizáveis, coiistiuídas a 

pai-tir de oiitologias do domínio e, 

um coiijuiito de máquinas de inferência custoinizadas para os tipos de 

problema mais comunzente eiicoiitrados neste doinínio. 

Para mostrar como um Servidor de Coill.iecimeiito pode apoiar a coiistrução de 

ferraineiltas baseadas em conlieciinento, utilizamos o Servidor de Conhecimento de 

Processo para adaptar a ferramenta de definição de processo existente, toriiaiido-a um 

assistente iiiteligeiite. 



1.2 - Contribuições 

Os ADSs atuais consideram a integração de conhecimeiito como uina questão 

de três dimeiisões: dados, coiitsole e apresentação. Travasses (TRAVASSOS, 1994) 

identificou a necessidade de se coiisiderar mais uma dimeiisão: a iiitegração de 

coifiecimeiito. Entretanto, não há lia literatusa neiihiuna proposta para se integrar 

coid~ecimeiito em ADSs. Assim, a priiicipal contribuição deste trabalho é propor unia 

abordagem prática para a iiitegração de coiiliecimeilto ein ADSs. Esta abordagein 

advoga o uso de Servidores de Coiiliecimeiito como agentes de integração de 

coizliecimento eni ADSs. Defeiidemos, ainda, que tais servidores têm de ser apoiados 

por oiltologias para fixar a semântica da mformação tratada. De fato, a coiistrução de 

Servidores de Coiiliecimeiito está esseiicialineiite fuiidaiiieiltada no uso de oiltologias. 

Unia vez que o uso de oiitologias é o poiito-chave de nossa proposta para a 

integração de coifiecimeiito em ADSs e a coilstrução de oiitologias é ainda ~iin campo 

de estudos em aberto, foi proposta também uma abordagem para a coiistiução de 

oiitologias. A oiitologia de processo de software, desenvolvida como base para o 

Servidor de Coid~ecimento de Processo, foi construída usando esta abordagem. 

Além disso, tendo em vista que um Servidor de Conlieciineiito é, de fato, uma 

iiifi-a-estruh~sa para apoiai- a construção de ferramentas baseadas em coifiecimento no 

ADS, faz-se necessário estabelecer como utilizar esta iiifra-estiutura no 

deseiivolvimeiito de assisteiites inteligentes. Assim, uma outra contribuição deste 

trabalho é a proposta de uma abordagein de Eiigeiiliaria de Coiiliecimeiito, a ser 

utilizada sempre que houver uina iiifi-a-estiutura de componentes reutilizáveis de 

codiecimeiito, como são os Servidores de Coiiheciineiito. Esta abordagem foi 

aplicada iio deseiivolvimento do assistente para definição de processo, utilizando o 

Servidor de Coidieciiiieilto de Processo. 



1.3 - Trabalhos Correlatos 

Pesq~iisadores ein Engenharia de Softwase têm utilizado téciiicas de IA no 

processo de software, geralmente na fosina de assistentes iilteligeiltes coin o 

coiiliecirneilto totalineilte embutido e otiinizado para a resol~ição de um probleina 

específico. Até o presente momeilto, não se tein dado a devida atenção à iiitegração de 

coid~eciineilto ein ADSs. 

No âmbito da Iilteligêiicia Astificial, i10 entanto, existem vários trabalhos 

explosaildo o reuso e o coinpartilhameiito de coihecimento, cujos resultados podem 

ser trailspostos para a iiltegração de coid~eciineiito ein ADSs. 

A idéia de um Servidor de Coidleciineizto, coilsideraildo oiltologias e modelos 

de tarefa, foi explorada iiiiciaheilte ein (VALENTE, 1995). Valente propôs uin 

coiljuilto integrado de ferrameiltas para auxiliar ou parcialineilte autoinatizar três 

tarefas básicas de un profissioiial de Direito: modelar iiin caso ou uma lei, ailalisar as 

coilseqiiêiicias legais de iun caso e planejar um curso de ações ein resposta a uma 

reação do Sistema Legal. Nosso trabalho dá 111n passo à fieilte: a proposta é tomar 

dispoiiível o coid~eciineiito sobre im doiniíiio de interesse, sem especificas o tipo de 

fesraineilta a ser coilstr~iída. Ao invés de propor um coiij~mto de ferrainentas, estainos 

propoiido uma &?a-estrutura para auxilias a coiistrução de fesrameiltas baseadas ein 

coill.ieciineilto. 

A abordagein para a coilsti-ução de oiltologias foi elaborada tendo por base 

' o~itros trabalhos na ásea, tais como OJSCHOLD et al., 1995), (GRÜNINGER et al., 

1995) e (VALENTE, 1995), seiido eixiquecido coin expesiêilcias próprias adquiridas 

coin o deseilvolviineilto de oiltologias para este trabalho, prod~~zinclo, assim, uina 

abordagein sisteinática para a coilstsução de oiltologias. 

Em uma abordagein bastante afinada coin a nossa proposta de uma abordagein 

de Eilgeiiliaria de Coihecimento, NECHES et al. (1991) idealizarain uin processo de 

deseilvolvimento de SBCs que começaria pela montagein de coinponentes 

re~itilizáveis, iilcluiildo porções de bases de coiheciineilto e resolvedores de 

problenlas de propósito especial. Algum esforço seria necessário para coilectar essas 

pai-tes, coiitudo, a maior paste seria despendido na modelagem do coid~eciinento 

especializado e ila construção de resolvedores de probleina para as tarefas específicas 



do sisteina em questão. Eiitretaiito, ainda que em (NECHES et al., 1991) vários 

aspectos eixfocando a reutilização de codiecimento tenham sido discutidos, os autores 

iião propõem uiii método de Engenharia de Coidieciineilto baseado nestas idéias. 

Assim, a abordagem aqui proposta é uin avanço nesta área. 

1.4 - Organização da Tese 

Este traballio coiitéin, aléin desta Introdução, mais seis capítulos. 

O capítulo 2 - Suporte Baseado em Conhecimento ao Processo de Software - 

discute coino ~ u n  ADS pode apoiar iiin processo de software, eiifatizaiido o supoi-te 

baseado em coiilieciineiito. Este capítulo procura, ainda, dar uma visão geral de coino 

a Iilteligêiicia Astificial tem sido aplicada iio apoio a processos de software, 

apreseiitaiido sucintamente alguiis assisteiites iiiteligentes e ADSs com supoi-te 

baseado em coillieciineiito. O eilfoque principal, no entanto, recai sobre a questão da 

integração de coiiliecimeilto em ADSs. 

O capítulo 3 - Modelagem de Conhecimento - explora algumas facetas da 

inodelagein de coidieciineiito, proc~iraiido identificas elemeiitos diretamente 

relacioilados com o reuso e o coiiipai-tilhaiiieiito de coidiecimeiito, já que estas 

questões são cruciais para a integração de coifiecimeiito em ADSs. São disc~itidos 

aspectos de represeiitação de coiilieciineiito e abordageils para a inodelagein de 

coiiiiecimeiito. Além disso, são definidas mia  abordagein sistemática para a 

coiistrução de oiltologias e mia  abordagein de Eilgeiharia de Coiiheciniento a ser 

aplicada no desenvolvimeiito de SBCs apoiado por Servidores de Coidieciineilto. 

No capítulo 4 - Servidores de Coill.ieciineiito - a êiifase recai sobre os aspectos 

arquitetusais de um Servidor de Coiiheciineilto, proc~xaiido mostrar coino esta i1ifi.a- 

estrutusa é capaz de promover a integração de coidiecimeiito em ADSs. 

O capítulo 5 - Uiiia Ontologia de Processo de Software - discute a coiistrução 

da ontologia de processo de deseiivolvimei~to de softwase em todas as suas fases. Esta 

ontologia é uin dos eleineiitos principais do Servidor de Conhecimento de Processo, 

unia vez que é pai-te iiitegraiite de sua base de coiiheciineiito, aléin de fixar o 

vocab~llário a ser utilizado em outros iiiód~dos desta mesma base. 



No capítulo 6 - O Servidor de Conhecimento de Processo - apresenta o 

protótipo de um Servidor de Conhecimento de Processo (SCP) constiuído para a 

Estação TABA. Uma vez que a arquitetura geral dos Servidores de Coiiliecimeilto 

coilteinpla tanto coilheciineilto de domínio, dado pelas ontologias e suas 

instanciações, quanto conhecimento de tarefa, este capítulo discute, também, a 

coi~stsução de modelos de tarefa para problemas típicos eilcontrados no 

desenvolviineilto de software. Nesta etapa, a biblioteca de modelos de tarefa de 

Coi~unoi l IWS (VAL,ENTE et al., 1994) foi utilizada como base. Modelos genéricos 

para problemas de planejamento e designação foram selecionados e adaptados para o 

~miverso do desenvolviinento de software. Finalmente, para inostrar como Servidores 

de Coiiliecimento podem facilitar a construção de ferramentas baseadas em 

conhecimento no universo de discurso supoi-tado, um assistente inteligente para apoiar 

a definição de processos de software foi coilstruído usando os conlponentes 

disponibilizados pelo Servidor de Coiiliecimento de Processo, seguindo a abordagem 

de Engeifiaria de Coid~ecimento descrita no capítulo 4. 

O capítulo 7 - Conclusões e Perspectivas Futuras - contém as conclusões deste 

trabalho, evidenciando suas contribuições e perspectivas de futuros trabalhos. 



Capítulo 2 

Suporte Baseado em Conhecimento ao 

Processo de Software 

O aumento da demanda por sistemas de software, associado à importância do 

papel por estes deseinpeihado na sociedade atual, tem levado a uma preocupação 

constante com a produtividade no deseilvolvimento e a qualidade dos produtos 

gerados. 

Após duas décadas de promessas, não cumpridas, sobre ganhos de qualidade e 

produtividade atiavés da aplicação de novas tecnologias e métodos de engenharia de 

software, profissionais de software têm se dado conta de que um de seus principais 

problemas é a falta de habilidade para gerenciar o processo de desenvolvimento 

(PAULK et al., 1993). 

Um processo de softwase pode ser visto como o conjunto de atividades, 

métodos, práticas e transformações que guiam pessoas na produção de software. Uin 

processo eficaz deve, claraineilte, considerar as relações entre as atividades, as 

fessameiitas e os procedimentos ilecessários e a habilidade, o treinaineiito e a 

inotivação do pessoal envolvido (OSTERWEIL, 1987) (OSTERWEIL, 1997). 

A medida que os sistemas de software crescem em complexidade, o processo 

de desenvolvimento também torna-se mais complexo e passa a ser imprescindível a 

utilização de ferramentas automatizadas para apoiar a realização das várias tarefas do 

desenvolvimento, de modo que este se dê com a qualidade e a produtividade 

desejadas. Iiiicialinente, os esforços da comunidade de Engenharia de Software 
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conceiitrarain-se na produção de fei-raineiitas individuais, o que resultou na produção 

de um grande número de ferrainentas CASE (Computer Aided Software Engineering) . 

De modo geral, no entanto, tais fei-raineiitas não foram projetadas para se trabalhar 

cooperativaineilte e apoiavam apenas algumas fases do processo de desenvolvimento 

de software. 

Uma vez que o uso de ferraineiltas isoladas podia oferecer apenas soluções 

parciais, smgiu o conceito de Ambiente de Desenvolviineiito de Software (ADS), 

buscando combinar técnicas, métodos e ferramentas para apoiar desenvolvedores na 

coiistr~ição de produtos de software. ADSs provêem seiviços de inha-estiutura, 

permitindo integrar ferrainentas individuais ao longo de três dimensões principais - 

controle, dados e apresentação - garantindo um trataineiito uniforine do produto ao 

longo de seu ciclo de vida. Desta forma, apoiado por um ADS, o processo de 

desenvolvimento pode ser conduzido de modo uniforine e consistente. 

A necessidade de se aperfeiçoar o processo de software levou a uma 

aproximação entre as áreas de Engelharia de Software e Inteligência Ai-tificial (IA). 

Uin crescente núiiiero de pesquisadores tem usado técnicas de IA, sobretudo técnicas 

de Sistemas Baseados ein Conhecimento (SBCs), pasa apoiar engenheiros de softwase 

na realização de suas tarefas na forma de assistentes iiiteligeiites e ADSs com supoi-te 

baseado em coiiliecimeiito . 

A Inteligência Artificial oferece conceitos apropriados pasa modelas processos, 

fieqiieiiteineiite na forma de agentes executando tarefas para atingir objetivos. Desta 

forma, abordagens, técnicas e ferrainentas de IA podem ser adotadas ou adaptadas na 

formulação de soluções para problemas no processo de desenvolvimento de softwase 

(FICIUS et al., 1994). Fosmalismos e técnicas pasa representar conhecimento podem 

inelliorar o processo de engenharia de software através da autoinatização ou aplicação 

de soluções he~ii-ísticas (KONTOGIANNIS, 1995). Entretanto, com a introdução 

destes elementos, passa a ser necessário considerar a integração de ferrainentas como 

uma questão de quatro dimensões, incluindo, além da iiitegração de dados, controle e 

apresentação, a integração de conhecimento (TRAVASSOS, 1 994). 

Este capítulo procura dar uma visão geral de como ADSs podem apoiar o 

deseiivolviineilto de software, dando ênfase ao suporte baseado em coidiecimeiito para 



as atividades do processo de software. A seção 2.1 discute como as várias atividades 

do processo podem ser apoiadas por um ADS. Na seção 2.2, o enfoque é disecionado 

para o supoi-te baseado em conl~ecimeilto ao processo de software, dando uma visão 

geral do estado a h d  da aplicação de técnicas de IA a problemas no desenvolvimento 

de software. São apresentados alguns assistentes inteligentes e ADSs com supoi-te 

baseado em coiheciineilto e são discutidos os problenlas oriundos da abordagem 

corrente. A seção 2.3 discute a impoi-tâiicia de se coixiderar a iiltegração de 

coilheciinento em ADSs. Finalmente, a seção 2.4 apresenta as conclusões deste 

capítulo. 

2.1 - Suporte de Ambientes de Desenvolvimento ao Processo 

de Software 

O processo de desenvolviinento de software não pode ser definido de forma 

universal. Para ser eficaz e coiiduzir à coi~strução de produtos de boa qualidade, um 

processo deve ser adequado ao doiníiiio da aplicação e ao projeto específico. Deste 

modo, processos devem ser definidos, caso a caso, considerando-se as especificidades 

da aplicação, a teciiologia a ser adotada na sua construção, a organização onde o 

produto será desenvolvido e o grupo de deseilvolviinento. 

Ainda q~1e difereiltes projetos requeiram processos com características 

específicas para contemplas suas peculiaridades, é possível estabelecer uin coiijuilto 

de atividades básicas que deve ser considerado enl qualquer definição de processo de 

sofivare. Padrões e modelos de processo de software, tais como a ISO 9000-3 (1991), 

o CMM (PAULK et al., 1993) e o SPICE (DORLING, 1993), têm procusado definir 

disetrizes para o estabeleciinento deste conjunto. Com base na ISO 9000-3, por 

exeinplo, unl processo de software deve incluir, entre outras, as seguintes atividades 

relacionadas à i1Si.a-estrutura: 

e definição e docuinentação de objetivos, políticas e coinproinissos com a 

qualidade, 

estabelecimento das respoilsabilidades da gerência, 

e estabelecimeilto, documentação e inanutenção de um sisteina da qualidade, 



revisões do sisteina de qualidade adotado para garantir sua contínua 

adequabilidade e eficiência, 

a~~ditorias internas do sisteina da qualidade, 

estabelecimento, docuineiltação e mailuteiqão de procedimentos para tratar 

problemas e iniciar ações corretivas e preventivas. , 

Como atividades relacionadas com o ciclo de vida do software, a ISO 9000-3 

defiilição de um modelo de ciclo de vida para o desenvolvimento, 

revisão de contrato, 

plailej amelito do deseiwolvimento, 

identificação de recursos i~ecessários, 

defiiiição de procedimentos e ferramentas apropriadas para a coi~strução, 

gerência e controle da qualidade, 

definição e documentação das entradas e saídas de cada uma das fases do 

deseilvolvimeilto, 

planejamento da qualidade, 

definição da documentação, 

especificação de requisitos, 

projeto, 

impleinentação, 

revisões, 

testes e validação, 

aceitação, 

entrega, 

instalação, e, 

manutenção do software. 

Como atividades de apoio, são definidas na norma: 

gerência de coilfiguração, 

controle da docuilientação, 



estabelecimento e inaiiuteiição de procedimentos para identificação, coleta, 

indexação, asinazenainento, inailuteilção e disposição de registros da 

q~lalidade, 

inedições do produto e do processo, 

coiitrole de produtos deseiivolvidos por terceiros, e, 

treiiiaineiito . 

Um processo que leve ein conta todas estas atividades é, certamente, um 

processo coinplexo e sua utilização toma-se iilviável sein o apoio de ferraineiltas 

autoinatizadas. Desta forma, a autoinatização do processo deve ser considerada, caso 

coi~tsário, torna-se inviável geremiar e executar o graiide iiúinero de atividades 

eiivolvidas. 

Uma vez que processos precisam ser definidos caso a caso, ein fuilção das 

pec~iliaridades de cada projeto, ADSs tainbéin devem ser definidos caso a caso. Não 

existe um ADS que seja adequado a qualquer situação de desenvolvimento e ADSs 

devem ser instailciados com base nos processos que (seini-)autoinatizanl. 

Neste contexto, meta-ambientes assuinein um iinportante papel. Com base nas 

características de um projeto, um processo é definido. Uma vez defíiiido o processo, o 

meta-ambiente iilstailcia uin ADS apropriado para o deseiivolviine~~to em questão. 

Assiin, coilsiderainos dois tipos de supoi-te: o suporte oferecido por um meta-ADS 

para a definição de uin processo adequado ao projeto e a instaiiciação do ADS 

correspoi~deilte, e o suporte oferecido por um ADS iiistai~iado a um projeto 

específico. 

Suporte de Meta-ADSs 

A defiiiição de processos pode ser bastante coinplexa e, portanto, é 

fundaineiltal que o meta-ADS ofereça supoite a esta tarefa. Basicamente, este suporte 

pode ser oferecido de duas formas: através de bibliotecas de compoileiltes de processo 

e por meio de supoi-te baseado em coiilieciineiito. As atividades a serem apoiadas são: 

definição ou seleção do modelo de ciclo de vida apropriado: o supoite a 

esta atividade pode ser oferecido através de uma biblioteca de modelos de 

ciclo de vida e suporte baseado ein coiheciinento, auxiliando o eilgeiilieiso 

de software a selecionar o modelo mais adequado ein fuiição de 



características do projeto, tais como escopo, magnitude, complexidade, 

conhecimento da equipe sobre o doinúiio da aplicação, prazos, 

disponibilidade financeira e tecnologia a ser utilizada no desenvolvimento; 

definição de procedimentos e ferramentas apropriadas para a construção, 

gerência e controle da qualidade: um coiij~into de facilidades e ferramentas 

para apoiar o uso de procediinentos e métodos deve ser disponibilizado, 

cabendo ao meta-ADS apoiar a seleção do melhor conjunto para um projeto 

específico; 

definição da documentação: o meta-ADS pode a~~xiliar na definição da 

documentação ilecessária, tornaildo disponível coiilieciineilto e experiêiicias 

em projetos anteriores, na forma de roteiros e normas para a documeiitação. 

Suporte de ADSs Instanciados às Atividades do Ciclo de Vida: 

Tomando por base as atividades de um psocesso defiiiido em conformidade 

com a ISO 9000-3, Liin ADS pode apoiar diversas atividades, entre elas, as 

en~meradas a seguir: 

e planejamento do desenvolvimento e da qualidade: o ADS pode oferecer 

suporte baseado em coidieciinento, roteiros e exemplos de planos anteriores 

em projetos siinilares para auxiliar a elaboração dos Planos do Projeto e da 

Qualidade. Com base na iiatuseza das diversas atividades do processo, o 

ADS pode apoiar a identificação dos recursos iiecessários, a definição das 

interdependências entre as várias atividades e a definição das entradas e 

saídas de cada uma das fases do desenvolviinento. Com base no Plano do 

Projeto, o ADS pode apoiar a identificação dos marcos e pontos de 

controle, sugerindo o tipo de avaliação a ser realizada; 

irnplementação e execução do Plano do Projeto: o ADS deve prover 

orieiltação para a condução do processo de coilstrução, eiivolveiido as 

atividades de análise de requisitos, projeto, implementação, integração, 

teste e instalação do software, podendo, inclusive, impor alguma seqüêiicia 

de realização. Deve, ainda, oferecer o suporte de ferramentas adequadas 

para estas atividades; 



r~zanuten@o do software: a inaiiuteiição, de fato, envolve uin novo processo 

em pequena escala e, deste modo, um novo ADS deve ser instamiado. 

Vários tipos de supoi-te podem ser oferecidos, tais como, o registro de 

solicitações e o auxílio de ferraineiitas para facilitar a detecção dos eil-os, 

gerência da coilfig~ii-ação e registro de res~iltados. 

Suporte de ADSs Instanciados às Atividades de Apoio: 

Finalmente, no tocante às atividades de apoio enumeradas pela ISO 9000-3, 

uni ADS instmciado pode apoiar as seguintes atividades: 

nzonitoranzento e controle do progresso e da qualidade dos produtos: o 

ADS pode auxiliar no acoinpaihainento dos custos, prazos e 

fuiicionalidades, através da visibilidade do aiidaniento do desenvolviinento, 

mostrando prontamente o estado corrente ou estados prévios do processo e 

identificando problemas no cuinprimento de coinpromissos. Além disso, 

pode tainbéin auxiliar e orientar a coleta e análise de dados de métricas, 

permitindo coleta a~~toinática e coiisistente de dados relacionados a 

ferrainentas e registro em uma base de dados central corporativa. Deve, 

ainda, orieiitar e apoiar a execução coiisistente das atividades do sistema da 

qualidade; 

gerência de con.gumção: o ADS deve identificar os artefatos de software 

d~~raiite as várias fases, registrar responsabilidades, atividades e ferramentas 

que niailipulam estes artefatos. A docuineiitação gerada no 

desenvolviinento pode ser controlada e dispoiiibilizada para reuso em 

o~itros projetos; 

cont~fiole de produtos desenvolvidos por terceiros: o ADS pode registrar 

prazos, requisitos e planos de testes, manter controle de configuração e 

auxiliar nos testes de aceitação; 

ti.einonzento: ~1111 ADS pode auxiliar iio treinainento, provendo tutores 

inteligeiites, assistentes e orientação 011-line para as diversas atividades; 

Avaliando os vários tipos de suporte que um ADS pode oferecer ao processo 

de desenvolviinento de software, é possível notar que muitas das atividades 

anteriorinente relacionadas podem ser apoiadas através de suporte baseado em 



coiilieciinento. Esta abordagein, de fato, tem sido cada vez mais utilizada, como 

veremos lia seção que se segue. 

2.2 - Suporte Baseado em Conhecimento ao Processo de 

Software: O Estado Corrente 

O deseiwolviineiito de software é uina atividade de coiiliecimento iiiteiiso e, 

portanto, precisa evoluis de sua abordagem mais tradicional, centrada ein bases de 

dados, para tiina abordagein ceiltrada ein bases de coiiheciinento (BAILOR, 1992). 

A~ialinente, abordageiis baseadas em coidieciinento têm sido titilizadas para: 

fomalizar os produtos do deseiivolvimeiito de software e as atividades de 

Engenharia de Software que os produzein; 

einpregar técnicas de representação de conhecimento para registrar, 

orgailizar e recuperar o conhecimento embutido enl decisões de projeto que 

resultam em sistemas de software bem-sucedidos; 

produzir assistentes baseados em conl~eciineiito para coiltrolar o processo 

de desenvolvimeiito de software e para auxiliar o eilgeiheiro de softwase lia 

realização de suas tarefas. 

Idealineiite, a meta de u n a  abordagein baseada em conhecin~ento para apoiar 

processos de software deve ser prover ADSs baseados em coiiheciinento, capazes de 

assistir dese~ivolvedores e gerentes de projeto no cuinpriineiito de suas tarefas ao 

longo de todo o ciclo de vida. No entanto, as pesquisas atuais têm se coi~centrado 

basicainente no deseilvolviineilto de assistentes inteligentes e de facilidades baseadas 

ein coid~eciinento ein ADSs para atividades específicas, como vereinos a seguis. 

2.2.1 - Assistentes Inteligentes 

Assistentes hteligeiites são ferrainentas que oferecem suporte baseado em 

coid~eciinento para atividades do processo de software. Várias dessas atividades são 

coinplexas e podem ser mais facilmente realizadas se algum tipo de suporte 

inteligente for oferecido. 



É grande o níiinero de assisteiites inteligentes descritos na literatusa, cobrindo 

1.m amplo espectro de atividades do processo de desenvolviinento, tais como 

reutilização de software, análise de requisitos, projeto de sistema e gerência de riscos, 

entre outros. 

DRUMMOND et al. (1 993), por exeinplo, utilizaram regras de produção em 

uina ferraiiieiita para navegação ativa de bibliotecas de coinpoiieiites reutilizáveis, 

oiide a ineta de busca é inferida a paitir de uma seqiiêilcia de movimentos feita pelo 

usuário no cusso iioriiial da navegação. A partir da ineta inferida, o sistema sugere 

itens específicos da biblioteca. 

O sisteina AIRS (AI-based Reuse System) (OSTERTAG et al., 1992) oferece 

assistêiicia iiiteligeiite à busca de coinponeiites, selecionando coinponeiltes caiididatos 

em tuna biblioteca coiii base no grau de siinilaridade eiitre eles e a descrição do 

componeiite desejado, fornecida pelo usuário. 

GONZÁLEZ et al. (1997) utilizaram uma abordagem baseada em 

coidieciiiieiito, iiiais especificaiiieiite raciocínio baseado em caso, para apoiar a 

seleção de coniponentes em um repositório de coinponentes orientados a objetos. 

BORGO et al. (1997) deseiivolveram OntoSeek, unia ferrameiita para 

rec~iperação de iilforinações baseada em ontologia. Esta ferrameiita utiliza Sensus 

(SWARTOUT et al., 1997), uma oiitologia lingüística, para realizar o casamento eiitre 

consultas e dados na rec~iperação de conipoiientes orientados a objeto. OntoSeek 

possui uina linguageni de represeiitação simples, mas semanticamente rigorosa, que 

possibilita uina cliecagem seinâiitica guiada pela ontologia. 

FISCHER et al. (1992) desei~volverain um aiiibieilte integrado de projeto 

baseado em coiiheciineiito, cuja arquitetura suporta três processos básicos: 

localização, coiiipreeiisão e modificação de objetos de projeto. O ambiente é 

coiiiposto de três ferraineiitas : CATALOGEXPLORER, E,YPLAINEX e MODIFIER. 

CATALOGEIYPLORER provê suporte à localização de exemplos relevantes de 

programas, inferindo a tarefa em mãos com base em especificações apenas parciais. 

Tais exemplos são apreseiitados eiii várias perspectivas, incluindo código, diagramas, 

figwas e texto. EXPLAINER é responsável pela apreseiitação destas perspectivas, 

guialido e orieiitaildo o projetista lia coiiipreensão do objeto recuperado. MODIFIER, 



por sua vez, provê s~ipoi-te à inodificação do objeto de projeto, visando adaptá-lo às 

necessidades do projeto correiite. 

FREITAS et al. (1998) deseilvolverain uin assistente de projeto para auxiliar 

uin projetista a diagnosticar e verificar possíveis alterações de projeto, com o intuito 

de inelhorar a qualidade do inesino. Nesta ferramenta, regras he~irísticas são usadas 

p u a  orientar os tsaballios de inodelagein e projeto orientados a objetos. 

BOLCER (1995) deseiivolveu uin assisteiite iiiteligente para apoiar o projeto 

de iilterfaces gráficas coin o usuário. A ferranieilta UIDA (User Interface Design 

Assistunt) trata probleinas de estilo e coilsistêilcia para a iiltegração de iiiterfaces ao 

longo do processo de deseilvolviineilto e auxilia na avaliação de iilterfaces gráficas de 

~ii11 sistema, com base ein regras e exemplos de projetos específicos. 

O sisteina UIDA utiliza regras para satisfazer priilcípios de projeto, seiido que 

sua base de coiheciineiito contém represeiltações de decisões do usuário, do liistórico 

de aplicação das regras, e de objetos de interface e seus atributos, entre outras. A base 

de regras utiliza este coilheciineiito para iiiiciar ações e tomar decisões iilteligeiltes 

sobre o projeto de iiiterfaces coin o usuário. 

MADACHY (1995) propôs Luna extensão ao COCOMO (Constructive Cost 

Model) ( B  OEHM, 1 98 1 )  para a~ixiliar o plaiiej aineilto de projetos, através da 

ideiitificação, classificação, q~iailtificação e estabeleciineiito de prioridades de riscos 

do projeto. COCOMO é um modelo de custos ainplaineilte utilizado, que iilcoiyora o 

uso de "direcioiladores de c~isto" para ajustar cálcdos de esforço. Na extensão 

proposta por Madachy, estes direcioiiadores de custo são usados para a avaliação de 

riscos. Aléin de computar, a pai-tir das entradas dos usuários, os resultados 

interinediásios de COCOMO, riscos são identificados, anoiiialias lias entradas do 

usuário detectadas e é provida assistência. Este método está eilcapsulado na 

ferraiileiita ExpertCOCOMO. 

Assim como MADACHY (1995), TOTH (1995) desenvolveu uma ferraineiita 

para prover assistência especializada para as atividades de gerêiicia de riscos, STRA 

(Soffivnre Technology Risk Advisor). STRA provê assistência para a identificação, 

estabelecimento de prioridades e redução de riscos. Eiiquailto ExpertCOCOMO utiliza 

coidieciineilto de situações de risco, tendo por base fatores de custo pasa identificas e 



quailtificar riscos, STXA utiliza u n a  base de coihecimento de produtos de sofhvare e 

necessidades de processo, satisfazendo fatores de capacidade e matusidade'. Desta 

forina, STXA eilfoca riscos técnicos de prod~ito, enquanto ExpertCOCOMO eilfoca 

riscos de custos e prazos. 

SHEPPERD et al. (1997) desenvolverain ANGEL (ANaloGy Estimntion Tool), 

uma ferrainenta para suportar estimativas de esforço em uin projeto de softwase 

usando analogia. Dados de projetos concluídos são armazenados na forma de casos e 

problema de estimativa passa a ser tratado como o probleina de encontrar casos 

similares aquele para o qual se quer realizar uma estimativa. 

FINNIE et al. (1997) concluírain, a partir de um estudo coinparativo usando 

pontos-por-fimção como uma medida do tainanho de um sisteina, que inodelos de 

inteligência artificial usando raciocínio baseado em caso e redes neurais são capazes 

de prover inodelos de estimativa bastante efetivos. 

SELBY et al. (1 99 1) especificaram uin sisteina de inedição e análise einpírica 

de resultados, deiioiniizado Arnadeus, que permite a engeid~eisos de software integrar 

medição e inecanismos de se-aliinentação einpísicos aos processos de 

desenvolviinento e inanutenção de software. Seu objetivo é facilitar o acesso aos 

níveis mais altos do CMM (níveis 4 e 5), através da integração da inedição ao 

processo. 

GRESSE et al. (1 997) descreverain tipos de conhecimento passíveis de reuso, 

estratégias para reuso, e tipos de supoi-te baseado ein coiheciinento necessários para 

perinitir ~iin planejamento efetivo e eficiente de programas de medição baseados no 

paradigma GQM (Goal-Question-Metric). 

LIU (1998) utilizou lógica$izzy para estabelecer prioridades para requisitos de 

qualidade de software. Ein sua abordagem, requisitos de qualidade de sofhvare são 

classificados em dois grupos, um representando requisitos de qualidade que têm de ser 

satisfeitos obrigatoriamente, outro representando requisitos de qualidade que podem 

ser satisfeitos em ~ r n  deterininado grau. Uma vez que, inuitas vezes, requisitos de 

qualidade são coiiflitantes, uma abordagem de lógica fuzzy foi utilizada para 

estabelecer prioridades dentro do segundo gmpo. 

1 fatores de maturidade identificam a maturidade relativa de uma teciiologia de software no momento 
atual. 
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IBRAHIM et al. (1997) oferecerani assistêiicia inteligente para a porção de 

análise do processo de prototipagem, onde os requisitos de um sistema são firmados 

elou alterados para satisfazer às iiecessidades reais dos usuários. Regras são utilizadas 

i10 supoi-te à decisão de quais alterações iios req~tisitos considerar, tendo por base as 

reações dos usuários ao coiiiportaineiito deinoiistrado por ~1111 protótipo. 

COLOR-X CASE (BURG et al., 1997) é uina ferramenta CASE inteligente 

para a Eilgeidiaria de Requisitos. O objetivo desta ferrainenta é persnitis a criação de 

modelos iiiutuainente coiisisteiltes e que coi-iespoiidain à intenção dos requisitos, 

como descritos pelos usuários em um doc~tineiito de requisitos. Dentre seus priiicipais 

coiiipoiieiites, COLOR-X CASE possui: uni repositório coin informações sobre os 

modelos criados; um léxico coiiteiido iilforinações léxicas sobre os coiiceitos usados 

iios modelos; u n a  biblioteca de coiiipoiieiites reutilizáveis; e um sistema de base de 

coidieciineiito que coiitéin objetos ativos que, juiitos, simulam o coinpoi-taineiito do 

sistema que se está inodelaildo. 

No coiitexto do projeto CoinProLab (FRANCH et al., 1997), foram definidas 

linguageiis e ferrameiitas para Prograinação coin Compoiieiites. A Prograniação coin 

Coiiipoiieiites é Luna estratégia para deseiivolver sisteinas de software como uina 

coiiibiiiação de coinpoiieiites de software iiidividuais. Dentre as ferraiiieiitas 

deseiivolvidas, há um catálogo de tarefas relevaiites pasa o deseiivolviineilto de 

sisteinas usaiido Prograinação coin Coinpoiieiltes, e ~ r n  assisteiite de modelo de 

processo. Este assistente faz uso de um conjuiito de regras de precedêiicia para apoiar 

a defiilição de um inodelo de processo de software, a partir de coinbiilações válidas 

das tarefas catalogadas. A cada iiistaiite, o assisteiite permite apeiias a execução 

daq~telas tarefas que iião violam as regras de precedêiicia. 

HURLEY et al. (1997) utilizaram tutores inteligeiites pasa apoiar o 

treiiiaineiito de desenvolvedores em novas inetodologias de deseiivolvimeiito de 

software. 

No coiitexto do projeto & (CANFORA et al., 1998), foi desenvolvido um 

aiiibieiite integrado para reeiigeidiaria de sisteinas escritos em C. A meta é extrair e 

fazer a reeiigeilliaria de inódulos reutilizáveis a pai-tir de sisteinas existentes, 

capt~ii-aiido o conheciineiito existente nestes snócliilos. 



A iiitegração de ferraineiltas neste aiiibieiite é obtida através de uma 

represeiitação úiiica do sisteina, que é produzida por ferraineiitas de análise de código 

e iinplemeiitada na forma de uma base de fatos Prolog. Esta base de fatos é 

coinpartilhada por diferentes fessainentas de eiigeiiharia reversa coin o objetivo de 

abstrair diferentes inódulos caiididatos ao reuso. 

2.2.2 - ADSs com Suporte Baseado em Conhecimento 

O uso de técnicas de IA ein ADSs, coin o intuito de oferecer suporte baseado 

ein coilhecimento a atividades do processo de software, tein se toriiado cada vez mais 

Luna realidade. Embora esta seja uma tarefa complexa, alg~uis ambientes têm 

experiineiltado esta abordagem, como veremos a seguir. 

HyperCASE (CYBULSKY et al., 1992) é Luna iiifi-a-estrutura para iiltegração 

de ferramentas CASE, combinando uma iuterface coin o usuário baseada em 

lipei-texto, com um repositório de docuineiltos baseado ein coiiliecimeilto . O sisteina 

provê uin ainbieiite de eiigeiiliaria de software visual, integrado e custoinizável, 

coilsistiiido de ferraineiltas livrenieiite acopladas. 

A asquitetma de HyperCASE é composta por três subsistemas. HyperEdit 

integra ferrainentas ein uma iilterface gráfica com o usuário, perinitindo a criação, 

inodificação e apreseiitação de doc~iilieiitos de software. É composto de Lun 

gereiiciador de ititerface, um sisteina de autoria e uin gereilciador de eventos. 

fIyperBc~se é uiii repositório liiperinídia de doc~iineiitos de software baseado em 

coiiiiecimento. Orgaiiiza Luna sofisticada base de coiheciineilto sobre docunieiltos de 

software reutilizáveis e seus coinponeiltes, além de prover lieusísticas para verificar 

coiisistêilcia e ajudar na execução e testes. Por fim, HyperDict é uiii dicionário de 

dados coinLuii a todos os docuineiitos em HyperCASE. 

Insccpe (PERRY et al., 1993) é uiii ADS baseado eiii especificação, integrado 

pelo uso coilstrutivo de especificações formais de iiiterfaces. As depeiidêiicias 

semâiiticas entre os vários coinpoiieiltes ein uin sisteina de software são explicitadas e 

utilizadas para assistis na coiistrução e evolução de sistemas. Uin conjunto de 

predicados de primeira ordem descreve a semântica dos objetos. Estes predicados 



descreveiii as propriedades dos objetos de dados e as pré e pós-coiidições de operação 

de inódulos. 

Insccpe oferece, ainda,  mia ináquiila de iiiferência pasa ser usada por 

ferraiiieiitas internas. Inquire, por exeinplo, um navegador e inecaiiisino de busca 

baseado em predicados, utiliza esta ináquina com o propósito de auxilias o ambiente, 

ou uin usuásio, lia busca de conipoileiites. 

KBSEE (Knowledge-Based Sofh)are Engineering Environnzent) (GOMAA et 

al., 1996) é uin ainbieiite deseilvolvido para supoi-tar o desenvolviiiieilto de inodelos 

de doiníilio e a geração de especificações de sisteinas a pai-tis desses modelos. O 

ainbieiite coilsiste de um coiijuiito integrado de ferrameiltas de software, iiicluiildo 

ferranieiitas comercialineiite disponíveis e ferramentas desenvolvidas para o ambiente. 

Uina das principais ferrameiitas de KBSEE é a ferramenta de elicitação de 

requisitos baseada ein coilhecimeilto (Knowledge Based Requirements Elicitation 

To01 - IDRET), usada para assistir a geração de especificações de sisteinas a pai-tir de 

inodelos de doiníiiio . KBRET coiiduz uiii diálogo com o eilgeiilieiro de software 

ofereceiido características pasa o sisteina ein deseilvolviiiieiito. O eilgedieiro de 

software seleciona as características desejadas e KBRET realiza iilferências para 

verificar se elas são coiisisteiites. A pai-tir dessas características, KBRET deternina 

tipos de obj etos a sereili iiicluídos i10 sisteina eiii deseiivolviineiito. Esta iiiformação é 

usada para adaptar o modelo de doinínio e gerar a especificação do sistema. 

Os priiicipais coinpoiieiltes de KBRET são: (i) uina base de coiilieciineiito 

depeildeilte de doinínio, (ii) Luna base de coidieciineiito iiidepeiideiite de domúiio e 

(iii) um gereiiciador de iilterface com o usuário. A base de coill.iecimeiito depeiideiite 

de doiníiiio é derivada a partir do repositório de objetos do ainbieiite através de um 

extrator de base de coiilieciineilto depeiideiite de domínio. Esta fenaineilta extrai 

iiiforinações contidas i10 repositório de objetos para inodelos de doiníiiio e inapeia-as 

para a base de coiilieciineiito depeiideiite de doiníilio, criaiido fatos pasa cada tipo de 

objeto, entre outros. Diferentes bases de coiiheciineiito para difereiites doinínios 

podein ser geradas e, desta forma, o ainbieiite é coilfigusado para gerar especificações 

de sisteinas iios difereiites dodiiios. Coni esta abordagem, é possível reutilizar a 



porção de coidieciineiito independente de doiníiiio, casando-a com porções 

dependentes de doniúiio, daiido grande flexibilidade ao ambiente. 

MONTERO et al. (1997) propuseram o uso de uma arquitetura de 

traiisforinação baseada ein regras, para suportar a transferência de informação entre 

ferraineiitas apoiando diferentes fases do ciclo de vida. A motivação para esta 

abordagein está no fato da inforniação ter de fluis por diversas fei-raineiitas ao longo 

do processo de software. Cada uma destas ferramentas possui seu próprio ineta- 

modelo, tornaiido difícil a integração. A arquitet~ii-a de transformação é responsável 

pela convei-são de iiiforinações entre as várias fesrainentas e seus meta-modelos, 

~erinitindo, assim, o fluxo da iizforinação ao longo do processo. 

ZHANG et al. (1997) utilizaram unia abordagein baseada em uni fiaineworlc 

de linguagens visuais para a construção e integração de ferrainentas em ~ r n  ADS. A 

motivação para este trabalho advéin do fato de ferrainentas CASE oferecerem uma 

grande variedade de linguagens visuais diagramáticas para análise e projeto de 

sistemas que, em última iiistância, refletem diferentes meta-modelos. Assim, as 

ferraineiitas de VisPro, unia infi-a-estrutusa para coi~sti-ução de ADSs integrados, 

servem, basicainente, ao mesmo propósito da arquitetura de transformação de 

(MONTERO et al., 1997). A diferença básica está na forma de resolução do problema 

da integração, que neste caso é dada através de linguageiis visuais. Cada linguagem 

visual tem sua grainática especificada como uma grainática de grafos sensível ao 

contexto, usando regras. 

DEMIRORS (1 997) propôs o uso de uma arquitetura blackboard como o 

modelo base de TenmPro, um protótipo de Liin ADS com suporte baseado em 

coiiheciineiito. A ênfase principal de TeanzPro é a coinuiiicação entre os inembros de 

uina equipe. A arquitetura blackboard provê unia base coinunl para a integração da 

equipe, através do conheciineiito que ela inaiitéin sobre o sistema e as 

respoiisabilidades de cada ineiiibro da equipe. 

Alguns ADSs Ceiltrados eiii Processo provêem suporte inteligente à 

modelagem de processos, entre eles EPOS e Snzart. EPOS (JACCHERI et al., 1993) 

(NGUYEN et al., 1997) possui uin planejador inteligente que é responsável pelo 

detaIhaineiito de tarefas, gerando, automaticaineiite unia nova rede de subtarefas pasa 



cada tarefa coiiiposta. O plaiiejador começa com mia  tarefa coinposta e uina 

declaração da meta a ser atingida e aplica téciiicas de eiicadeamento progressivo e 

decoinposição liierárq~~ica, juntanieiite com conhecimento específico do doniíiiio para 

coiistruis uma rede de subtarefas apropriada. 

Snzart (GARG et al., 1994), por sua vez, ~itiliza uma ferrainenta baseada ein 

coiiheciineiito, Articulator, para modelar, analisar e siin~dai- processos organizacioilais 

coinplexos. Smart possui uina biblioteca baseada em coidiecimeilto, que apoia a 

organização, acesso e reuso de coinpoiientes de processo de software. Possui, ainda, 

Luna base de coidieciineiito sobre os coinpoiieiltes de processo e provê um coiljuilto de 

operações que si~portain ilavegação, busca, coinposição e abstração de inodelos de 

processo. 

Snzart auxilia a coiistiução de modelos de processo de três formas: primeiro, 

pode represeiitar e arinazeiiar padrões de deseilvolviineilto, inetodologias e políticas 

orgailizacioiiais na forma de coinpoiieiites de processo; segundo, fimções de busca 

baseadas ein coidleciineiito podein ser usadas para recuperar coinponeiites 

iiecessários, com base lios requisitos do usuário; terceiro e mais iinportailte, operações 

baseadas em coidiecimeiito podein ser usadas para compor e adaptar os coinponeiites 

de processo selecioiiados para coiistruir o modelo de processo desejado. 

2.2.3 - Problemas Inerentes a Abordagem Corrente 

Ao analisar os sisteinas aiiteriorineiite apreseiitados, eiitre o~itros (FALB O et 

al., 1995), percebe-se claraineiite que o coillieciineiito aparece sempre embutido em 

alguma ferranieiita ou assisteiite. É importante destacar que isto ocorre inesino lios 

ADSs. Esta tein sido a tôiiica do suporte baseado em coidieciineiito ao processo de 

sofiware: o coiiheciineiito é adquisido e modelado para uni propósito específico e 

einb~hdo ein 11111 assisteiite. Eiiti-etaiito, esta abordagem apresenta uma série de 

problemas, eiitre eles: 

1. Dzficuldude de compartilhar e reutilizar conhecimento: uina vez que o 

coidieciineiito é adquirido e modelado para um propósito específico, toma- 

se difícil separar as porções do coidieciineiito que represeiitain 

coidiecimeiito coinum a unia gama de aplicações daquelas que representam 



coiiliecimeiito lieurístico específico da aplicação correiite. 

Coilseqiieiiteiliei~te, dificilmente o coiilieciinento pode ser compartilhado ou 

reutilizado. 

2. DíJiculdade de comunicação entre as fer*sanzentas: uina vez que cada 

ferramenta é coilstiuída com base ein uina coilceituação específica e utiliza 

um vocabulásio próprio, torna-se difícil a coinui~icação entre fessaineiitas, 

i10 que diz respeito ao conhecimento. 

3. Redundância e inconsistência do conhecimento no ADS: muito do 

coiiliecimeiito descrito em uma ferramenta pode ser comum a várias o~iti-as 

fei-saineiitas do ADS, o que leva à reduildâilcia e, talvez, à iiicoilsistêiicia do 

coifieciineilto descrito iio ADS como uin todo. 

4. Bnixa yrodutividude na construçLio de ferramentas baseadas em 

conhecimento para o ADS: sempre que uina nova fei-saineilta baseada em 

coiiiieciineiito tem de ser coilstruída, uma aquisição de coiii~eciineiito é 

realizada a pai-tis do nada, o que auineiita os custos e diiniilui a 

produtividade no deseiivolvimeiito de tais ferramentas. 

Estes probleinas são análogos aos probleinas eilcoiltrados quando a iiitegração 

de dados não é coilsiderada. Assim, esta teiidêilcia precisa ser revertida para que 

possamos coilstruir ambieiites verdadeiraineilte integrados. Somente com a integmção 

de conhecimento devidaineiite coilsiderada, torna-se viável a coi~strução de ainbieiltes 

pleiiaineiite integrados. Sem coiiteinplar esta diineilsão da integração, provavelmente, 

cada ferramenta estará baseada em uma coiiceitnação, utilizasá um vocabulário 

próprio e o coill.iecimeiito nela embutido não poderá ser reutilizado ou coinpai9illiado. 

2.3 - Integração de Conhecimento em ADSs 

Ferramentas CASE isoladas tein se demoiistrado inadequadas (VESSEY et al., 

1992). Muito tempo é gasto em seu aprendizado e elas não são capazes de garantir a 

coiisistêiicia e a qualidade do produto ao longo do deseiivolviineilto. Faz-se 

necessário, poi-taiito, integrar ferrainentas, garantindo um tratamento uniforme do 

produto ao longo de seu ciclo de vida. E impoi-tante observar, ainda, que integração 

iião é mia  propriedade de uma b i c a  feii-aineiita, mas de suas relações com outros 



elementos do ambiente (THOMAS et al., 1992). Estes relacionainentos niostrain 

como as ferramentas se integram ao processo de desenvolvimento e à plataforma de 

execução (TRAVASSOS, 1994). 

Unia das principais metas a serem perseguidas em ADSs é exatamente a 

iiltegração de ferranientas e, desta forma, a arquitetura de um ambiente deve permitir 

que ferramentas possam cooperar umas com as outras. Ferramentas em ADSs devem 

suportar alg~mi método de desenvolvimento e, ainda, possibilitar que as inforniações a 

elas associadas estejam disponíveis para o anibiente coino um todo (TRAVASSOS, 

1994). 

A maioria dos ADSs trata a integração de ferramentas como unia questão de 

três dimensões: controle, dados e apresentação (TRAVASSOS, 1994). A integração 

de apresentação é responsável por proporcionar ao usuário a sensação de integração 

no ambiente. É através dela que as formas de apresentação da informação e as técnicas 

de interação com o usuário tornam-se lioiiiogêiieas. Assim, a dimensão apresentação 

busca promover a integração no que se refere à interação com o usuário. A iiitegração 

de controle é responsável por prover serviços e fimcionalidades básicas às ferramentas 

e ao ambiente, permitindo o seu fi~ncionainento de forma organizada. Por fin, a 

integração de dados estabelece a forma coino as fei-sainentas realizarão o tratamento 

das inforinações, através da provisão de serviços básicos de ar~nazenaniento e 

gerenciainento de estrutusas de inforniação. 

Entretanto, com o aumento da complexidade dos processos de software, faz-se 

necessário coilsiderar informações de iiatuseza semântica. Sistemas de infoiinação 

suportando tarefas e domínios coinplexos, tipicamente, não possuem o corpo de 

coiiheciinento necessário para gerar interpretações adequadas. Ao contrário, assumem 

que o usuário possui este conliecimeiito. Entretanto, suporte inteligente implica que 

esta carga deve ser deslocada de volta ao sistema, tanto quanto possível. Neste 

coiltexto, é necessário considerar unia visão mais abraligente de integração, 

observaizdo, além da integração de dados, controle e apresentação, a integra~ão de 

conhecinzento (TRAVASSOS, 1 994). 

A integração de conlieciinento possibilita às ferramentas mi melhor 

entendimento da seniântica das informações e dos inétodos existentes pasa tratar a 



inforinação. Este conhecimeiito, assim como os dados, deve estas dispoiiível para o 

ainbieiite, de forina a poder ser coinpaitilliado por todas as ferraineiitas que dele 

necessitarein. A integração de coiiheciineiito torna dispoiiíveis os seiviços básicos de 

asniazenaineiito, gereiiciaineiito e utilização do coidxxiineiito descrito e adquisido ao 

loiigo do processo de deseiivolviiiieiito (TRAVAS S OS, 1994). 

Ein L ~ ~ I I  ADS provendo supoite iiiteligeiite a diversas tarefas, as várias 

ferraineiltas ou assisteiites baseados ein coiiliecimeiito podem ser vistos como agentes 

inteligeiites. Neste seiitido, o ADS torimse um sistema inulti-agente. O principal 

desafio dos sisteiiias iiiulti-agentes é a questão de como utilizas, de forina coiljuiita, 

coiiceitos provei~ieiites de diferentes descrições e coiiceituações (TAKAAI et al., 

1997). Quaiido dois agentes possuiiido iiiterpretações difereiites para Liin inesiiio 

conceito teiitain se coinuiiicar, estas difereiiças provocam distúrbios lia com~iiiicação. 

Assini, é fuiidaineiltal que as ferramentas em uin ADS coinpartilliein im vocabulário 

e uma inesina interpretação para os terinos empregados. Esta deve ser a principal 

meta da integração de coiiheciineiito: fixar a seiiiâiltica das iilformações tsocadas entre 

as diversas ferraineiitas . 

Aiialisaiido os assisteiites e ambientes apreseiitados nas seções anteriores, fica 

evidente que a qt~estão da iiitegração de coiilieciineilto tein sido iiegligeiiciada. 

Claraineiite, estes sistemas têin inuito coiii~eciineilto em coinuin. Uin assistente para 

ailálise de riscos, assim como uin assisteiite para inodelagein de processos, tein de ter 

a l g ~ m  coizliecimeiito sobre atividades, recursos l.iuinanos, métodos e ferrainentas de 

software. Idealineiite, dentro de um ADS, estas ferraineiitas deveriaiii ser capazes de 

coinpartillias este coidiecinieiito. A tabela 2.1 mostra alguinas interseções observadas 

nos sisteinas discutidos. 



Tabela 2.1 - Tipos de Coidiecimeilto Utilizados em Sistemas Inteligentes de Suporte a 

Atividades do Processo de Software. 

I I Conhecimento sobre 

As iilterseções mostradas lia tabela 2.1 não sigilificam que o coidlecimento 

descrito em cada ferrainenta, pasa cada tipo, é o inesino. Ao coiltrário, inuitas vezes, 

as perspectivas são bastante diferentes. Nos assistentes para análise de requisitos e 

projeto, por exeinplo, o coiilieciineiito sobre método diz respeito ao(s) inétodo(s) 

suportado(s) pelas ferramentas, estando descrito com niuito inais detalhes do que em 

uni assisteiite para aiiálise de riscos, oilde há idorinações gerais sobre vários métodos. 

O coiiheciilieilto de atividade utilizado em um assisteiite de análise de requisitos ou 

projeto, por sua vez, diz respeito às atividades que devein ser realizadas em uina 

análise de req~~isitos, ou projeto, respectivaineilte. Já em um assistente para 

modelagein de processo ou para análise de riscos, tem-se um coiiliecheiito inais 

ainplo sobre as atividades do deseilvolvimeilto de inaiieira geral. Entretanto, ainda que 

diferentes perspectivas e níveis de detalhes sejam utilizados, há inuito coiiliecimeilto 

ein coinuin. No caso do coidxxiineilto sobre atividade, aspectos relacionados à 

decoinposição de atividades e precedência entre elas estão preseiites eni todos os 

assistentes que manipulam este tipo de coilheciiiieilto. 



Entretanto, para coinpai-tilliar coid~eciinento em um ADS, é preciso inudar a 

forina coino são coilstr~iídas suas ferramentas. Atualinente, o conheciinento em um 

anlbieilte é dado pelo coiiheciinento embutido em cada uma de suas ferraineiitas e, 

portanto, há imita redundância e inconsistência. Como mostra a figura 2.1 (a), cabe às 

ferramentas oferecer o suporte baseado em coilheciinento ao ambiente. Entretanto, o 

que se faz necessário é a construção de um modelo de conhecimento para o ambiente 

e seu uso por cada uma das ferraineiitas, coino mostra a figwa 2.l(b). Neste caso, cabe 

ao ambiente oferecer o suporte baseado em coid~eciinento para suas fei-sainentas. 

Somente com esta abordagem será possível obter ambientes verdadeiramente 

integrados. 

Ferramentas 
n 

Modelo de Conlieciinento 
I -1 Ferramentas 

Figura 2.1 - (a) Ambientes Atuais e (b) a Integração de Coilheciniento em um ADS. 

Para ilustrar esta concepção, consideremos o seg~~inte cenário típico no 

coiitexto de ADSs com s~~poi te  baseado em coiilieciinento. 

Cenirio: Desenvolvimento de ferramentas inteligentes para um ADS. 

Ein uin ADS, deseja-se oferecer suporte baseado em coid~eciineilto para o 

acompanhainento de projetos e para a avaliação da qualidade. Utilizando a abordagem 

dos sistemas atuais (figura 2.1 (a)), dois assistentes seriam deseilvolvidos embutiiido o 

coiihecimento necessário. Cestainente, o assistente para acoinpaidianiento de projetos 

iria manipular coid~eciineiito sobre atividade, recurso e produto. Provavelinente, parte 

deste coilheciinento seria necessário também para o assistente de avaliação da 

q~~alidade. Entretanto, não liaveria garantia de que este conhecimento seria tratado de 

forma uiiiforine nos dois assistentes. Por exeinplo, ao invés de empregar os termos 

atividade, 1vczmo e produto, o assistente de avaliação da qualidade poderia adotar 



terinos coino tarefa, insumo e cwtefato, criaiido probleinas lia troca de infomiações 

eiitre estas ferraineiitas. 

Aléin disso, sein iun inodelo de coiilieciiiieilto fimdaineiitaiido a coilstrução de 

bases de coill.iecimeilto, perde-se a possibilidade de relacioiiar coiiceitos, e as regras 

de iaferêilcia tonlm-se eleineiltos isolados, dissociados LUIS dos outros. Assiin, a base 

de coiilieciineiito passa a ser uin coiijuiito de regras isoladas, ein Liin izível pwameilte 

siinbólico, como mostra a figura 2.2. Nesta figura, aiiida que apareiiteinente haja uina 

interseção do coidleciineiito represeiltado nas ferraineiitas, não 1iá ineios de se capt~irá- 

la. Mesmo deiitro de uma fei~aineiita (no exemplo a ferrameiita N), as relações, 

qualido existeiites, são puraineiite simbólicas, e iião coilceituais. 

Ferramenta N 

Figwa 2.2 - O Coiii~ecimeiito lios Sistemas Atuais. 

Coiistsuiiido uin inodelo de coidxximeilto para o ADS (figwa 2.1 (b)), estes 

probleinas podem ser iniiiiinizados, ou até inesmo eliiniiiados. Uin vocabulário básico 

é estabelecido e, portailto, todas as ferraineiitas einpregam os mesmos terinos para 

refereiiciar os coiiceitos correspoiideiites do in~~ildo real. Uiiia vez que estes coilceitos 

estão amparados ein Lun modelo de coidieciineiito global para o ADS, suas relações 

gaidiain seinâiitica, deixando de ser puramente simbólicas. 

2.4 - Conclusões 

Ui11 cresceilte iiúiiiero de pesquisadores tein usado téciiicas de Iiiteligêiicia 

Artificial para assistir engei&eisos de software lia realização de suas tarefas. Neste 



capítulo, discutimos como a tecnologia de sistemas baseados em conhecimeilto tem 

sido utilizada para oferecer supoi-te inteligente a atividades do processo de software. 

Alguns assisteiites iiiteligeiites e ADSs com suporte baseado em coiiliecimeiito forain 

brevemente apresentados. 

Ao analisar estes sistenias, percebe-se claraineilte que, mesmo nos ADSs, a 

abordagein corrente consiste ein adquirir e inodelar o conheciineiito para Linl 

propósito específico e, então, embuti-10 eni um assistente. Entretanto, esta abordagein 

apresenta unia série de probleinas e esta tendência precisa ser revei-tida para que 

possaiiios construir ambientes iiitegrados. 

Na medida em que prolifera o iiúmero de assisteiltes baseados ein 

coiilieciiiieilto em um ADS, passa a ser iiecessário considerar a iiitegração de 

ferraineiitas como uma questão de quatro diineiisões, incluindo, além da integração de 

dados, controle e apresentação, a iiitegração de coiiliecimeiito. Soineiite coin esta 

diineiisão devidamente observada, torna-se viável a coiistiução de ambientes 

pleiiaineilte integrados. Sein considerar a integração de coiheciineiito, provaveliiieiite, 

cada ferraineiita estasá baseada ein uma coiiceituação, utilizará uni vocabulário 

próprio e o coifieciiiieiito nela einbutido não poderá ser reutilizado ou coinpartilliado. 

O conheciineiito, da mesma forma que os dados, deve estar disponível para o 

ainbieiite como um todo, podendo ser acessado pelas diversas ferraineiitas, evitaiido- 

se redundâncias e iuconsistêiicias. 

No eiltaiito, a integração de coillieciinento não é obtida de forina espontânea. 

Ao contrário, ela iinpõe uina iiiudança na forina de se desenvolver fei-sainentas 

baseadas em coiiliecimeiito. Ao invés de coiistruii-inos assistentes coin coidieciineiito 

totalmeiite einbutido e otiinizado pasa uina tarefa específica, deveinos buscar uma 

abordagem onde estes sejam capazes de coinpartill~ar corpos de coidieciinento coinum 

ein um domínio de aplicação. Assim, o eilfoque deve ser o desenvolviineilto pn7.a 

reuso, neste contexto, com uina perspectiva mais desafiadora: o reuso de 

conheciineiito. Coiihido, desenvolver Sistemas Baseados em Coidieciineiito coin este 

eilfoque requer m i a  abordagein diferente para o processo de modelagem do 

coidiecinieilto. Este é o tema de discussão do próximo capílxilo. 



Capítulo 3 

Modelagem de Conhecimento 

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em descrever sistemas 

complexos de processamento de informação em termos do conhecimento por eles 

manipulado. A constsução de protótipos de sistemas especialistas em âmbito 

acadêmico tem dado lugar ao desenvolvimento de Sistemas Baseados em 

Codiecimeiito (SBCs) aplicados a negócios. 

Inicialmente, a maior parte dos esforços para incorporar conhecimento aos 

sistemas conceiiti-ava-se na construção de mecanismos uniformes e gerais de 

representação. O uso de formalismos e mecanismos de iiiferêiicia uniformes (p. ex., 

regras e seus mecanismos de eiicadeameiito progressivo ou regressivo) eram 

considerados a base para o deseiivolviineiito de SBCs. Esta uniformidade, contudo, 

teve como conseqüêi~cia diseta a incapacidade de separar os conhecimentos do 

domíiiio da aplicação e da tarefa a ser realizada. Uma vez que a máquina de iilferência 

era de propósito geral, a estratégia para resolver uni problema era embutida coino 

parte da base de conhecimento. Com isso, a reutilização de conhecimento tornou-se 

praticamente inviável. Do ponto de vista do domínio, o reuso era problemático dado 

que o coidiecimento era adquisido para uma tarefa específica. Do ponto de vista da 

tarefa, apesar de tarefas coino diagnose e planejamento, mesmo em diferentes 

doinínios ou aplicações, apresentarein vários aspectos em conium, estes não eram 

explicitamente representados e, portanto, o reuso também não era possível. 



De fato, esta incapacidade de se perceber as diferentes facetas do 

coiiliecimeiito estava intrinsecamente relacioiiada à forma como era coiiduzido o 

processo de aquisição de conhecimento. A aquisição de coiheciineilto era vista como 

uiii processo de extrair o coihecimento de um especialista liumano e transferi-lo para 

um sistema. Ass~uiiia-se que o especialista era uma "mina" de coiheciineilto, e que o 

papel do engenheiso de coidiecimeiito era "explorar" essa mina (VALENTE, 1995). 

Especialistas utilizam um grande iiíiinero de heurísticas, o que lhes permite evitar 

caininhos de raciocínio pouco eficientes. Todavia, exatamente pelo fato do 

coiilieciineiito estar coinpilado, a separação dos diferentes tipos de conhecimento não 

é trivial. Aléni disso, a ênfase excl~isivanieiite no conliecimento do especialista é por 

si só Luna falha. Podem existir vásias outras fontes de coidiecimeiito igualmente 

importaiites. Ao relegar estas fontes, a estratégia de transferência do conhecimento do 

especialista para o sistema não apenas tornava a tarefa de aq~iisição mais difícil, como 

também reforçava o problema da superficialidade. Outro problema provenieiite desta 

abordagem refere-se ao fato dela não levar em conta o fato do conhecimento sobre a 

natureza do problema a ser resolvido poder ser usado para guiar a aquisição. 

CLANCEY (1 993) propôs mudar tal perspectiva, argumentando que o foco da 

Eilgeiiliaria de Conhecimento deve ser a modelagem de sistemas e não a tentativa de 

reprod~izis a maiieisa como pensam os especialistas. CLANCEY (1 993) é uni dos 

defensores da visiio de modelagem para a Eilgeiiliasia de Conhecimento, de acordo 

com a qual, unia base de coidiecimento não é um repositório de conheciinento 

extraído da mente de uin especialista, mas o resultado de u n a  atividade de 

modelagem, cujo objeto é o comportamento observado de um agente inteligente 

atuando em seu ambiente. 

Este capítulo explora algumas facetas da modelagem de coilhecimento, 

proc~ii-ando identificar elementos diretamente relacioiiados à seutilização e ao 

coinpastill.iaiiieiito de coid~ecimeiito que, em última iiistâiicia, são as metas da 

iiitegração de coiiliecimeiito em ADSs. A seção 3.1 discute a questão da representação 

de coiihecimento e seus níveis. A seção 3.2 apresenta, sucintamente, algumas 

abordagens para a modelagem de conhecimento. Na seção 3.3, o enfoque recai sobre o 

uso de ontologias no deseiivolviinento de SBCs. Na seção 3.4, procuramos avançar 



neste campo de estudos, apresentaildo uma linguagem gráfica para a descrição de 

ontologias, um método para a coiistrução de oiltologias e uma abordagem de 

Engenharia de Conhecimento baseada em Ontologias. Fiiialmeiite, na seção 3.5, são 

apreseiltadas as conclusões deste capítulo. 

Vale a pena realçar que não é nossa intenção discutir o processo de 

deseilvolviinento de SBCs coino um todo, mas apenas seus aspectos relacionados à 

modelagem de coill-iecimento. Para uma discussão mais ampla sobre o processo de 

dese~~volvimeiito, métodos, técnicas e ferramentas para a coilstrução de SBCs, vide 

(WERNECK, 1 995). 

3.1 - Representação de Conhecimento e seus Níveis 

Ao observarmos uma entidade inteligente raciocinando sobre o mundo, 

deparamo-nos com uin fato iinpoi-tailte e inevitável: raciocínio é um processo interno, 

mas a maioria das coisas sobre as quais se raciocina existe apenas exterilameilte. 

Assim, o aspecto primordial em qualquer sistema inteligente é a conceituação da 

porção do inundo sobre a qual se raciocina. Uma conceituação é um coilj~iiito de 

conceitos que se assume existir em um domínio de interesse, bem coino a interação 

entre eles. 

É iinpossível represeiltar o inuizdo real, ou mesmo ~iina paite dele, em sua 

completa riqueza de detalhes. Para representar um cesto feilômeilo ou uma porção do 

inuildo, a que chainainos doiníiiio, é necessário coiicentras a atenção em um ilúinero 

limitado de coiiceitos, suficientes e relevailtes para se criar uma abstração do 

feilômeiio em estudo. Desta forma, várias conceituações diferentes são possíveis para 

um mesmo domínio e, para capturar a conceituação de uma porção do mundo, é 

necessário utilizar alguma representação. 

Segundo DAVIS et al. (1993), a noção de represeiltação de conhecimento pode 

ser melhor coinpreeildida em termos de cinco papéis distiiitos que esta desempenha: 

1. Uma represeiltação de coiheciinento é um inecaiismo usado para se raciocinar 

sobre o inundo ao invés de agir diretamente sobre ele. Neste sentido, ela é, 

fundameiitalmeiite, um substituto para aquilo que representa. Este papel conduz, 

natusalmente, a dois importantes aspectos. O primeiro diz respeito à sua 



identidade projetada. Deve haver alguma forma de correspondência especificada 

entre o substituto e seu referente planejado no inundo. Esta correspondência é a 

semântica da representação. O segundo aspecto é a fidelidade. Fidelidade 

perfeita é, em geral, itnpossível, tanto na prática quanto em princípio. A única 

representação completamente precisa de um objeto é o objeto em si. Qualquer 

outra representação é iiiiprecisa e, inevitavelmente, contém simplificações. 

2. Uma representação de coiilieciinento é uma resposta à pergunta ''Em que termos 

devo pensar sobre o inundo?', isto é, um conjunto de coinpromissos 

ontológicos. Uma vez que toda representação é una  aproximação imperfeita da 

realidade, ao selecionar Luna representação, estainos tomando um conj~mto de 

decisões sobre coino e o que ver no inundo. Ou seja, selecionar uma 

representação sigiiifica fazes um conjunto de coinproinissos ontológicos. Esses 

coinproinissos determinam o que pode ser visto, eiifocaiido alguina paste do 

inundo em detrimento de outras. Esta forma de ver o mundo não é apenas um 

efeito colateral da escolha de uma represeiitação; ao contrário, o efeito 

focalizados é parte essencial do que a representação oferece, já que a 

complexidade do inundo real é esmagadora. Assim, o coinprometiinento 

ontológico feito por Luna representação pode ser uma de suas mais iinportaiites 

contsibuições . 

3. Unla representação de coilhecimento é uma teoria fragmentária de raciocínio 

que especifica que inferências são válidas e p a i s  são recomendadas. Uma 

representação é motivada por alguma percepção de coino as pessoas 

asguineiitain ou por alguina crença sobre o que significa raciocinar de forma 

inteligente. A teoria de raciocínio inteligente embutida em u n a  representação é 

geralmente implícita, mas pode se tornar mais evidente pelo exame de três 

coinponentes: a concepção de iilferência inteligente, o conjunto de inferências 

que a representação sanciona e o conjunto de infesências que ela recomenda. 

Enquanto as inferências sancionadas indicam o que pode ser inferido, as 

inferências recomendadas dizem respeito ao que deve ser inferido. Esta 

orientação é necessária, pois o coiijunto de inferências sancionadas é 

tipicamente in~lito grande para ser usado indiscriininadainente. Estes 



coiiipoiieiites podem ser vistos, também, como as respostas da representação a 

três questões hndaineiitais: (i) O que significa raciocinar de forma inteligente? 

(ii) O que podenios iiiferir a partir do que coiil-ieceinos? e (iii) O que devemos 

inferir a partir do que coidiecemos? 

4. Uma represeiitação de coidiecimeiito é uin meio de coiiiputação 

praginaticaineiite eficiente. Na realidade, esta questão aborda a ~ltilidade prática 

da represeiitação. Se ela toriia coisas possíveis mas não facilmente comp~itáveis, 

então, a represeiitação pode iião ser de muita valia para o problema em mãos. 

5.  Uma representação de coill.ieciiiieiito é um meio de expressão, i.e., uma 

liiiguagein lia qual se pode dizer coisas sobre o intuido. Esta é, também, uma 

q~~estão de utilidade prática da represeiitação. Se ela perinite expressas cei-tas 

sit~iações, mas isto iião é feito facilmente, então, como usuários, imitas vezes 

não podemos saber se a representação não é capaz de expressar alguma coisa 

que gostaríamos de dizer ou siinplesineiite iião sabemos como usá-la. Uma 

represeiitação é a liiiguageiii lia qual lios coinuiiicamos e, assim, devemos ser 

capazes de falar sem esforço heróico. 

Estes ciiico papéis têm impacto lias várias fases da Eiigeiharia de 

Conheciiilento. Mais especificaineiite, afora o papel de iií~mero 4, os demais devem 

ser ateiitaineiite observados lia modelagem de coifieciinento. 

Devemos frisar que a concepção de represeiltação de coiiliecirnento adotada 

neste trabalho é a mesma que ein (DAVIS et al., 1993): uma forma utilizada para 

represeiitar coidieciineiito. O coiijuiito familiar de ferramentas básicas de 

represeiitação, tais como lógica, regras,Ji.ames e redes semânticas, é referenciado aqui 

como teciiologias de represeiitação de coid~eciineiito. É uma prática bastante comum 

coiistruir representações de conliecimeiito ein niúltiplos iiíveis de liiiguageiis, 

tipicameiite, com uma das teciiologias de represeiitação de conheciineiito no nível 

inferior. 

Iiiicialmeiite, a Engenharia do Conhecimento adotava uma abordagem de 

liatureza puraineiite coiliputacional, isto é, a êiifase era a tecnologia de represeiitação, 

em detriineiito da semântica do coiihecimeilto. É verdade que, em algum poilto do 

processo de desenvolviineilto, temos de iios defioiitar com decisões sobre qual meio 



de iinpleinentação utilizar; entretanto, a resposta coinputacional é apenas parcialmente 

satisfatória. Há uma grande distância coilceitual entre o nível de iinplemeiltação e o 

coiheciinento de resolução de probleina observado no inundo real. Assim, faz-se 

necessário uin outro iiível de discurso onde o conhecimento e a resolução de problema 

sejam tratados iildependenteinente de suas possíveis hpleineiitações. 

NEWELL (1982) propôs a adoção de uma perspectiva de nível de 

coiiilecimento, em adição ao nível simbólico. No nível de conhecimento, agentes de 

resolução de probleina podein ser caracterizados em termos das ações que podem 

executar, do conhecimeilto que possuem e de suas metas. Um forinalisino é apenas 

wn sistema simbólico que codifica um corpo de coid~eciinento. Contudo, apenas esta 

cliferenciação é ainda iiisuficiente. De fato, é possível identificar níveis mais refinados 

de representação de conheciinento. 

O nível siinbólico proposto por NEWELL (1982) pode ser decoinposto em 

dois níveis: o nível de estrutusas de dados e o nível de tecilologia de representação. No 

nível de estmtzira de dados ou de inzplementação, o conhecimento do sisteina é 

representado em termos de esti-utusas de dados, tais como grafos, listas ou células de 

inemória. O nível de tecnologin de representação, por sua vez, já eiivolve alguns 

coinproinissos ontológicos. Lógica, regras, flanzes e quaisquer outsas tecnologias de 

representação, incorporain uma visão sobre os tipos de coisas que são iinportantes no 

imndo. Na lógica, por exenlplo, o inundo é visto em termos de entidades individuais e 

relações entre elas. 

Cada tecnologia de representação adota um modo próprio de observação do 

in~mdo e, portanto, selecionar uma tecnologia de representação envolve um certo grau 

de coinproiiletimeilto ontológico. De fato, os coinpromissos ontológicos de uma 

representação acuin~ilam-se em camadas, sendo o nível de tecnologia de representação 

a camada inferior. 

Ahda que as tecilologias de representação provejam um meio de ver as coisas 

no inundo, elas não indicam como instanciar esta visão. Na verdade, este é o objetivo 

da modelagem de coiiliecimeilto: elaborar uma conceituação da porção do mundo em 

estudo. Durante esta fase, as discussões devem se dar totalmente no nível de 



coidiecimeiito proposto por Newell. Eiitretaiito, este iiível pode ser desiliembrado ein 

outros dois: iiível epistemológico e iiível ontológico. 

No nível epistemológico, especifica-se a est~utura dos conceitos e seus iiiter- 

relacioiiameiitos. Modelos de objetos e de dados são exemplos de represeiitações neste 

iiível. Coilhido, para represeiitas conheciineiito, tais represeiltações são ainda pobres. 

Esses formalisinos estabelecem apenas sigilificados pai-ticulares de estnihiração. É 

iiecessário, portaiito, iiitroduzir a noção de nível ontológico (GUARINO, 1993). 

Eiiquanto o nível episteinológico é o iiível de estr~it~iração, o iiível oiitológico é o 

nível de signlJiccrç20. No iiível ontológico, as primitivas de conhecimeiito satisfazem 

postulados forinais de sigilificação, que restringem a interpretação de uma teoria com 

base em uma oiitologia formal. Assim, uina oiitologia é uina especificação formal de 

Luna coiiceit~iação. 

Para melhor iliistrar estes dois níveis, observeinos o pequeno extrato de um 

modelo de entidades e relacioiiaineiitos de um sistema acadêmico para uina 

~miversidade, mostrado lia figma 3.1. Esta representação de iiível epistemológico 

mostra que existem coiiceitos no in~iildo de aluiio, disciplina e turma, e que 11á 

relacioiiaineiitos de matrícula, liistórico e ofei-ta entre iiistâncias desses coiiceitos. 

Pode-se perceber que, neste iiível, só é possível represeiitar a estrutura das coisas no 

mundo. Eiitsetaiito, algumas questões iinportaiites permaiiecem em abei-to, entre elas: 

Que eleineiitos do coiijuiito de entidades aluno podem estar relacioiiados com uma 

iiistância específica de turma? O que é exatamente uina iiistâiicia de turma? Que 

subconj~iiito do produto cai-tesiaiio das iiistâiicias de uluno e disciplina caracteriza 

precisaiiieiite o relacioiiainento histórico? Tais questões não são respondidas por esse 

modelo, já que ele é um modelo do nível epistemológico. A solução iiormalmente 

adotada nestes casos coiisiste em enibutis este coiiliecimeiito dentro do código de um 

programa, o que dific~ilta o seu reuso e compai-tilhamei~to. Coiistruiiido-se oiitologias 

formais, é possível estabelecer sigilificados forinais para alguiis termos do vocabulário 

do doinhio, assiiii como pode-se restringir a interpretação da teoria com base na 

axiomatização da oiitologia. 



- 
Iiistórico oferta 

0,ll 

Figura 3.1 - Extrato de um Modelo ER para um Sistema Acadêmico. 

I 

No caso do sistema acadêmico, axiomas da ontologia poderiain, por exemplo, 

impor condicionantes para o estabelecimento do relacionamento nzatrícula, tal como: 

se a é uin aluno e existe uin relacionamento histórico(n,d), indicando que este aluno já 

cursou a disciplina d tendo sido aprovado, então não é possível haver o 

relacioiiainento nzatrícula(a,t), se a turma t for uma ofei-ta da disciplina d, (isto é 

ofertu(t,q) já cursada pelo aluno. A seguiute sentença, em lógica de primeira ordem, é 

a formalização deste axioma: 

('u' a, d, t) (aluno(a) A disc@lina(d) A tz~rnza(t) A 

histórico(a, d,Aproimdo) A oferta(t, 4 4 nzatrícula(a, t)) 

Disciplina 

Desta forma, uina ontologia fosinal pode ser usada para estabelecer um acordo 

sobre o vocabulário e seus axiomas podem ser utilizados para verificar se um 

detesininado uso é coiisisteiite, o que facilita a reutilização do conhecimento em 

contextos não previstos antecipadamente. 

A fosmalização de unia ontologia requer uma linguagem formal, tal como a 

linguagem de predicados de primeira ordein. Eiitretanto, é bom frisar que tal 

linguagem é apenas um formalisino do iiível simbólico. Sentenças em lógica de 

primeira ordem são apenas cadeias de símbolos satisfazendo condições sintáticas. A 

lógica é oiitologicaineilte neutra e, precisamente por essa razão, é utilizada na 

construção de teorias oiltológicas. 
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3.2 - Abordagens para a Modelagem de Conhecimento 

A modelagein é o aspecto ceiitral da Engelharia de Coidiecimento e a 

coiistrução de uin SBC deve ser vista como a coilstixção de tun inodelo do 

coinportaiiieiito desejado. Não se busca criar uin inodelo que, no geral, simule os 

processos cogiiitivos de um especialista, mas sim criar uiii iiiodelo que produza 

resultados siinilares lia resolução de probleinas lia área de iiiteresse. Uni SBC, 

portanto, dificilineiite será o equivaleiite fuilcioiial e coinportainental de um 

especialista. Há várias razões para tal. Primeiro, a introdução da teciiologia de 

iuforniação freqiieiiteinente eiivolve iiovas distribuições de fuilções e papéis dos 

agentes e, assim, ~ m i  SBC pode executar funções que iião fazein paste do repei-tório do 

especialista. Segundo, geralineiite não se coiisegue toriiar completamente explícito o 

processo de raciocíiiio que fundamenta uin especialista. Por fun, liá difereiiças 

iiiereiites entre as capacidades das ináquiiias e das pessoas. 

Desta forina, a Eiigeill.iaria de Coizhecimeiito iião deve ser vista como uin 

processo de ti-aiisferêilcia de coiilieciineilto para uma representação coinputacioilal, 

mas como a construção de uni iiiodelo de coiheciineiito. Na visão de inodelagein, a 

aquisição de coiilieciineiito é esseiicialineiite uni processo coiistrutivo i10 qual o 

eiigeiiheiro de coiheciineilto usa todos os tipos de iiiforinação sobre o coniportameiito 

do especialista e estabelece as decisões fiiais de iiiodelagein (WIELINGA et al., 

1992). 

Há inuitas possíveis visões sobre o coinportainento de uina solução de 

probleina, e para cada visão pode corresponder modelo diferente. Aléni disso, os 

procediineiitos usados para modelar o coiilieciineiito variam de proposta a proposta. 

A abordagem de Tarefas Genéricas (CHANDRASEKARAN et al., 1993), por 

exeinplo, utiliza as iioções de tarefa, método, sub-tarefa e estrutusa de tarefa como 

coinpoiieiites de inodelageiil, represeiitaiido uina i1ifi.a-estrutusa uniforme para analisar 

um sistema sob Luna perspectiva de tarefa. O termo "tarefa" é usado como siiiôiiimo 

de tipos de probleina, tais como diagiiose e planejamento. Métodos, por sua vez, são 

usados para realizar tarefas. Uma est1uhu.a de tasefa associa tarefas aos métodos que 

podem ser usados para executá-las e aos tipos de coizheciineiito requeridos pelos 

inétodos. Esta estrutura é uma árvore de tarefas, inétodos e sub-tarefas aplicadas 



recussivaineilte, até se obter tarefas passíveis de execução direta usando o 

conhecimeilto disponível. 

A abordagein de Componentes de Especialidade (COE) (STEELS, 1 WO), 

assim como as Tarefas Geiiéricas, pai-te de uma análise detalhada da tarefa da 

aplicação. Tarefas têm estrutura interna e podem ser decoinpostas em sub-tarefas. Para 

cada tarefa ou sub-tarefa são coilstmídos um ou mais modelos de caso. O 

coi~heciinento de domínio requerido pelos vários tipos de modelos de caso é descrito 

em modelos de domínio. Uin método de resolução de problema é responsável por 

aplicar o coi~heciinento de domíiiio a tuna tarefa, podendo consultar modelos de 

domíiiio, criar ou alteras estiutusas iiiterinediárias, executar ações pasa obter mais 

dados (p.ex., interagiiido com uin usuário) ou expandir um inodelo de caso, 

adicionaildo ou inodificaildo fatos. 

KADS (SCHREIBER et al., 1993) é o resultado de uma pesquisa realizada e111 

um projeto ESPRIT, visando o deseilvolvimeilto de uina metodologia ampla para a 

coiistrução de SBCs. ISADS está fuildainentada ein cinco priilcípios básicos: inídtiplos 

modelos, inodelagein de coiheciineilto ein níveis, reutilização de coinponeiltes, 

refiilaineilto de iliodelos e projeto preservaildo a estrutura. 

CommonKADS (BREUICER et al., 1994) é a mais recente versão da 

inetodologia IUDS, prevendo gerêilcia de projeto, análise orgaiiizacioilal, eiigeiiliaria 

de coid~ecimento e engeifiaria de software pasa SBCs. Ein Coi~unoiKADS, o 

deseilvolvimento de SBC é visto coino a coilstrução de inodelos de 

coinpoi-tainento de resolução de problema ein seu coiltexto orgaiiizacioilal coiicreto. 

Coi~mioiXADS provê um conjunto de modelos, dito o modelo do produto, que 

permite expressar as várias perspectivas ila situação de resolução de problema. Os 

modelos de organização, tarefa, agente e coinuiiicação capturam o contexto da 

atividade de resolução de problema de interesse para o projeto de SBC. O inodelo de 

especialidade descreve o coiiliecimeiito e o raciocínio eiwolvidos na execução das 

tarefas. Finalmeiite, o inodelo de projeto descreve a sua realização computacioiial. 



Considerações sobre as Abordagens Apresentadas 

A aquisição de coiiliecimeiito é, sem dúvida, o aspecto crucial no 

desenvolvimeiito de SBCs e, poi-tanto, faz-se necessário o uso de u n a  abordagem 

sistemática, prefereiiciahnente, apoiada em alguma forma de reuso. Uma idéia chave, 

introduzida para a~~mentar a reusabilidade do conlieciinento e facilitar a manutenção 

dos sistemas resultantes, consiste em separai- os coiiliecimentos de domínio e de 

tarefa. Esta separação mostra que há dois problemas basicamente distintos, apesar de 

relacioiiados, no projeto de um SBC e que estes podem ser, pelo ineiios até certo 

ponto, investigados e resolvidos separadamente. Desta fonna, podem existir modelos 

estrutusados separados para representar o domínio e a tarefa. 

Analisando as abordagens ailteriorineiite citadas, é possível notas que elas 

coinpai-tilliain a visão de que o coiiliecimento deve ser modelado tendo por base uma 

tarefa. De maneira geral, seus priiicipais componentes de modelagem são tarefas, sub- 

tarefas e métodos de resolução de problemas, sendo que o coidleciinento sobre o 

doinhio da aplicação é iiorinalineiite capturado com base lia tarefa em mãos. Assim, 

implícita ou explicitamente, defendem que o coidiecimeiito do domínio deve ser 

adaptado à tarefa em mãos. 

O enfoque centrado em tarefas é importante. Do ponto de vista teórico, ele 

oferece 11111 meio eficaz para coiistruir teorias de coiilieciinento que fazem 

significativas geiieralizações einpíricas acerca da resolução de tipos genéricos de 

probleinas. Uma teoria desta natuseza identifica um conjunto de tarefas genéricas e 

lista, para cada uma delas, os tipos de métodos de resolução de problema e modelos 

de domínio esperados. Uma vez que tal teoria exista, tem-se modelos poderosos para 

auxiliar a aquisição de conhecimento para uma aplicação específica. 

Os defeiisores das abordageiis ceiitradas em tarefas arguineiitain que o 

conheciineiito do domínio depende foi-teineiite da tarefa específica que se tem em 

mãos. Esta posição é por eles justificada com base no problema da interação, 

apresentado inicialmente por Bylailder e Chaiidraseltaran (HEIJST et al., 1997a): 

'(A representação de conhecimento para o propósito de resolver um 

dado problema é fortemente afetada pela natureza do problema e a 

estratégia de inferência a ser aplicada. " 



Segundo HEIJST et al. (1997a), são duas as priiicipais razões para o problema 

da iiiteração: primeiro, a tarefa da aplicação deterinina ein grande parte que tipos de 

coidiecimento devem ser codificados; segundo, o conheciinento deve ser codificado 

de modo que a estratégia de inferêiicia usada possa fiulcioiiar eficienteineiite. 

Por outro lado, no contexto da Engenharia de Conhecimento, os defensores da 

abordagem baseada em doinínio asguiiieiitanl que o coid~eciniento é de utilidade geral, 

ou seja, uiii mesmo corpo de coid~eciineiito pode ser utilizado em difereiites contextos 

e problemas e, portanto, não deve ser amarrado a uma tarefa. 

Recentemente, o uso de oiltologias tem se tornado a base para as abordagens 

baseadas em domínio. Oiitologias são indicadas para se estabelecer uiii acordo sobre o 

coidiecimeiito a ser trocado entre agentes baseados em coiiíieciiiieilto, removendo 

diferenças arbitrárias no nível de conhecimento. Muitas vezes, tais diferenças são 

introduzidas apenas para tratar pasticularidades da tarefa em questão. Neste caso, o 

problema tem origem na abordagein ceiltrada nas tarefas, uma vez que a dificuldade 

de se integrar coi~eciinento advéin do fato do coidiecimento de doinínio ter sido 

captusado segundo a perspectiva específica de unia tarefa. Desta forma, unia 

abordagem mais eq~dibrada deve preocupar-se c0111 o coiilieciineiito do doinínio de 

forma independente das tarefas que irão inanipulá-10. 

Esta dualidade tasefa-domínio tem sido alvo de constantes debates na área de 

SB Cs. GUARINO (1 997), por exemplo, argumeiita que o problema da interação, 

coino colocado aiiterioi.ineiite, retrata um problema de tecnologia de representação e, 

portanto, está iio nível sinibólico de NEWELL (1982). Segundo ele, no nível de 

coidiecimento, certaineiite diminui a iinpostância do probleina da iiiteração, que 

poderia ser se-escrito da seguinte forina: 

"O conhecinzento requerido para resolver um dado problema é 

fortemente ufetudo pela natureza do problenza. " 

Colocado desta forma, o probleina da interação pode ser visto coino Luna 

relação de relevância entre o conhecimento e o probleina. Indubitavelniente, uma 

porção específica de coiilieciiiiento pode ser mais ou ineiios relevante para uma tarefa 

particular, mas isto não quer dizer que este coiilieciinento é especljFico da tarefa. 

Assim, GUARINO (1997) defende a tese da independência do coid~eciineilto de 



doinhio, reforçaiido que a reusabilidade ao longo de múltiplas tarefas ou métodos 

pode e deve ser sisteniaticainente perseguida. 

Alimeiitaiido o debate, HEIJST et al. (1997b) alegam que a diferença de 

opinião em relação a GUARINO (1997) tem origem em diferentes visões sobre a 

natureza do nível de conheciiiieiito. A visão de GUAlUNO (1997) coil-espoiide de 

perto a forniulação original de NEWELL (1982), onde, no nível de conhecimento, ~ m i  

agente é descrito em termos de seu conipoi-taiiieiito racional, independentemente da 

tecnologia de sua representação. Coiit~~do, eles argunientam que é difícil imaginar 

como o nível de coiilieciinento de NEWELL (1 982) poderia ser usado na prática, sem 

qualquer esti-uh~ra ou representação. Assim, embora inspirados nas idéias de 

NEWELL (1982), eles propõem uma interpretação mais pragmática do nível de 

coiilieciniento. Nesta visão, modelos de nível de coiiheciineiito são descrições do 

coidieciiiito requerido para resolver algum problema, formuladas ein uma 

liiiguageiii que não restrinja a expressividade em favor da eficiência. Neste sentido, 

tais modelos são tanibéin representações e, poi-tanto, é necessário encarar o probleina 

da interação também no iiível de coiiheciinento (HEIJST et al., 1997b). 

De fato, há vários níveis de representação, como discutido na seção 3.1, e 

modelos de coilliecinieiito são sempre representações. Mas, assim como GUATUNO 

(1997) , acreditanios que, na aquisição de conhecimento, a ênfase deve ser a 

relevância do coiiheciinento. 

Inegavelmente, tarefa e doinúiio estão fortemeiite relacionados e o 

conhecimento sobre unia perspectiva pode auxiliar a aquisição do conhecimento da 

outra. O que devemos buscar é unia abordagem coiiciliadora que procure tiras 

vaiitageni de aiiibas as perspectivas. Nesta abordagein, a aquisição de coihecin~ento 

deve se dar em três etapas. Primeiro, procede-se uma análise do coiilieciineiito do 

doinínio da aplicação. A seguir, o foco passa a ser a tarefa genérica que niellior reflete 

o probleina a ser resolvido. Finalmente, na terceira e última etapa, os modelos 

geiiéricos de doinínio e de tarefa são ~itilizados para guias a aquisição do 

conlieciinento específico da aplicação em desenvolvimento. 

Uma abordagem desta natureza tem duas vantagens diretas. Priineiso, é 

possível reutilizar tanto codiecinieiito de domínio quanto coill-ieciineiito de tarefa, na 



forma de oiitologias de doinínio e iiiodelos de tarefa, respectivaineiite. Seguiido, e 

mais iinpoi-tailte, estes modelos podei11 ser usados para guiar a aquisição do 

coiSieciineiito específico da aplicação. Uma abordagem nesta lkdia está descrita na 

seção 3.4. Antes, coiitudo, faz-se iiecessário um estudo detalhado de oiltologias, um 

coinponeiite esseiicial pasa a abordagem proposta. 

3.3 - Ontologias 

Uiiia ontologia é uina especificação de uma coiiceituação (GRUBER, 1995), 

isto é, uma descrição de conceitos e relações que podem existis para um agente ou 

uma comunidade de ageiites. É importante realça que uma oiitologia não descreve 

apenas coiiliecimeiito iinediato, isto é, coiiliecimeiito factual que pode ser obtido 

diretamente a partir da observação do domínio, mas taiiibéiii coilheciineiito derivado, 

ou seja, coidiecimeiito obtido através de iilferêiicia sobre o coidieciineiito iinediato 

dispoiiível. 

O terino oiitologia foi adotado da Filosofia. Já há inuito teiiipo, filósofos têm 

usado oiitologias pasa tentar descrever doiizíiiios iiahirais (as coisas liatusais do 

iii~indo) e a existência dos seres e coisas em si. Eiitretanto, na Iiiteligêiicia Astificial, 

oiitologias têm mil caráter um pouco distinto. Na Filosofia, ontologias são usadas com 

o iiituito de desveiidar o sigiiificado das coisas no inuiido, procuraiido descrever a 

iiatureza das coisas. Na IA, por sua vez, oiitologias são usadas para descrever 

doiníiiios já coiisagrados, coiiio Medicina, Eiigeiiharia e Direito, onde é possível saber 

o sigiiificado projetado das coisas. Assim, o que se busca com uma ontologia em IA é 

fumar acordo sobre o vocabulário do domínio de interesse, a ser partilhado por 

ageiites que coiiversain sobre ele. 

O uso de oiitologias se coiistihii em uma fessameiita útil para apoiar a 

especificação e implemeiltação de qualquer sisteiiia de coinputação coinplexo. Uma 

oiitologia é deseiivolvida para satisfazer a um dos seguintes propósitos (SMITH, 

1996): 

o perinitis que inúltiplos ageiites compartilhem seu conhecimento; 

0 ajudar as pessoas a coinpreeiider mehor uma cei-ta área de conlieciineiito; 

0 ajudar outras pessoas a compreendes uina cesta área de conhecimento; 



ajudar pessoas a atingir ~ i m  conseiiso no seu eiiteiidiinento sobre uma área 

de coidieciinento. 

Auxiliar os deseiivolvedores a formalizar e elicitar suas especificações e 

coiheciiriieiito é LU importante papel das oiitologias. Coiitudo, oiitologias são capazes, 

tainbéin, de apoiar a iiiipleinentação prática de sistemas. Uma oiitologia ein uin 

Sisteiiia Baseado ein Coidiecimento tein ~ u n  papel siinilar a uin meta-inodelo de dados 

em Liin sistema de baiico de dados (SMITH, 1 996). 

Na medida em que tem crescido o iiitesesse por oiitologias em IA, estas tein 

sido ~~tilizadas de diferentes inaiieiras. Com base no seu coiiteúdo, oiitologias podem 

ser classificadas ein (HEIJST et al., 1997a) (GUARINO, 1997) 

(CHANDRASEIWRAN et al., 1997) (GUARINO, 1998): 

ontologias genéricas: descrevem coiiceitos bastante gerais, tais coino, espaço, 

teinpo, matéria, objeto, evento, ação, etc., que são iiidepeiidentes de um 

problema ou doinínio particular; 

ontologias de donzínio: expressam coiiceituações de doinhios particulares, 

descreveiido o vocabiilário relacioiiado a u111 domínio geiiérico, tal coino 

Medicina. 

ontologias de tarefas: expressam coiiceituações sobre a resolução de 

probleinas, iiidepeiideiiteiiieiite do doinínio ein que ocorram, isto é, descrevem 

o vocabulário relacionado a uina atividade ou tasefa geiiérica, tal coino, 

diagiiose ou veiidas; 

* ontologias de aplicação: descrevein coiiceitos depeiideiites do doiníiiio e da 

tasefa pai-ticulares. Estes coiiceitos fieqiieiiteiiieiite correspoiideiii a papéis 

deseiiipeidiados por entidades do doiníilio quando da realização de uma cesta 

atividade; 

ontologias de rep~esentação: explicam as coiiceituações que fuiidainentain os 

forinalismos de representação de coizheciineiito. 

Oiitologias de doiníiiio são coiistruídas para serein utilizadas ein uni inicro- 

m~iiido. São os tipos mais coin~iineiite deseiivolvidos, seiido que diversos trabalhos 

são eiicoiitrados lia literatura, ei~ocaiido áreas como química (GOMEZ-PEREZ et al., 

1 996), inaiiufatura de aeronaves (BARLEY et al., 1 997), inodelagein de 



enipreeiidiinento (FOX et al., 1 993) (GRÜNINGER et al., 1 995), medicina (HEI JST 

et al., 1997a) (HUMPHREYS et al., 1993) (OLIVEIRA et al., 1998), sistemas físicos 

(BORST et al., 1997), direito (VALENTE, 1995), biologia e bioquímica (KARP et al., 

1993) e ciência dos materiais (VAN DER VET et al., 1993), entre outros. 

A pesquisa enfocando oiitologias genéricas proc~ira coiistruir teorias básicas do 

inundo, de caráter bastante abstrato, aplicáveis a qualquer doiníilio (coiiliecimento de 

senso coiiiiiin). Entre os trabalhos nesta categoria, destacam-se (BUNGE, 1977), 

(SOWA, 1995), (LENAT et al., 1990), (HOBBS, 1995), (GUARINO, 1995) e 

(S WARTOUT et al., 1997). Estes trabalhos estão bastante alinhados com o uso de 

oiitologias na Filosofia e procuram descrever a iiat~ueza das coisas. Tipicainente, 

oiitologias genéricas defiiiein conceitos tais como coisa, estado, evento, processo, 

ação, etc., coin o iut~iito de serem especializados na definição de coilceitos em  una 

ontologia de doiníilio. 

Ontologias de representação procusain tornar claros os compromissos 

ontológicos einb~itidos em formalisinos de representação de coill-ieciineiito. Uin 

exemplo desta categoria é a oiitologia dej?anzes, utilizada em Ontolingua (GRUBER, 

1992). 

O estudo de ontologias de tarefas é a vertente mais recente do estudo de 

oiitologias. Sua principal motivação é facilitar a iiitegração dos conheciinentos de 

tarefa e domínio em unia abordagem mais uniforine e consisteiite, tendo por base o 

uso de ontologias. Trabalhos nesta categoria incluein (MUSEN et al., 1995) e 

(CHANDRASEKARAN et al., 1997). 

GUARINO (1998) propõe que oiitologias sejam coilsti.~iídas segundo seu nível 

de geiieralidade, como mostra a figura 3.2. Os conceitos de u n a  ontologia de doiníiiio 

ou de tarefa devein ser especializações dos termos introd~izidos por ~ u n a  oiitologia 

geilérica. Os coiiceitos de unia oiitologia de aplicação, por sua vez, devein ser 

especializações dos termos das oiitologias de doinínio e de tarefa correspondentes. 



Figusa 3.2 - Tipos de Ontologias, segundo seu Nível de Dependência em Relação a 

uma Tarefa ou Ponto de Vista Particular (GUARINO, 1998). 

Ontologia 
Genérica 

Uma vez que o uso de oiltologias neste trabalho tem por objetivo a integração 

de coilhecimeilto em ADSs, estamos diretamente interessados em ontologias de 

domínio e, portanto, a maior parte das discussões que se seguem aplica-se a este tipo 

de ontologia, ainda que possa ser estendida, com algumas restrições, para os demais 

tipos. 

Ontologia de 
Doiníiiio 

3.3.1 - O Uso de Ontologias no Desenvolvimento de SBCs 

Ontologia de 
Tarefa 

Como visto na seção 3 .I, é impossível representar o mundo real, ou mesmo 

uma parte dele, em sua completa riqueza de detalhes. Para representar um certo 

fenômeno ou paste do mundo, a que chamamos domínio, é necessário concentrar a 

atenção em um número limitado de conceitos, suficientes e relevailtes, para criar Luna 

abstração do fenômeno em questão. Assim, um aspecto centsal de qualquer atividade 

de modelagem consiste em elaboras uma conceituação: um conjunto de regras 

informais que restringem a estsutusa de uma paste da realidade, utilizado por um 

agente para isolar e organizar conceitos e relações relevantes (GUARTNO, 1997). 

Uma vez que uma ontologia é a especificação explícita de uma conceituação 

de um domínio, a primeira questão a ser colocada é: O que uma ontologia deve 

conter? Uma ontologia de domínio é uma representação formal e declarativa que 
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Ontologia de 
Aplicação 



estabelece o vocabulário (conceitos) para os elementos no domínio, as declarações 

lógicas que descrevem o que são estes elementos, e como estes elementos podem, ou 

não podem, ser relacionados uns com os outros (SMITH, 1 996). Assim, basicamente, 

uma ontologia consiste de um vocabulário específico usado para descrever unia certa 

realidade, adicionado a um conjunto de suposições explícitas dizendo respeito ao 

signzjkado planejado dos termos do vocabulário. Este conjunto de suposições tem, 

usualineiite, a forma de uma teoria lógica de prinieira ordem, onde os termos do 

vocabulário aparecem como nomes de predicados unários ou binários, represeiitando 

conceitos e relações. No caso mais simples, uma ontologia descreve uma hierarquia de 

conceitos relacionados por associações de especialização 1 generalização; em casos 

mais complexos, axiomas apropriados são adicionados para expressar outros 

relacionaineiitos entre conceitos ou para restringir sua interpretação (GUARINO, 

1998). 

Em suma, uma ontologia consiste de conceitos e relações - o vocabulásio - e 

suas definições, propriedades e restrições, descritas na forma de axiomas. Coiiceitos 

são normalmente organizados em taxonomias. Alguns conceitos, ditos primitivos, não 

podem ser expressos em termos de outros coiiceitos e, desta forma, necessitam ser 

definidos textualmente, ou explicados através de exemplos. Entretanto, simplesmente 

propor um conjunto de termos básicos pode ser pouco para uma ontologia. Axiomas 

devem ser providos para definir a semântica dos termos. Axiomas são um meio de 

definir e representar outras inforniações sobre conceitos e suas relações, incluindo 

restrições sobre propriedades e seus valores. Idealmente, uma ontologia não deve ser 

uma simples hierarquia de termos, mas uma infra-estrutura teórica que verse sobre o 

domínio. 

Ontologias de domínio não devem ter como objetivo a especificação dos 

termos mais comuns, mas a especificação das categorias básicas de conhecimento do 

domínio. A escollia dos termos a serem incluídos em uma ontologia não deve ser 

arbitsásia ou puamente prática. Muitas vezes, termos comumente usados têm 

significados contraditórios e estão mais relacionados à comunicação do que à essência 

do conhecimento usado no domínio. Categorias básicas não devem ser vistas como 



termos de iiível inais alto ein uma liieraquia de abstrações, mas ao contrário, como 

tipos de conhecimento (VALENTE et al., 1997). 

Não é objetivo de uma oiltologia de domínio descrever todo o coiil.ieciineiito a 

ser codificado em uma base de corii~eciinento. Algum conlleciineilto einpírico, 

conipilado ou prático, que é dependente da tarefa ou aplicação particular, pode 

encontrar lugar apenas ein uma ontologia de aplicação. O conheciinento deseinpeiha 

papéis na resolução de problemas e, uma vez que muitos destes papéis são 

dinamicamente atribuídos, não podem fazer paste de uma ontologia de domínio. 

Assim, não cabe à ontologia de doinínio estabelecer interações entre coiil-ieciinento de 

domínio e coihecinleilto geral de resolução de problema. Mesino uma ontologia de 

aplicação não necessariarilente coilteiiipla todo coiilieciiiieiito a ser codificado eni uma 

base de coiil-iecimento. Uma base de conl~ecinleiito genérica, ao contrário, pode 

descrever tainbéin fatos e declarações relacionadas a Lun estado de coisas particular. 

Assim, dentro de uina base de coizlieciniento genérica, é possível distinguir dois 

componentes: a ontologia (contendo informação independente de estado) e o 

coiheciineilto específico (contendo informação dependente de estado) (GUARINO, 

1998). 

De fato, um dos principais beiiefícios do uso de oiitologias na esgecificação de 

software é a possibilidade de se adotar uma estratégia inais produtiva para a aquisição 

de coid~eciinento. Na Eiigeidlaria de Conhecimento tradicional, para cada nova 

aplicação a ser construída, uma nova conceituação é elaborada. Isto se reflete na 

forma como é cond~~zida a aquisição de coid~ecimento: para cada novo SBC, tima fase 

de aq~~isição é realizada, quase sempre a partir do nada, eiifocaildo todas as 

particularidades do sistema em questão. Esta estratégia é extreinanleilte c~istosa, haja 

visto que a aquisição de conhecimento é a fase que demanda maiores esforços no 

deseilvolviinento de SBCs. Especialistas são recursos escassos, de alto custo, mas 

essenciais para a aquisição de conhecimento e, poi-tanto, devem ser melhor 

aproveitados. Assim, é importante reutilizar e coinpai-tilhar o conhecimento caphirado. 

Na abordagem tradicional, porém, como a aquisição de coidlecimento considera todas 

as pai-tic~daridades da aplicação, seus resultados não são facilinente reutilizáveis, uina 

vez que é muito difícil separar os vários tipos de conl~ecimento utilizados. 



Oiitologias provêein um eficiente inecaiiismo para aumentar a produtividade 

na fase de aquisição de coidieciinento. Ein unia abordagem baseada em oiitologias, a 

aquisição de coiihecimento pode ser realizada ein duas etapas. Priineiro, o 

coiilieciineiito geral do doiníiiio, relevaiite para uina variedade de sistemas i10 

doiníiiio, é capturado e especificado na forma de oiitologias. Estas, por sua vez, são 

usadas para guiar a segunda etapa da aquisição de codieciiiieilto, onde as 

particularidades de uma aplicação específica são consideradas. Desta forma, uina 

inesnia oiltologia pode ser usada para guiar o deseiivolviinento de várias aplicações, 

diluindo os custos da primeira etapa da aquisição e perinitiiido a seutilização e 

coinpai-tilliaineiito de collhecimeilto. A figura 3.3 esboça uina coinparação entre as 

abordagens tradicional e baseada eni oiitologias para a aquisição de coidiecimento. 

Domínio 1 
Coiiceituação 

) : e.. 

Figusa 3.3 - (a) Abordagem Tradicional de Aquisição de Coilheciineiito. 

(b) Abordagem Baseada eiii Oiitologias. 

ção-n 3 

Na abordagein tradicional (figura 3.3a), para cada novo SBC a ser coilstiuído, 

mia  nova coiiceituação é elaborada a partir do domínio. Na abordagein baseada ein 



oiitologias (figura 3.3b), uma coiiceituação básica do doinínio é capturada na forma de 

oiitologias, descreveiido coiiceitos, relações, propriedades e restrições válidos pasa 

uma comuiiidade de agentes atuando iio doinínio de discurso. Estas ontologias 

formain um vocabulário básico para se falar sobre o domínio e são a base para a 

elaboração das coiiceituações específicas das aplicações, onde conhecimento empísico 

ou prático é caphu-ado e codificado em um SBC. 

3.3.2 - Usando Ontologias para Obter Integração no Nível de 

Conhecimento 

Uma vez que o priiicipal obstáculo a iiitegração de coiihecimeiito advéin da 

falta de uina coiiceituação básica do doiníilio sobre a qual as várias fei~amentas 

possam ser coiistruídas, o uso de oiitologias emerge como o ponto-chave lia busca da 

iiitegração. Uma oiitologia de doiníilio deve ser deseiivolvida e tornada dispoilível no 

ADS, lia fosma de uma base de coiilieciineiito modular, para ser utilizada para guiar a 

aquisição do coid~ecimeiito específico de cada ferramenta baseada em conhecimento a 

ser coilstruída, perinitiiido tainbéni o reuso e o compartilliamento de coihecimento. 

Para ilustrar esta coiicepção, vamos voltar ao ceiiásio descrito lia seção 2.3, 

agora consideraiido uina abordagem baseada em ontologias. 

Cenário Revisitado: Usando Ontologias na Construção de Ferramentas 

Retoriiaiido ao cenário apresentado lia seção 2.3, se o ADS possuis um modelo 

de coidieciineiito, dado por um coiijuiito de oiitologias, o processo de coiistrução das 

duas ferramentas seria bastante simplificado. Em primeiro lugar, unia vez que ambas 

as fersanieiltas teriam por base o mesmo modelo de conlleciineiito (figura 2.l(b)), os 

tei-inos empregados seriam os mesmos, facilitando o intercâmbio de informações. 

Além disso, o modelo de coiilieciineiito descreve uina teoria e, postaiito, ainda que as 

bases de coiilieciineiito sejam iinpleineiitadas em um iiível siinbólico, estas têm uma 

coiitrapai-te iio nível de coidiecimento, dada pela teoria sobre a qual estão 

fimdaineiitadas. Desta forma, os conceitos utilizados estão relacionados entre si e é 

possível manipulas o conlieciineilto de forma explícita, dissociado de sua 

impleineiitação. Fiiialmeiite, uina vez que há um modelo de conhecimeiito 



fiuidameiitaiido a coiistrução das bases de coiiheciineiito, é possível compartilhar e 

reutilizar este coid~eciiiieiito. 

3.3.3 - A Construção de Ontologias 

De inaneisa geral, qualquer que seja o domínio, a complexidade eiwolvida na 

coiistrução de oiitologias é grande e, portanto, algum niecaiiisino de decomposição 

deve ser usado para facilitar este processo de construção. Uma abordagem 

poteilcialmeiite iiiteressaiite é coiisiderar ontologias em níveis, isto é, coilsti-uis 

oiitologias básicas, centrais para o doiníiiio em estudo e, a pai-tir destas, coiistruir 

oiltologias de nível mais alto, adicioiiaiido novos elementos e, poi-tanto, estendendo as 

oiitologias dos iiíveis inferiores. 

Esta abordagem pode ser vista como u n a  adaptação da abordagem de 

oiitologias em iiíveis de CoininoilKADS (BREUKER et al., 1 994). ComrnodSADS 

propõe que oiitologias sejam construídas em três níveis, onde cada nível é forniulado 

em termos do iiível iiiferior, mais amplamente aplicável. As ontologias de base 

cosrespoiidein a meta-oiltologias, isto é, oiitologias defiiiiiido os conceitos a serem 

utilizados lia defiiiição de oiltologias. CoimnonKADS propõe sua própria ineta- 

oiitologia, defiiiiildo atributos, valores, expressões, relações de valor, conceitos, 

iiistâiicias, relações e estruturas. As ontologias intesmediárias são ontologias de 

aplicação e as ontologias orientadas a tarefa não são oiitologias propriamente ditas, 

mas os papéis que o coiiliecimeiito pode deseinpeidiar na realização de uma tarefa 

específica. Usaildo uma metáfora de programação, ontologias de base são vistas como 

tipos primitivos de dados, oiitologias intesiiiediárias como tipos abstratos de dados e 

oiitologias orientadas a tarefa como tipos de dados de propósito específico. 

Na abordagem defendida neste traballio, não há um iiúmero pré-definido de 

níveis, iiem tão pouco características rígidas para cada nível. O iiível mais baixo ainda 

corsespoiide à meta-oiitologia, mas, acima dele, um número qualquer de níveis de 

oiitologias pode ser utilizado. Se ontologias genéricas forem utilizadas, elas deverão 

estar localizadas nos iiíveis inferiores. Ontologias ceiitrais, básicas para um domínio 

amplo, devem estar eiii níveis iiiterinediários. Nos iiíveis mais altos, devem aparecer 

as ontologias de aplicação. 



Uina outra ferrameiita poderosa no desei~volvimento de ontologias é o uso de 

inicro-teorias (LENAT et al., 1990). Uma inicro-teoria pode ser vista, também, coino 

uma exteiisão de uma ontologia, mas sua conotação é bastante diferente das 

oiitologias ein níveis. Eiiquailto uma oiitologia de iiível iiiais alto estende unia 

ontologia de iiível inferior adicionando novos coiiceitos, relações e axioinas, uma 

iiiicro-teoria adiciona apenas axioinas a uina ontologia. Assiiii, unia inicro-teoria, lia 

realidade, sestsiiige uma oiitologia, como mostra a figura 3.4. Ein linlias gerais, uma 

inicso-teoria consiste de: (i) relações explícitas com uina ontologia, (ii) uma semântica 

localnieiite coiisisteilte, e, (iii) axiomas descrevendo detalhes ou facilitando a 

resolução de problema dentro do domínio. Coiltudo, é iiecessário assegura que o 

modo coino os tesinos são usados e os seus significados nos axioinas da micro-teoria 

sejam coilsisteiites com o uso projetado pela ontologia (KIM et al., 1994). 

Figura 3.4 - Oiitologia e Micro-teorias Associadas. 

Uma vez que oiitologias são projetadas, a escolha de seus compromissos 

ontológicos é, de fato, uina decisão de projeto. Para guiar e avalias o projeto de 

oiitologias, são iiecessários critérios de qualidade objetivos, fundamentados no 

propósito do artefato resultaiite. GRUBER (1995) enumerou um conjunto de critérios 

para avaliar a qualidade de oiitologias. Estes critérios, relacionados a seguir, devein 

iiortear o processo de construção de unia oiitologia em todas as suas etapas. 

Clareza: Uma oiitologia deve coinuiiicar efetivamente o significado projetado 

dos termos definidos e, assim, suas definições devein ser objetivas. Onde for 

possível, uma definição completa é preferida em relação a unia definição parcial 

e todas as definições devein ser documentadas em liiiguagein iiatusal, de modo a 

reforças a clareza. 



Coe~êncicr: Uma ontologia deve ser coerente, isto é, deve comportar apenas 

inferêiicias coiisisteiites com as defiiiições. Coerência deve ser observada, 

tanibéin, em relação a conceitos definidos informalmente. Se uma sentença 

passível de ser inferida a partir dos axiomas da ontologia contradiz uma 

definição ou exemplo dado iiifornialinente, então a oiitologia é incoerente. 

Extensióilidade: Uma ontologia deve ser projetada para antecipar usos do 

vocab~ilário compartilhado e, portanto, sua representação deve poder ser 

estendida e especializada. Em outras palavras, deve ser possível defiiiii. novos 

terinos para usos especiais, com base no vocabulário existente, sem haver 

necessidade de rever definições existentes. 

Conzpromissos de codzficação mínimos: A conceituação deve ser especifícada 

no nível de conhecimento sem depender de unia tecnologia pastic~ilar de 

representação de conlieciineiito. Uma tendência de codificação surge q~iaiido 

escollias de represeiitação são feitas puraineiite para a conveiliêiicia de notação 

ou iinpleiiientação. Assim, essa tendência deve ser iiiiiiiinizada, já que agentes 

coinpartilliaiido conliecimento podem ser impleineiitados em diferentes sistemas 

e paradigmas de representação. 

Compromissos ontológicos mínimos: O coiijunto de compromissos oiitológicos 

de unia oiitologia deve ser o menor possível, capaz de suportar as atividades 

planejadas de coinpaitilliaineiito de conheciineiito. Unia oiitologia deve fazer 

tão poucas iinposições quanto possível sobre o mundo que está sendo modelado, 

permitindo que as partes comprometidas com a oiitologia fiquem livres para 

especializar e instaiiciar a oiitologia lia medida do necessário. Uma vez que 

coinproinissos ontológicos são baseados no uso consistente de um vocabulário, 

eles podeni ser ininimizados através da especificação de uma teoria mais fi-aca 

(que admita uni maior iiúiiiero de inodelos), contendo definições restritas apenas 

para os termos essenciais à coinunicação consistente do conlieciineiito da teoria. 

No contexto do Projeto TOVE (Toronto Virtual Enterprise), foram propostos 

o~~ t ro s  critérios, com ênfase sobre a competência da ontologia (FOX et al., 1993). A 

competência diz respeito a quão bem a ontologia apoia a resolução de problemas, isto 

é, que q~iestões a ontologia pode responder ou que tarefas ela pode s~ipoi-tar. Questões 



de coiiipetêiicia devem ser definidas lia fase de especificação da ontologia e utilizadas 

para avaliar se a oiitologia responde às questões para as quais está seiido projetada. 

Este critério é especialmeiite iinpoi-taiite, pois permite realizar uma avaliação formal 

de unia oiitologia. 

A escollia deste coiijuiito de critérios de qualidade para o projeto de oiitologias 

é bastante iiiteressaiite, dada a sua ortogoilalidade. Ao coiitsário do que acoiitece 

iioriiialiiieiite coin a iiiaioria dos coiijuntos de critérios de projeto, estes critérios não 

estão iiiereiiteiiieiite em desacordo. Ao tentarinos melliorar a qualidade da oiitologia 

c0111 base em uni critério, não estainos prej udicaiido-a coin base nos demais critérios. 

Ao buscar clareza, p.ex., definições devem ser coinpletas e objetivas, de modo 

a restriiigir as possíveis interpretações dos terinos. Por outro lado, ininiinizar 

coinpromissos oiitológicos sigiiifica especificar uina teoria fiaca, admitindo inuitos 

modelos. Apesar de parecer à primeira vista, estas duas metas não estão em oposição. 

O critério de clareza versa sobre as definições de termos, eiiquaiito os coinproinissos 

oiitológicos dizem respeito a unia coiiceituação que está seiido descrita. Uma vez 

decidido que uma distiiição é uma caracterização valiosa, deve-se dar à inesina a 

defiiiição mais completa possível. 

Vale a pena ressaltar a iinpoi-tâiicia de se ter compromissos ontológicos 

iníiiiiiios, já que este critério é a base para o coinpai-tilliaiiiento e reuso de 

coidiecimeiito. Quaiito meiios coinproinissos uma ontologia einbutis, mais passível de 

reutilização ela será e, neste coiitexto, as abordageiis de ontologias em iiíveis e inicro- 

teorias são ferranieiitas iinportaiites. Iiiicialineiite, coiistrói-se oiitologias centrais, 

abrangendo apenas os coinproiiiissos ontológicos básicos e, lia seqüência, uma 

dissertação mais formal e restrita do doiníiiio pode ser definida em uina oiitologia de 

nível mais alto ou em uma inicro-teoria. Contudo, deve-se tomar cuidado para não 

sub-coniproineter a oiitologia, pois este outro extremo diminui o supoi-te e a 

orientação providos. De fato, deve-se buscar o equilíbrio entre super e sub- 

coiliproiiietiineiito. Neste seiitido, uma biblioteca de oiitologias com uina orgaiiização 

iiiod~ilar é fimlaniental. Com ela, coinproinissos oiitológicos podem ser adicionados 

iiicrenientalineiite ein vários níveis de oiitologias. 



Uin último aspecto a ser considerado sobre a construção de ontologias diz 

respeito à escolha de uina liilguageiii para expressá-las. A princípio, qualquer 

Linguagem de represeiltação de coiiheciinento formal, ou até inesino informal, pode 

ser usada para expressar ontologias. Na prática, no entanto, apenas algumas poucas 

liiiguageiis têm sido utilizadas pasa esse fim, entre elas (VALENTE, 1995): 

Lógica de Priineira Ordem: é coinumente usada por ser uma liuguagem geral, 

bem conhecida e expressiva, e por adicionar relativaineiite poucos 

coinpromissos oiltológicos. Uma oiitologia expressa em lógica é a declaração de 

uma teoria lógica. 

ICIF (Knowledge Interchange Format) (GRUBER, 1992): é uma liilguagem 

formal coiistruída para trabalhar como ~ r n  meio de comunicação de 

coilheciinento entre bases coiistiuídas usando diferentes linguagens. KIF é 

basicaineiite uina notação prefixa para lógica de predicados de primeira ordem 

com termos fimcionais e igualdade, em cima da qual várias oiitologias 

adicionais (de coiijuiltos, ilíiiineros, seqiiêiicias, etc.) foram construídas. 

Ontolingua (GRUBER, 1992): é uma liiiguagein forinal e uin sistema projetado 

para o propósito específico de expressar ontologias. Oiltolingua foi coiistruída 

sobre ISíF, adicioiiaiido mecailisinos para expressar classes, relações e 

liierarquias de classe. 

CML (Conceptual Modelling Lnnguage) (BREUKER et al., 1994): é Luna 

liiiguagem seini-formal proposta como uin forinalisino de representação dentro 

de CoinnloiiKADS. CML é largaineilte inspirada em IU-ONE (BRACHMAN 

et al., 1985), coin consti-uções adicionais para expressar tarefas, iiiferências e 

coidieciineilto de resolução de probleina, de acordo coin a iiifsa-estrutura 

episteinológica adotada por I W S .  

Descriytion Logic (RUSSELL et al., 1995): é uina lógica projetada pasa eilfocar 

categorias e suas definições. Seus priiicipais inecanismos de inferência visam 

verificar se u n a  categoria é um sub-conjunto de outra, ou se uni objeto pertence 

a tuna categoria. 



Cada uma dessas liilguageils embute um ní~mero de coinproinissos ontológicos 

e a escollia de iuna particular linguagem deve ser feita com base lia sua adequação aos 

propósitos de representação da oiltologia. 

3.3.4 - Métodos para a Construção de Ontologias 

Até o nioineilto, uma grande quantidade de oiltologias foi desenvolvida por 

diferentes grupos, sob diferentes abordageils, e usando diferentes inétodos e técnicas. 

Entretanto, poucos trabalhos foram publicados sobre como proceder, mostrando as 

práticas, critérios de projeto, atividades, métodos e ferraineiitas usadas para coiistiuir 

ontologias. A conseqüêiicia é clara: a ausência de atividades padronizadas, ciclos de 

vida e métodos sisteináticos, assim coino de um conjunto de critérios de qualidade, 

técnicas e ferranlentas, tormm o desenvolviineiito de oiitologias uina arte ao invés de 

uma atividade de engeidiaria. A arte só tornar-se-á engeidiaria quando houver unia 

definição e padronização de uin ciclo de vida, abrangeiido desde a definição de 

requisitos até a inailuteiição do produto acabado, bein coino métodos e técnicas que 

conduzam o desenvolviineilto (FERNÁNDEZ et al., 1997). 

Poder-se-ia pensar que os métodos adotados lia coilstrução de SBCs poderiam 

ser facilinente adaptados para a constiução de ontologias. Entretanto, isto não é 

verdade. Um dos principais problemas que os engenheiros de coiilieciinento 

enfi-eiltain na construção de SBCs é a dificuldade de obter um conjunto de requisitos 

para o sistema. Uina vez que especialistas geralmente não são capazes de descrever de 

forma concreta e completa coino se coinportam no doinínio de aplicação, é difícil para 

os engeidleiros de coiilieciineiito especificar o futuro coinportainento do SB C. Assim, 

SBCs são geralmente construídos increinentahnente, usando protótipos evolutivos, 

com as deficiências do produto final de cada ciclo sendo utilizadas coino a 

especificação para o próximo protótipo. Em ontologias, o mesino não ocorre. 

Ontologias são construídas para serem reutilizadas ou coinl~astihadas. Desta forma, é 

iiecessário especificar, pelo menos parcialmente, uma grande porção do vocabulário 

de doiníiiio que a ontologia se propõe a cobrir. Esta é a principal diferença entre o 

processo de desei~volviinento de ontologias e de SBCs. Coilseqüeiltemeiite, 



inetodologias usadas pasa coiistruir SB Cs não podem ser totalmente aplicadas à 

coiistrução de oiitologias (FERNANDEZ et al., 1997). 

A medida que ontologias têm merecido maior atenção da coinuiiidade de 

SBCs, alg~iiis inétodos pasa sua coiistrução têm sido propostos, como ein 

(USCHOLD et al., 1995), (FERNANDEZ et al., 1997) e (GRÜNINGER et al., 1995). 

USCHOLD et al. (1995) propuserain o que eles mesmos cliainarain de uma 

"metodologia inicial pasa a construção de oiitologias", definindo um pequeiio iiímero 

de estágios iiecessários para qualquer futura metodologia mais ampla. Seguiido eles, 

uma inetodologia para o desenvolvimento de oiitologias deve incluir os seguintes 

estágios, cada uin deles associado a uin conjunto de técnicas, métodos, priiicípios e 

diretrizes para sua realização: 

IdenhJicação do Propósito: É iinpoi-taiite saber claranieiite porque unia 

oiitologia está seiido coiistruída, quais são seus usos projetados e os  se^^ 

potenciais usuários. 

Construção da Ontologia: Envolve três passos principais: captura, codificação e 

integração com oiitologias existentes. A captura da oiitologia envolve a 

identificação dos coiiceitos e relações relevantes no domínio de interesse, a 

geração de defiiiições textuais precisas para estes eleinentos e o estabelecimento 

de terinos para refereiiciá-10s. Na codificação, a coiiceituação capturada no 

estágio anterior é represelitada eiii alguma linguagem fornial. Dusante os passos 

de captura e codificação, é possível que oiitologias existentes sejam reutilizadas 

e, poi-taiito, é iiecessário integrá-las. 

Avalicrção: Uma oiitologia deve ser avaliada em termos de questões de 

competêiicia, especificações de requisitos e/ou do inundo real. 

Docztnzentação: Todas as decisões iiiiportaiites devem ser documeiitadas, tanto 

no que tange aos principais coiiceitos definidos lia oiitologia, como no que diz 

respeito às primitivas usadas para expressar defiiiições lia oiitologia, i.e., a ineta- 

oiitologia. 

FERNÁNDEZ et al. (1997) propuserain METHONTOLOGY, um inétodo 

estrtihu-ado para a coiistrução de oiitologias. O primeiro passo deste inétodo é a 

esyeczjkaçi70, cujo objetivo é produzir um docuineiito de especificação da ontologia, 



contendo: (i) o propósito da ontologia, incluiudo seus usos projetados, cenários de uso 

e potenciais usuários, (ii) o nível de formalidade da ontologia a ser iinpleinentada, e 

(iii) o escopo, o que inclui um conjunto de temos a serem representados, suas 

características e granulasidade. 

O segundo passo, a conceitziação, é o mais trabalhoso pois envolve a 

elaboração de várias representações intermediárias utilizadas para coiiceituar o 

domínio, tais como, Dicionário de Dados, Ásvores de Classificação de Conceitos, 

Tabela de Constantes, Tabelas de Atributo de Instância e de Classe, Tabelas de 

Fórmilas, Ásvoor de Classificação de Atributos e Tabelas de Iilstâixias. 

Com o objetivo de acelerar a construção de uma ontologia, o método propõe 

que se considere o reuso de definições previamente feitas em outras ontologias, 

inspecionando-se meta-oiitologias e ontologias de biblioteca que provejam de£ínições 

cuja semântica e implementação sejam coerentes com os termos identificados na 

conceituação. 

A fase que se segue é a inzplenzentação, cujo resultado é a ontologia codificada 

em uma linguagem formal. Fiiialmente, a ontologia deve ser avaliada. A avaliação 

consiste em realizar um julgamento técnico da ontologia c0111 respeito ao documento 

de especificação de requisitos e, na verdade, deve ocorrer clurante cada fase e entre as 

fases do ciclo de vida. 

Uma farta documentação é gerada em MZTHONTOLOGY, incluindo documento 

cle especificação de requisitos, documento de aquisição de coidieciinento, modelo 

conceitual, documeilto de foi-inalização, docuinento de integração, documento de 

implementação e documento de avaliação. 

Dentro do contexto do Projeto TOVE (Toronto Virtual Enteryrise), definiu-se 

Luna inetodologia para projeto e avaliação de ontologias (GRÜNINGER et al., 1994) 

(GRÜNINGER et al., 1995), contendo, basicamente, os seguintes passos: 

Descrição dos cenários de motivação: O desenvolvin~ento de uma ontologia é 

sempre motivado por algum conj~mto de problemas no inundo real que precisa 

ser modelado e resolvido. Uin cenhio de motivação provê um conjuiito de 

soluções intuitivamente possíveis para estes problemas, fornecendo uma 



priineira idéia da seinâiitica plaiiejada para os objetos e relações a serem 

iiicluídos lia oiitologia. 

Dejinição de questões informais de conzpetência: Dado o ceiiário de motivação, 

um conj~mto de questões de competência deve ser elaborado. Estas qt~estões são, 

lia realidade, os requisitos da oiitologia e devem ser usadas para avalias se os 

coinproinissos da oiitologia são iiecessários e s~ificieiites para caracterizar os 

problemas dos cenários de motivação e suas soluções. 

EspeczJicação da terminologia em lógica de primeira ordem: Uina vez que as 

questões de coinpetêiicia foram estabelecidas, deve-se especificar a teriniiiologia 

da oiitologia, usaiido lógica de priineira ordem. Esta descrição formal dos 

objetos, suas propriedades e relações, provê uma linguageiii a ser usada para 

expressar as definições e restrições iios axiomas. 

Dejirzição formal das questões de competência: Uina vez que se telilia as 

questões informais de coinpetência e a terminologia da oiitologia, o próximo 

passo coilsiste ein defnlii- forinalmente as questões de competêiicia. 

EspeczJicação de axiomas em lógica de primeira ordem: Nesta etapa, axioinas 

são defiilidos como seiiteiiças de primeira ordem usando os predicados da 

oiitologia. 

Avaliação da ontologia: Com base nas questões formais de competência, a 

oiitologia deve ser avaliada. Podein existir difereiites formas de se axioinatizar 

uina oiltologia e, portaiito, as questões de coinpetêiicia devem ser usadas para 

avaliar a coinpleteza do coiijuiito de axioinas ein uina particular axioinatização. 

Coiisiderações sobre os Métodos Apresentados 

Aiialisaiido-se os métodos apresentados e outros trabalhos onde oiitologias 

foram coiistruídas, tal como (VALENTE, 1995), é possível delinear uina abordagem 

sistemática para a eilgeiil.iasia de oiitologias. Basicamente, o processo de construção de 

oiitologias eiivolve os seguintes passos: (i) identificação de propósito e especificação 

dos requisitos da oiitologia, (ii) captusa, (iii) formalização, (iv) integração com 

antologias existentes, (v) avaliação e (vi) docuinentação. Estes passos, de maneira 

geral, estão preseiites nos métodos apreseiitados, ainda que difereiites abordagens e 

iiistiuineiitos sej ain utilizados. 



METHONTOLOGY einprega diversos iilstsuinentos, tais como Dicioilários de 

Dados, Ásvores de Classificação e tabelas diversas. Entretanto, alguns desses 

instr~iineiltos parecem ser adequados apenas a domínios específicos, tal c01110 a Tabela 

de Fórmulas, que encontra espaço na constiução de oiltologias no doinínio bioquíinico 

(GÓMEZ-PÉREZ et al., 1996). Além disso, não considera explicitamente a 

axiomatização da antologia. 

A inetodologia de TOVE também apresenta casacterísticas bastante peculiares 

ao contexto na qual está iilserida, a inodelagem de empreendimento. De fato, muitas 

das idéias sobre oiltologias não são incorporadas por ela, o que a torna uma 

metodologia aplicada e não geral. No entanto, einprega um inecaiisino bastante eficaz 

para avaliação da qualidade, através das questões de competência, que deve ser 

iilcorporado a o~iti-as propostas. 

É desejável reunir em uma única proposta, as inelhores características dos 

métodos apresentados. Com esta finalidade, na seção 3.4, propomos um método para a 

coizstrução de oiltologias, iilcorporaildo o que julgainos ser as priilcipais idéias sobre 

coiistrução de oiltologias. 

3.3.5 - Vantagens e Problemas no Uso de Ontologias 

Os SBCs atuais são inoilólitos isolados, caracterizados por um alto 

acoplaineilto interno e a falta de interfaces externas. O único meio prático de 

coinpartillias ou reutilizar uma base de coiihecimeizto existente é adotar o conjunto 

completo composto por sua representação e pelo ambiente de programação no qual foi 

iinpleineiltada. 

Usalido oiltologias, o esforço da aquisição de coiiliecimento pode ser dividido 

em duas partes. Na primeira etapa, especificações explícitas da coilceituação básica do 

domíiiio são criadas na forma de oiltologias, tendo como foco o conhecimeiito geral 

sobre o domínio, comum a um conjunto amplo de aplicações. Na segunda etapa, o 

coid~eciineilto específico de uma aplicação é capturado e codificado eik um SBC. Esta 

fase é fostemente guiada pelas oiitologias, já que estas provêem ao engenheiro de 

coiiheciineilto um vocabulásio para se falas sobre o doinhio, dado pelos termos das 

oiltologias, e um iiíicleo de conhecimento, dado por seus axiomas. Esta é a principal 



vailtagein de se utilizar ontologias i10 deseilvolvimeilto de SBCs: ao se dividir a 

aquisição de coiheciineilto em d~ms etapas, tem-se uin meio prático e objetivo de 

reutilizar I coinpai-tilhar bases de coiiliecimeilto e são oferecidas valiosas diretrizes 

para orientar a aquisição do corheciineilto específico de uina aplicação. 

Uina oiitologia captusa o coiilieciineilto relevante em uin imiverso de discurso, 

iilcorporaildo um conjunto de coinproinissos ontológicos eni um forinato que permite 

a coi~str~ição de aplicações e bases de coidleciineilto fimdaineiltadas nesses 

con~proinissos. Quando os terinos defiiiidos ein uina ontologia são iilstailciados em 

novas aplicações, o esforço da aquisição de coiilieciineilto é distribuído. De fato, em 

se trataildo de reuso de coiiliecimeilto, o poder maior não deriva do reuso de bases de 

coiil-iecitnento coinpletas, preeilcliidas com inilhões de fatos sobre um amplo domínio 

de discurso. SBCs irão seinpre requerer coilhecimeiito específico da aplicação e 

iieid1~1in esforço é capaz de antecipas todo o coilteíido possível. A força advéin do uso 

de oiltologias i10 projeto e coilstrução de bases de coiiliecimeilto similares para 

diferentes aplicações e iilstihiições. Oiitologias explícitas e píiblicas favorecein a 

integração de ferraineiltas projetadas para operar sobre coiilieciineilto de domínio, 

através de um vocabulário liarinôilico e bem definido (GRUBER, 1995). 

Ao se coilstruir pequenas bases inodulares de coilheciineilto, fimdainentadas 

ein oiltologias, está-se provendo tuna abordagem sistemática para reuso e 

coin~~ai-tilhailleilto de coidleciiileiito. Se uina aplicação conlproinete-se coin uina 

oiltologia, a base de coidleciineiito correspoildeiite deve ser incorporada diretmleiite à 

base de codleciineilto da aplicação. 

Fiilalmeilte, oiltologias são úteis para coinpreensão e interação entre pessoas, 

serviildo, por exeinplo, como referêilcia do coilseiiso obtido por uina coinuiiidade 

profissioilal sobre o vocabulário téciiico a ser usado em suas iilterações. 

Eiltretailto, o uso de oiltologias tainbéin apresenta problemas. O'LEARY 

(1997), por exeinplo, identificou os seguintes iinpeditneiitos: (i) A escolha de uina 

oiltologia é uin processo político, já que ileiil1~1ina oiltologia pode ser totalmente 

adequada a todos os indivíduos ou giupos. (ii) Ontologias não são i~ecessariainente 

estacioilárias, i.e., iiecessitain evoluir. Poucos traballios têin eiifocado a evolução de 

oiitologias. (iii) Estender oiltologias não é uin processo direto. Oiltologias são, 



geralmente, estruturadas de inaiieisa precisa e, como resultado, são paiticularinente 

vulileráveis a questões de extensão, dado o forte relacioiiameiito entre coinplexidade e 

precisão das definições. (iv) A noção de bibliotecas de oiltologias sugere riiina relativa 

iildepeildêilcia entre diferentes ontologias. A iiiterface eiitre elas constitui, poi-tanto, 

um iinpediineiito, especialmente porque cada uina delas é desenvolvida i10 coiitexto 

de uin processo político. Oiltologias desenvolvidas indepeildeiiteineilte podem não se 

integrar efetivamente com outras por vários inotivos, desde similaridade de 

vocabulário até visões coizflitailtes do niundo. 

O forinato no qual oiitologias são distribuídas representa taiabéin um 

obstáculo para o uso de ontologias. Seguiido SWARTOUT et al. (1997), inuitas 

ontologias são distribuídas em um formato de código fonte na liilguagein de 

representação, o que não permite que usuários naveguein através da oiltologia para 

coinpreeilder seu escopo, estrutura e conteúdo. Além disso, a falta de tradutores eiitre 

hguageiis represeilta outro sério obstáculo. 

Finalineilte, não 1iá ainda uin consenso quanto a avaliação da qualidade de 

oiltologias. Apesar de existisein indicações de critérios a serem adotados, não 11á 

inétricas e procediinentos estabelecidos para a avaliação da qualidade de oiltologias. 

Assim, torna-se bastante difícil assegusar que uma biblioteca de ontologias é capaz de 

auineiitar a produtividade no deseilvolvimeilto de SBCs. 

3.4 - Um Passo a Frente na Construção e Uso de Ontologias 

A coiistizição e o uso de oiitologias i10 deseilvolviinei~to de Sistemas Baseados 

ein Coiilieciineiito é uina ásea de estudos ein aberto. Muitos trabalhos têm sido 

realizados nesta área, inas ainda há muito a ser feito. O objetivo desta seção é avançar 

no sentido de apriinorar o processo de construção de oiitologias e seu uso no 

deseiivolvimeiito de aplicações. Basicamente, enfocamos três aspectos impoi-tantes: 

o uso de uma notaçLio grá$cnparn descrever ontologias: É recoiSiecido o 

poder de coinuiiicação das liiiguageiis gráficas. Baseados nesta realidade, na 

seção 3.4.1, defiiiiinos LINGO, uina linguagem gráfica para descrever 

ontologias; 



unz método para a construção de ontologias: Einbora existam alguns 

inétodos descritos na literatura que apresentam valiosas contribuições, 

coiiforine disc~itiinos na seção 3.3.4, julgamos que não há, ainda, u n a  

proposta que possa sei coiisiderada completa e amplamente aplicável. Neste 

sentido, defiiiiinos uina abordagein sistemática para o deseiivolviineiito de 

oiitologias, iiicosporando as priiicipais características dos vários inétodos 

existentes (seção 3.4.2); 

uma abordagem de engenharia de conheci~nento: Uina vez coiistsuídas as 

oiitologias, u n a  iinportaiite questão surge: como utilizá-las no 

deseiivolviineiito de aplicações? Ainda que algumas metodologias para o 

deseiivolviineiito de SBCs possam ser adaptadas ou estendidas para tratar 

esta questão, optainos por definir uina abordagein de engenharia de 

coi-dieciineiito ceiitrada no uso de oiitologias (seção 3.4.3). 

3.4.1 - LINGO - LINguagem Gráfica para descrever Ontologias 

Na aq~~isição de coidiecimento, o uso de luna represeiitação gráfica é 

fimdaiiieiital, pois age como um eleineiito facilitados da coinuiiicação eiitse 

eiigei-d~eiros de coiil.ieciiiiento e especialistas. Na coiistrução de oiitologias, tal 

representação é basicamente uma linguagem para se falar de oiitologias e, portanto, 

iiicorpora uma meta-oiitologia. Nesta seção defiiliinos LINGO, uma LINguageni 

Gráfica para descrever Ontologias. 

Aiites de apreseiitarmos LINGO, coiitudo, faz-se necessário respoiider uina 

q~~estão: Por que criar uma representação gráfica específica para expressar oiitologias, 

se 1iá representações que poderiam ser adaptadas para este fim, tais como a linguagein 

de modelagem de especialidade de ISADS, uina liiiguageiii de iiiodelagein de objetos 

ou u n a  represeiitação de entidades e relacionaineiitos? A resposta é simples: porque 

iião desejaiiios incorporar lia descrição de uina oiitologia a semâiitica que tais 

linguagens einbutein. Uma vez que as linguagens citadas anteriormente são bastante 

represeiitativas do ~iiiiverso de linguagens gráficas passíveis de adaptação para 

descrever oiitologias, vainos analisá-las brevemente. 



A linguagem gráfica para a modelagem de especialidade de IWDS 

(SCHREIBER et al., 1993) foi proposta para suportar o desenvolvimento de SBCs e, 

para tal, possui representações que entendemos serem desnecessárias pasa ontologias, 

tais coino notações para coiljuntos e expressões. De fato, ao se utilizar tais 

representações, está-se einbutiudo um coiijunto de coinproinissos oiitológicos, dados 

por unia meta-oiitologia mais específica. 

No contexto do Projeto GAMES (HEIJST, 1995), u n a  notação gráfica é 

utilizada para representar oiitologias. Contudo, uma vez que Ontolingua é usada para 

descrever essas oiitologias, a notação proposta adota a ontologia de Ontolingua como 

uma meta-oiitolo gia e, portanto, embute seus coinproinissos ontológicos. 

Ein LU modelo de objetos, objetos representain abstrações do inundo real que 

possuem estado (dado por seus atributos), coinportainento (dado por seus inétodos) e 

identidade própria. Classes, por sua vez, agrupam objetos que possuem os mesmos 

atributos e relacioiiaiileiitos e exibein o mesmo coniportamento. Ein se tratando de 

unia ontologia, estaiiios preocupados em descrever u n a  coiiceituação e, portanto, 

lidamos esseiicialineiite com conceitos e relações. Poder-se-ia argumentar que 

conceitos poderiam ser descritos como classes em uni modelo de objetos, mas há 

diferenças fundamentais: objetos ein uma classe exibein um coinpoi-taineiito dado 

pelos iiiétodos da classe; para conceitos em uma ontologia, isto não faz sentido; 
1 geralmente, classes em ~ u n  iiiodelo orientado a objetos possuem atributos , em 

oiitologias, ainda que conceitos possam apresentar atributos, esta não é uma 

característica obrigatória. Este aspecto é uma razão também para não adotarmos un1 

inodelo de entidades e relacioiianieiitos para descrever oiitologias, ainda que alguns 

métodos, coino o proposto no âmbito do Projeto TOVE, o façani. 

Além das razões aiiteriorinente expostas, uma vez que um traço inarcaiite de 

oiitologias são os seus axioinas, iiitroduziinos em LINGO apenas aquelas notações 

capazes de capturar certos axiomas de forma implícita. Ou seja, uma notação gráfica 

de LINGO deve possuis unia seinântica equivalente a um coiljunto de axiomas, de 

modo que, ao utilizas tal notação estejamos, de fato, descrevendo o conjunto de 

axioiiias que ela representa. 

I Alguns inétodos orientados a objetos, coino o proposto por COAD et al. (1992), utilizam coino 
critério para inclusão de classes em um inodelo, o fato da classe possuir mais do que um atributo. 
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Ein se tratando de oiltologias,  ma liilguagein gráfica deve possuis primitivas 

básicas capazes de representar a coiiceituação de um doiníiiio. Neste sentido, em sua 

forina mais simples, LINGO possui primitivas para representar apenas conceitos e 

relações, c ~ ~ j a s  notações estão mostradas na figura 3.5. 

conceito E l  1 1 

relação - 
Figma 3.5 - Notações Utilizadas para Coilceitos e Relações. 

A figura 3.6 inostra ~iin exemplo de uma relação binária entre os coiiceitos de 

atividade e produto, ein L ~ I  coiltexto de manufatura, indicando que atividades geram 

prodiitos. Casdinalidades são usadas para inostrar quantas instâncias de um conceito 

podein participar da relação. Uina vez que a cardinalidade (O..iz) não iinpõe ileii11~1m 

axioma, ela não é representada. 

Atividade geração 

Figura 3.6 - Exemplo de uma Relação Binária entre Conceitos. 

O uso da cardinalidade (1,s) na figura 3.6, por exemplo, induz os seguintes 

axiomas: 

0' I?) @l)odwi?) + (3 a) (ge7pação@> 4 )  (AS 

0' p, ai , az) (geração (u, al) A geração@, a2) + a ,  = az) (A21 

Axioinas da fornia do axioma (AS) são um reflexo da cardinalidade iníniina 1. 

Axioinas da forina de (A2), por outro lado, são reflexo da cardinalidade máxima 1. 

Apesar do exeinplo da f i g~~ra  3.6, não se deve pensar que as relações estão 

restritas a relações biiiárias. Relações de ordem superior, tais como relações ternárias, 

são igualineilte válidas. Além disso, relações entre instâncias de um mesmo conceito 

tainbéin são válidas. Neste caso, sugerimos o uso de papéis, como inostra a fig~ii-a 3.7. 



I I 

I pré-atividade dependência 

Neste caso, o seguinte axioma pode ser derivado: 

('V al, aU) @reatividade(al, aU) e yosatividade(aB a3  (A31 

Alguils tipos de associações têin uina semântica foi-te e, na verdade, escoiidem 

por detrás uina oiltologia geilérica, tal como a relação de coinposição. Para estes tipos 

de associações, uma notação especializada é proposta. De fato, esta é a característica 

inarcaiite de LINGO e que a faz diferente de outras representações gráficas: qualquer 

Atividade 

iiotação proposta além das iiotações básicas para coilceitos e relações visa incorporar 

uma teoria. Uma vez que a teoria é iiicorporada, axioinas podem ser atitoinaticainente 

gerados. Estes axioinas dizem respeito siinplesinente à estrutwação dos coiiceitos e 

são ditos nxiomas eyistenzológicos. Assiin, aiilda que LINGO seja uina representação 

de nível episteinológico, ela iilcorpora uin inecanismo de inclusão de teorias no nível 

pós-atividade 
I 

oiltológico. 

Na versão correilte de LINGO, apenas dois tipos especiais de associações 

Figura 3.7 - Uso de Papéis. 

foram coiisideradas: a relação todo-paite e a associação sub-tipo-de. Quaisquer que 

sej ain os eleineiltos envolvidos em u n a  relação todo-parte, há unl coiijunto de 

propriedades que são sempre válidas, entre elas: 

(V x, y) (disjunto(x, y) e (i z) @artede(zJx) A yartede(z, y))) (A61 

Ao ~itilizar Luna relação todo-pai-te, estamos iinpoi-taildo e aplicando uma teoria 

abstrata de coinposição de eleineiltos ao conteúdo da oiltologia ein desenvolvimento. 

Assiin, é iinpoitailte atribuir uma notação especial p x a  este tipo de relação, de modo 

que, ao ~itilizamos tal represeiltação, estejamos iinplicitamente iiicluindo a ontologia 



genérica que o especifica. A figura 3.8 mostra a notação enipregada para represeiitar 

relações de coinposição. 

$1 $1 
Figura 3.8 1 Notação para Coiiiposição. 

Uina vez que a relação de coinposição é Luna relação entre instâncias de 

conceitos, cardinalidades devem ser representadas. Para representar este tipo de 

relação, ~~tilizaiiios uina linlia clieia coin Luna pequena elipse junto ao todo. 

Uin tipo de associação que tainbéin merece ateiição especial é a associação 

"sub-tipo-de". Ao construirinos uina taxoiioinia de coiiceitos, estanios iios 

coiiipiometendo iiiiplicitaiiieiite com uma oiitologia de sub-tipos, que nos diz, eiitre 

o~itras coisas, que: 

("v' x, y) (subtipo(x, y) + supertipo(y, x)) (A81 

Para represeiitar este tipo de associação, usamos a notação mostrada lia figura 3.9. 

............... L............ 

Figma 3.9 - Notação pasa Hierarquia de Conceitos. 

Uina vez que a associação s~ib-tipo-de se dá entre conceitos e não eiitre suas 

iiistâncias, utilizamos uina linha poiitilliada para represeiitá-la, com uina seta 

apontando para o super-tipo. 

O uso de notações especiais para realçar diferentes tipos de associações pode 

ser uma foriiia bastante direta de se integrar ontologias genéricas coin oiitologias de 

doiníiiio. Uiii ambiente de desenvolviineiito de ontologias que adotasse esta filosofia 



einbutiria uin poderoso mecaiiisino para incl~isão de teorias. Cada tipo de associação 

especificando uma teoria genérica ganharia sua própria iiotação e sempre que esta 

fosse ~itilizada, estar-se-ia integrando ontologias autoinaticainente. Neste sentido, 

LTNGO não deve ser considerada Luna representação estática e acabada: quando uma 

teoria versando sobre um determinado tipo de associação for identificada, uma 

notação específica pode ser incl~iída. Esta abordagem tem muitos pontos ein coinuin 

com o uso de y~ojeções de ontologias como um mecanisino para facilitar a construção 

de graildes ontologias a partir de outras menores, proposto por BORST et al. (1997). 

Além disso, LINGO pode tanlbéin ser usada para expressar condicionantes 

entre relações. Tomeinos o seguinte caso: dados três conceitos A, B e C e duas 

relações 1.1 e 1.2, entre instâncias dos conceitos A e instâiicias dos conceitos B e C, 

respectivainente, queremos expressar uma condicionante entre as relações, dizendo 

que se Luna instância de A está relacionada com Lima instância de B, então ela não 

pode estar relacionada com uma instância de C. Para tal, a seguinte notação foi 

proposta: 

Fig~u-a 3.10 - Condicionante Ou-exclusivo entre Relações. 

Ao utilizarmos a notação da fig~ii-a 3.1 0, estamos assuinindo que: 

(V C$ ((a E A) A ((3 Õ) (3 E B) A r1 (a, Õ)) -+ ((3 c) (c E C) A rZ(c1, c))) 

(V a) ((a E A) A ((3 c) (c E C) A r2(a,c)) -+ 7 ((3 Õ) @ E B) A rl(aJ))) 

Analogamente, introduziinos a notação da figura 3.1 1 para estabelecer uma 

condicionante de obrigatoriedade entre relações: se uma instância de A está 

relacionada coin uma instância de B, então ela obrigatoriamente tem de estar 

relacioiiada com uma instância de C: 

(tj a) ((a E A) A ((3 Õ) (3 E B) A rl(a,Õ)) + ((3 c) (c E C) A rZ(a,c))) 

(V a) ((a E A) A (@ c) (c E C) A rS(a,c)) -+ ((3 b) (O E B) A rl(a,b))) 



Figura 3.1 1 - Condicionante de Obrigatoriedade entre Relações. 

Notações para outros tipos de condicionantes podein ser iiicorporadas a 

LINGO e, novainente, a proposta aqui apresentada não deve ser considerada 

definitiva. Ao contrário, LINGO deve ser considerada uma linguagem abesta, 

suscetível a extensões para capturar outras necessidades da modelagem no nível 

ontológico. 

3.4.2 - Engenharia de Ontologias - uma Abordagem Sistemática 

O objetivo desta seção é dar um passo a frente no sentido de transformar a 

construção de ontologias de arte em engenharia. As várias atividades do processo de 

construção de ontologias são discutidas, sendo apresentadas algumas orientações de 

como proceder na sua realização. Além disso, é proposto um ciclo de vida, inostrando 

as interações entre as várias atividades. 

Identificação de Propósito e Especificação de Requisitos 

A primeii-a atividade a ser realizada no processo de construção de uma 

ontologia é identificar claramente o seu propósito e os usos esperados para ela, i.e., a 

coinpetêiicia da ontologia. A competência de Luna representação diz respeito à 

cobestura de questões que essa representação pode responder ou de tarefas que ela 

pode supostar (FOX et al., 1993). Ao se estabelecer a competência, temos uin meio 

eficaz de delimitar o que é relevante para a ontologia e o que não é. E útil, também, 

identificar potenciais usuários e os cenários que motivaram o desenvolvimento da 

ontologia em questão. 

Uma vez defiiiido o propósito, deve-se especificar os requisitos da ontologia. 

Esses devem conteniplar os usos projetados para a ontologia e podem ser expressos 

em termos de questões de competência: as questões que a ontologia deve ser capaz de 

responder (GRÜNINGER et al., 1995). Ao se especificar um relacionamento entre as 



q~~estões de coinpetêiicia e os ceiiários de motivação, está se dando Luna justificativa 

para a oiitologia e, inais importante, se está proveildo uin mecanismo para sua 

avaliação. 

É iinportaiite realçar que as questões de coinpetêiicia não geram comproinissos 

oiitológicos; ao coiltrário, são usadas para avalias os coinproinissos de u n a  oiitologia, 

avaliaiido sua expressividade (GRÜNINGER et al., 1995). 

Se o doiníiiio de interesse for muito coinplexo, deve-se utilizar algum 

inecaiiisino de decoinposição, de modo a melhor distribuir esta complexidade. Uina 

abordagem poteiiciahneiite iiiteressaiite é coiisiderar oiitologias ein níveis, conforine 

discutido na seção 3.3.3. Para se efetuar a decoinposição do doinínio, é ilecessário 

esboças a oiitologia e, poi-taiito, Luna aquisição inicial do coidieciiiieiito deve ser 

realizada nesta fase. Uina vez decoinposto o doinínio, deve-se definir u n a  oiitologia 

para cada sub-doiníizio . 

Captura da Ontologia 

Esta é, sem dúvida, a etapa mais iinportaiite i10 deseiivolviineiito de uma 

oiltologia. O objetivo é capturar a coiiceituação do uiiiverso de discurso, com base lia 

competêilcia da oiitologia. Os coiiceitos e relações relevantes devein ser ideiitificados 

e organizados. Uin modelo utilizando uina linguagem gráfica, tal como LINGO, pode 

ser um iiistr~iiiieiito-chave para facilitar a coinuiicação coin os especialistas do 

doinínio. Este inodelo deve ser acoinpaiiliado de uin dicionário de terinos. 

Coiiceitos priinitivos, isto é, aqueles que não são passíveis de uma definição 

ein terinos de outros coiiceitos da oiltologia, devein ser definidos utilizaiido 

liiiguagein natusal e exeinplos, toinaiido o devido cuidado para se evitar ambigüidades 

e iiicoiisistêizcias. A escollia dos termos a serem usados para referenciar as categorias 

de coiiliecimeiito deve ser feita cuidadosameiite, evitando-se termos coin iilterpretação 

d~~vidosa. Conceitos passíveis de descrição ein terinos de outros conceitos, devein ser 

definidos com referências claras a estes, com o objetivo de facilitar a formalizaqão. 

Deve-se ainda coiistruir taxoiiomias, orgaiiizaido categorias e sub-categorias 

iiltercoilectadas do coi~eciineiito do doinhio de interesse. 

Os coiiceitos e relações forinain a base da oiitologia. Mas uma característica 

esseiicial de oiltologias é a definição de axiomas. Siinplesineiite propor uina 



taxonoinia ou um coiljuiito de termos básicos, não constitui uma ontologia. Axiomas 

devem ser providos para defniii. a seinâiltica dos termos. Os axioinas especificam 

defiiiições de termos na ontologia e restrições sobre sua interpretação. Neste 

momento, não há necessidade de se escrever axioinas formais, mas ao coiltrário, estes 

devem ser descritos em linguagem natusal, refletindo siinplesineiite as restrições 

existentes sobre o universo de discurso. 

Os axioinas em uma ontologia podem apresentar duas formas e propósitos 

diferentes: axiomas de derivação e axioinas de coilsolidação. Axiomas de derivação 

são aqueles que perinitein explicitar inforinações a partir do conl~eciineilto 

previaineiite existente. Assiin, são meios para a dedução e representam conseqiiêilcias 

lógicas neste processo. Axiomas de coilsolidação, por sua vez, não são utilizados para 

derivar iilforinação, mas apenas para descrever a coerência das informações 

existentes. Neste sentido, não representain coilseqüências lógicas. Tipicalilente, os 

axioinas de coilsolidação definem coildicioilailtes para o estabelecimento de uma 

relação ou para a defiiiição de uin objeto coino instâilcia de um conceito. 

Os axioinas de derivação podem ter origem i10 significado dos coilceitos e 

relações da ontologia ou na forina coino são estruturados. Quando axiomas são 

descritos para mostrar restrições iinpostas pela forina de estruturação dos coiiceitos, 

eles são ditos axioinas episteinológicos. Quando descrevem restrições de sigiiificação 

impostas no doiníiiio, são ditos axioinas oiitológicos. 

Esta classificação quanto à natureza dos axiomas é uma boa diretriz para guiar 

a definição dos axiomas de uma oiltologia, ou seja, devemos estar atentos para 

capt~~rar axiomas que coilsiderein a estruturação dos conceitos e relações (os axiomas 

episteinológicos), seus significados e restrições (os axioinas oiltológicos) e as leis de 

integridade que os regem (os axiomas de coilsolidação). 

O processo de defiilição de axioinas é, talvez, o aspecto mais difícil na 

coizstsução de oiltologias. Entretanto, esse processo pode ser guiado pelas questões de 

coiiipetêilcia. Os axiomas devem ser ilecessários e suficientes para expressar as 

questões de coinpetência e para caracterizx suas soluções. Aléin disso, qualquer 

solução para Luna questão de coinpetência deve ser descrita pelos axioinas da 

oiltologia e deve ser coilsisteilte com eles. Se os axiomas propostos não forem 



s~ificientes para esse propósito, então, conceitos, relações ou axiomas adicionais 

devem ser introd~izidos na ontologia. Neste sentido, a captura de uma ontologia é um 

processo iterativo e foi-temente ligado à avaliação. Podem existir diferentes formas de 

se axioinatizar uma ontologia, sendo que as questões de coinpetêilcia devem ser 

usadas para avaliar a coinpleteza do conjunto de axioinas em uma axionlatização 

pai-tic~ilar ( G R ~ I N G E R  et al., 1994). 

Os critérios de qualidade, discutidos na seção 3.3.3, devem ser observados, 

sobretudo: clareza, no que se refere à defiiiição dos termos no dicionário; coerêilcia, 

entre as definições text~iais e os exemplos; e coinprometiinento ontológico mínimo, 

para evitas que o campo de ação da ontologia seja restrito. Este último critério está 

diretamente relacionado à defiilição dos axioinas. 

Formalização da Ontologia 

A validação de uina teoria sobre um u~iverso de discurso é, sem dúvida, 

inelhor realizada quando esta é descrita em uma linguagem formal. Nesta linguagem, 

ein contraste com a linguagem natusal, tem-se símbolos não ambíguos e formdações 

exatas e, portailto, a clareza e a correção de uma dedução podem ser testadas com 

maior facilidade e precisão. Uma dedução em linguagem natural, geralmente, envolve 

pressuposições iinplícitas que entram desapercebidas no processo de dedução 

(CARNAP, 1958). 

O tratamento teórico de q~~alq~ier  doinínio consiste em propor sentenças sobre 

os objetos neste domínio (sentenças atribuindo certas propriedades e relações aos 

objetos em questão) e em estabelecer regras de acordo com as quais outsas seiitenças 

possam ser derivadas a partir das sentenças dadas (CARNAP, 1958). 

Nesta etapa, devemos estabelecer riim forinalismo para represeiltas as 

categorias de conheciinento da ontologia. Primeiro, devemos olhar entre os 

forinalisinos disponíveis se não existe algum que possa ser usado diretamente ou 

adaptado. Caso não exista, um for1nalisino adequado deve ser proposto. Uma vez 

defiiiido o formalisino de representação a ser usado, tem-se uina base para fixar a 

terininologia da ontologia e, priucipalmeiite, a sua semântica. 

É iinportailte realçar que uma ontologia formal não é capaz de substituir uma 

descrição de uma conceituação em linguagem nahii-al, mas deve, siin, ser usada para 



suportá-la ou para soma-se a ela, traballiaiido c01110 uni dispositivo i10 qual algumas 

idéias são verificadas ein relação a coinpleteza e, talvez, coerêiicia. Ou seja, cada 

representação cumpre um papel específico. 

Eiii suma, o que se pretende é represeiitar explicitaineiite a coiiceituação 

capturada no estágio anterior em uma liiiguagein formal, o que eiivolve o 

comprometimento coin alguma meta-oiitologia, a escollia de uma linguagem de 

represeiltação e a criação da oiitologia formal. Quaiido não for iiecessásio iienhum 

comproinetimento especial coin alguma meta-oiitologia que coinprovadainente 

mostre-se adequada à oiltologia em deseiivolviineiito, a lógica de primeira ordem 

tende a ser o formalismo mais adequado, haja visto que é aquele que embute o ineiior 

iiúniero de coinproinissos oiitológicos adicionais. 

Quaiido a lógica de primeira ordeiii for o formalisino adotado, o primiero 

passo da etapa de forinalização deve ser a especificação dos símbolos não lógicos da 

linguagem, ou seja, as constantes, denotaiido iiidivíduos específicos do universo de 

disc~u-so, os símbolos funcionais, denotaiido fi~iições e os predicados, denotando 

propriedades e relações declaradas dos iiidivíduos. Feito isso, é possível forinar 

sentenças sobre os iiidivíduos do universo de discusso, os axiomas formais. 

Integração com Ontologias Existentes 

Durante os processos de captura elou fonnalização, pode surgir a necessidade 

de integrar a oiitologia em questão com outras já existeiites, visando aproveitar 

coiiceituações previamente estabelecidas. De fato, é uma boa prática deseiivolver 

oiitologias fimcioiiais modulares, que sejam gerais e mais ainplaineiite reutilizáveis, e, 

qualido iiecessário, integrá-las, obtendo o resultado desejado. Quaiido muitos detalhes 

forein iiecessários, a oiitologia deve iiicorporar apenas os coinproinissos oiltológicos 

essenciais, seiido os demais descritos em uma inicro-teoria, ou em outra oiltologia de 

nível mais alto. Assim, preserva-se o critério de qualidade de coinproinisso oiitológico 

inúiino . 

Avaliação 

Fiiialiiiente, a oiitologia deve ser avaliada para verificar se satisfaz os 

requisitos estabelecidos na especificação. Adicionaheiite, ela deve ser avaliada eiii 



relação a critérios de qualidade para o projeto de oiitologias. O coiijuiito de critérios 

apseseiitado lia seção 3.3.3 deve ser usado taiito para guiar o deseiivolviineiito, quaiito 

para avalias a qualidade das ontologias constiuídas. 

É iiiipoi-tailte iiotar que esta etapa pode (e de fato, deve) ser realizada ein 

paralelo coin as etapas de captura e forinalização, em um processo iterativo. Para 

avalias unia ontologia j~uito aos especialistas do doiníiiio, o uso de uma represeiltação 

gráfica é extreiiiaiiieiite iinportaiite, razão pela qual propôs-se o uso de LINGO. Para 

avalias a coinpleteza da ontologia, especialineiite no que se refere a seus axiomas, as 

questões de coisipetêilcia têm uin papel f~uidainental. Ein uni domíiiio pai-ticular, é 

possível escreves um iiíiinero bastante grande de axioinas. Eiitretaiito, smge Luna 

questão: Coino iião escreves isiais axioinas do que o iiecessário? Para respoiider a esta 

questão teiiios que ter ein mente o princípio de coinproinetiineiito oiitológico iníniino 

e, eiii mãos, as questões de coinpetêiicia da oiitologia. O coiijuiito de axioinas deve ser 

iiecessário e s~ificieiite para expressar as questões de coinpetêiicia e caracterizar suas 

soluções, e apenas isto (GRÜNINGER et al., 1995) (FOX et al., 1993). Axiomas 

sed~iildantes ou que não coiitribuein para respoiider a uma questão de competência 

deveiii ser eliiniiiados . 

Documentação 

Todo o deseiivolviinento da ontologia deve ser documeiitado, iiiclmildo 

propósitos, requisitos e ceiiários de motivação, as descrições textuais da coiiceituação, 

a oiitologia formal e os critérios de projeto adotados. Assim, como a avaliação, a 

doctuneiitação é tuna etapa que deve ocorrer em paralelo coin as demais. 

Os terinos captusados lia coilceituação do uiiiverso de discmso devein ser 

descritos eiii um Dicioiiário de Teriiios, coilsideraiido dois priiicípios impoi-taiites: o 

priiicípio do vocab~~lário iníiiiino e o princípio da auto-referêiicia. O princípio do 

vocab~~lário iníiillno diz respeito ao vocabulário utilizado lia defiiiição dos terinos da 

oiitologia. Este vocabulário deve ser o ineiior possível e iião deve apresentar 

aiilbiguidades. Qualquer terino que iião telha uin significado claro e não aiiibíguo, 

deve ser definido como unia entrada i10 Dicioilário. O priiicípio da auto-referência 

iiidica que a defiuição de uin terino i10 Dicioiiário deve, sempre que possível, ser feita 

utilizando outros termos do Dicionário. Coin base neste princípio, o uso de 



liipertextos surge coino uma potencial abordageni pasa a docuinentação de oiitologias. 

Esta tecnologia mostra-se adequada, tendo em vista que torna natural a defíiiição de 

novos termos a partir de outros mais primitivos, perinitindo navegação eiitre 

definições, exemplos e a formalização, incluindo os axiomas. 

O Processo de Desenvolvimento de uma Ontologia 

O processo de deseiivolviineiito de tuna ontologia deve ser visto coino um 

processo foitemente iterativo, e não coino passos seqüeilciais. A etapa de captura pode 

apontar novos requisitos aiuda não identificados. Na avaliação, pode-se perceber que 

os termos descritos são insuficientes para o propósito planejado, iinpoiido uin retorno 

à etapa de caphu-a. Situações seinelliantes podem ocorrer na etapa de fosmalização: 

incoerêiicias podem ser detectadas, provocaiido Luna revisão das especificações e dos 

termos defiiiidos na ontologia. Finalineiite, qualido for necessário integrar uma 

ontologia com outras existentes, este processo pode ter substancial impacto na 

definição e forinalização dos termos. 

As etapas do processo de desenvolvimento de unia ontologia e suas 

interdependências são ilustradas pela figura 3.12. As linhas tracejadas indicam que há 

uma iiiteração constaiite, embora mais fraca, entre as etapas associadas. As liidias 

cheias mostrain o fluxo principal de trabalho no processo de coi~strução de uma 

ontologia. A liidia eiivolveiido as etapas de captusa e forinalização da ontologia realça 

a foste iiiteração e, por conseguinte iteração, que ocorre entre essas etapas. 

Avaliação e 

Identificação 
de Propósito e 
Especificação Fomlal 
de Requisitos Ontologia Ontologia 

Integração com 
Ontologias Existentes 

Figusa 3.12 - Etapas do Deseiivolviinento de uma Ontologia e suas Iiiterdependências. 



Uina vez obtida a oiitologia formal, muitas vezes é desejável torná-la 

operacioilal. Para tal, duas outras atividades devem ser realizadas: projeto e 

codificação. No projeto, os conceitos, relações e axiomas da oiltologia formal devem 

ser colocados ein um fornlato compatível com a linguagem de implementação. Na 

codificação, a oiltologia é codificada na linguagem escolhida. 

3.4.3 - Engenharia de Conhecimento Baseada em Ontologias 

Assiin coino qualquer software reutilizável, bases de coid~eciinento têm de ser 

projetadas para o reuso e, neste contexto, oiitologias assumem um iinpoi-tante papel. 

Da inesina forma, modelos de tarefa, coino proposto em I W S ,  CoininoiXADS e 

Tarefas Geiléricas, são elementos bastante úteis. Assiin, as perspectivas de doinhio e 

de tarefa devem ser sempre coilsideradas, buscando prover uin meio eficaz de 

produção de SBCs, fortemeilte apoiado no reuso de coinpoileiltes. Nesta seção 

propomos Luna abordagem de Engelharia de Coid~eciiileilto c0111 esta visão, tendo 

ontologias coino o elemento-chave da proposta. 

Como qualq~iei- abordageni de Engenharia de Coidlecimeiito para o 

deseilvolviilleizto de SBCs, a abordagem proposta apresenta atividades de análise de 

requisitos, inodelagein de coidlecimeilto, projeto, iinplementação e testes. A diferença 

básica, no entanto, surge na condução do processo de aquisição de coiihecimeilto. A 

aquisição de coilheciineilto é -~iina atividade que pernleia todas as fases do 

deseiivolviineiito de um SBC, seildo que seus maiores esforços coilcentrain-se na 

análise de requisitos e, priilcipalineilte, na modelagem de conl.ieciineiito. Na 

abordagein baseada em reutilização, o que se busca é uin ineio sistemático de se 

conduzir esta atividade, de modo que os resultados sejam passíveis de reuso. 

Ein uin priineiro momeilto, coiiliecimeilto genérico aplicável a vários sistemas, 

é capturado na forma de oiitologias e inodelos de tarefa. Estes eleinentos são, então, 

dispoilibilizados ein uma biblioteca para reuso. Na segunda etapa da aquisição, os 

requisitos de coid~eciineilto específicos de uma aplicação particular são coilsiderados. 

B asicailleiite, a abordagenl proposta eiivolve os seguintes passos: 



1 .  Análise de Requisitos: O desenvolvimento de ilm SBC, assiin como qualquer 

sofhvare, começa pela especificação de requisitos, oiide se procura obter unia 

visão inicial do tipo de aplicação requerida. Esta fase tein o iiltuito de gerar uina 

descrição iilforinal do doiliúio e da tarefa da aplicação e requer, tipicamente, 

eiltrevistas coin gerentes e especialistas do doiníiiio, leituras sobre a área, etc. 

2. SeleçGo/Consti*ução de Ontologias: Uma vez identificado o doinínio da 

aplicação, deve-se selecioiiar a(s) ontologia(s) apropriada(s), adequando-a(s) ao 

desenvolviineilto ein questão. A oiltologia pode ser estendida com iiovos 

conceitos e relações i10 inesino nível da teoria, ou em Luna abordagein de 

oiitologias ein níveis. 0~ i t i . o~  tipos de exteilsão são possíveis, tais como as 

inicro-teorias e as projeções propostas por BORST et al. (1997). Entretanto, 

tlina vez que a maioria dos eiigeiil~eisos de coiilieciinento ainda não tem à sua 

disposição uina biblioteca de oiitologias, é necessário coiisiderar a coiisti-ução de 

novas oiltologias. Para tal, recoineilda-se o uso do inétodo de Engenharia de 

Oiltologias proposto na seção 3.4.2. 

3. SeleçGo/Constrzço de Modelos de Tmefa: De forma ailáloga à perspectiva de 

doinínio, ~iiina ailálise da perspectiva de tarefa deve ser realizada. O propósito da 

análise de tarefa é decoinpor a tarefa real da aplicação ein uin ilúinero de tarefas 

genéricas. Idealmente, dever-se-ia eiilpregas uina abordagein úiiica, uiiiforine, 

para ainbas as perspectivas de doiníilio e tarefa, ou seja, tarefas deveriam ser 

estudadas utilizando-se oiltologias. Coiitudo, oiltologias de tarefa ainda iião têm 

sido devidamente exploradas, estando ein 1x11 estágio bastante preniaturo. 

Assim, uma abordagem praginaticainente mais eficiente coilsiste ein ~itilizar 

inodelos de tarefa, como proposto pelos vários inétodos baseados ein tarefa, 

alguns deles discutidos na seção 3.2. Ein especial, os modelos de tarefa de 

CoiliinoiKADS têm sido utilizados c0111 bastante sucesso pela coinuiiidade de 

IA e, poi-taiito, podem ser adotados nesta etapa. 

4. ConzpatibilizaçGo da Ontologia com os Modelos de Tarefa: Nesta etapa, 

especifica-se a interação entre as oiltologias e os inodelos de tarefa. Ao 

~~tilizarinos duas estratégias sepasadas para deseilvolver inodelos de resolução 

de problema, ass~unimos que é desejável que as inodelagens de tarefa e de 



doiníiiio teifiani um acoplameilto suave. O ponto de ligação entre esses dois 

modelos é exatamente o papel que o conliecimeilto descrito no modelo de 

domínio deverá deseinpeiil-iar no processo de resolução de problema, descrito 

nos inodelos de tarefa. Assiin, os pqé i s  de conhecimento2 podein ser 

coilsiderados o ponto-chave no coiltrole da interação, e coino tal, precisam ser 

descritos claraimeilte. Ao se mapear conceitos da oiltologia ein papéis dos 

modelos de tarefa, estabelece-se clarainente a relação entre os papéis de 

coidleciinento e as categorias oiltológicas que podein preeilchê-10s. Com este 

inapeaineilto, tem-se tun inodelo completo do esqueleto da aplicação. 

5 .  Aquisição e Moclelogenz do Conhecimento Especzjcico da Aplicnção: Uma vez 

delineado o esqueleto da aplicação, é preciso dar-lhe corpo. Assim, é necessário 

instai~ciar a oiltologia com o coid~ecimento necessário para a aplicação e 

associar métodos de resolução de probleinas às tarefas do inodelo de tarefas. 

Enq~~anto a oiltologia define os conceitos usados i10 universo de discurso, a 

iilstanciação de Luna oiltologia compreende um conjunto de declarações sobre 

eleinentos do universo de discurso, usando os coilceitos e relações definidos na 

oiltologia. Além das instanciações das ontologias, alg~iils tipos de coiiliecimento, 

específicos da aplicação, tais coino heurísticas e coid~eciineilto compilado, 

devem ser elicitados e iilstailciados. É importante fiisas, coiitiido, que as 

ontologias guiam foi-temente a realização desta tarefa. 

6. Projeto: Assim como em qualquer desenvolvimento de software, a fase de 

Projeto diz respeito a considerações de aspectos tecilológicos impostos pela 

plataforma de iillplementação. 

7. In~lenzentciç60 e Testes: Na impleinentação, as especificações de projeto são 

transforinadas no sistema final, levaildo-se em coilsideração restrições não 

fimcionais, de caráter simbólico e tecnológico. Fiilalinente, o sistema deve ser 

testado para verificar se atende aos propósitos para os quais foi projetado. 

Um papel de conhecimento em um modelo de tarefas descreve o papel que uma porção de 
conheci~neiito desempenha na resolução do problema descrito por este modelo. 

8 1 



Comparações com outras Abordagens 

A abordagein descrita apresenta inuitos pontos de coilfluêilcia coin o inétodo 

para deseilvolviineilto de SBCs no domínio médico, proposto i10 âmbito do Projeto 

GAMES (HEIJST, 1995). Em GAMES, dois inodelos básicos são utilizados: o 

modelo episteinológico, que especifica o coilheciineiito requerido pelo sistema, e o 

coinputacioiial, que coilsidera a especificação de represeiitações e algoritinos i10 iiível 

simbólico. 

As atividades ligadas ao inodelo coinputacional estão diretainente relacionadas 

i s  atividades de projeto, iinpleineiltação e testes da abordagein anteriormente 

proposta, seildo que, u n a  vez que a arquitetusa dos inodelos computacioilais de 

GAMES é baseada em Luna arq~1itet~u.a de quadro-negro (blackboa~d), atividades mais 

específicas coilceri~entes a esta arquitetusa são descritas. 

A coilstrução do inodelo episteinológico de GAMES envolve quatro 

atividades: (i) coilstrução de uin modelo de tarefa para a aplicação, (ii) seleção e 

coilfiguração das oiltologias apropriadas e, se necessário, refiilainento destas, (iii) 

inapeaineiito da oiltologia nos inodelos de tarefa e (iv) iilstailciação da oiltologia de 

aplicação. 

Poder-se-ia arg~uneiltar que estas atividades correspondein exatamente às 

atividades iniciais da proposta apresentada, a fora uma inudança na ordem das 

atividades de coilstrução das oiltologias e dos inodelos de tarefa. Eiiti-etailto, esta não é 

a diferença fimdamental, mas apenas uma coilseqüêilcia dela. De fato, a diferença 

básica está lia filosofia adotada. Em primeiro lugar, oiltologias na proposta 

anteriormlte defmida são oiltologias de doi-iiúiio e não de aplicação. Assim, uina 

oiltologia ein nossa abordagein não é coilstruída para uma aplicação específica e está 

bastante e111 liiiha coin a Análise de Domínio na Eilgeiiliaria de Softwae. Ein 

GAMES, u n a  oiltologia é construída para uina aplicação específica, razão pela qual 

modelos de tarefa são coilstruídos antes das oiitologias. 

Em segundo lugar, uina vez que em GAMES ontologias são de aplicação, as 

iilstailciações das oiitologias produzem todo o conheciinento iiecessário para o sistema 

e111 desenvolviinento. Ein nossa proposta, iustanciações de ontologias, assim como as 

ontologias, representam coiil.ieciineilto reutilizável. Na etapa de aquisição e 



modelagein do coiilieciinento específico da aplicação, alg~iinas instanciações 

existentes podem ser reutilizadas enquanto outras precisam ser capturadas. Contudo, 

além das iustanciações da ontologia, esta etapa deve elicitas e modelar outros tipos de 

coid~ecimeilto, estes específicos da aplicação em q~~estão. 

Fiualmente, GAMES pressupõe a existência de uma biblioteca de oiltologias e 

oferece apenas diretrizes gerais para apoiar a consti~~ção de oiltologias, disetrizes estas 

fortemente orientadas à tarefa. A proposta a q ~ ~ i  definida, por outro lado, está apoiada 

no método para a construção de oiltologias, proposto na seção 3.4.2. 

NECHES et al. (1991) idealizaram unl processo de desei~volvimento de SBCs 

bastante afinado com a abordagem de Engenharia de Codieciinento anteriormente 

proposta. Este processo começaria pela montagein de coinponentes reutilizáveis, 

incluindo porções de bases de conhecimento e resolvedores de problemas de propósito 

especial. Algum esforço seria necessário pasa conectar essas partes, contudo, a inaior 

parte deste esforço seria despeiidido na inodelagem do coid~eciineiito especializado e 

na construção de resolvedores de problema para as tarefas específicas do sistema ein 

questão. Entretanto, ainda que em (NECHES et al., 1991) vários aspectos enfocando a 

re~~tilização de coiil-ieciinento sejam discutidos, os autores não propõem uin inétodo de 

Eiigeidlaria de Coiiheciinento baseado nestas idéias. 

3.5 - Conclusões do Capítulo 

Desde a introdução da tecnologia de sistemas baseados em coiiliecimento nos 

anos 60, tem se verificado uma demaiida cada vez inaior por aplicações coilstr~~ídas 

usando esta teciiologia, sobretudo a partir da metade da década passada. Inicialinente, 

i n ~ ~ i t a  ênfase foi dada à questão da tecnologia de representação e à aquisição de 

conhecimeilto como um processo de transferência do conhecimento de unl especialista 

para ~ u n  sistema. Como resultado, a produtividade no deseilvolviineilto foi muito 

baixa e os sistemas desenvolvidos estavam muito aquém das expectativas de seus 

usuásios . 

Para i n~~das  este quadso, passou-se a considerar a modelagein como foco da 

Engelharia de Conhecimento. Este capítulo explorou algumas facetas da inodelagem 

de coifiecirnento, procurando identificas elementos relacionados com a produtividade 
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iio deseiivolvinleiito de SBCs. E111 primeiro lugar, disc~iti~i-se aspectos relacioilados à 

represeiitação de coiilieciinento e seus níveis, procw'aiido mostrar que a inodelagein 

de coiilieciineiito deve se dar i10 nível de coidiecinieiito, mais especificaineilte no 

nível oiltológico. 

Na seqüência, foram brevemente apresentadas e comentadas algumas das 

priiicipais abordagens para a modelagein de coiihecimento eilcoiitradas lia literatura. 

Pode-se perceber que as abordageils discutidas estão foi-temente ceiltradas i10 conceito 

de tarefa e defeiidem que o coill-ieciineiito sobre o uiiiverso da aplicação deve ser 

captwado com base lia tarefa que o sistema se propõe a tratar. Eiitretaiito, acreditainos 

que u n a  abordagem mais produtiva deve coilsiderar tanto a perspectiva de tarefa 

quanto a perspectiva de doiníiiio, com ênfase na última. Neste contexto, oiitologias 

assunein  LI^ importante papel. 

Forain disc~~tidos diversos aspectos de ontologias, tais como critérios de 

qualidade, linguagens para expressar oiitologias, impactos na aquisição de 

coizliecinieiito, métodos para coiistiução e vantagens e desvailtageiis do uso de 

oiitologias. A modelagein de coidieciineilto baseada em ontologias é bastante recente 

e há, ainda, in~litas questões eiii aberto. Para avançar em direção a uina abordagein 

mais sistemática para a coilstrução de oiitologias, foi proposta uma abordagein 

sisteinática para a Engenharia de Oiitologias, procurando agregar características das 

psincipais idéias sobre deseiivolvisnento de oiltologias. Aléin disso, propôs-se também 

Luna linguagein gráfica para expressar ontologias e mecasiisinos de decoinposição, 

para facilitar o processo de coiistrução de oiitologias. 

Finalinente, uma proposta de Eiigeilharia de Coidiecimesito foi elaborada, 

visaiido coiiciliar as abordageiis baseadas ein tarefa e em ontologias. Observaildo o 

uso de oiltologias nesta abordagem, é possível notar uina foi-te analogia entre a 

Engeidlaria de Oiitologias e a Eiigenhasia de Doinínio. Esta coiistatação é bastante 

útil, já que nos periiiite ohar de perto trabalhos feitos na área da Eilgeizharia de 

Do11iíni0, buscaiido transpor muitas de suas discussões para a Engenharia de 

Ontologias. De fato, a relação existente entre a Eilgeizliaria de Doinínio e a Engenharia 

de Software é a inesina existente entre a Engeidiaria de Ontologias e a Eiigeizliasia de 

CoiSieciinento, como mostram as tabelas 3.1 e 3.2. 



Tabela 3.1 - Paralelo entre Engelharia de Software e Engelharia de Domínio 
(PRIETO-DÍAZ, i 99 i ). 

Engenharia de Software Engenharia de Domínio 

Análise de Requisitos 
I 

Análise de Doinhio 

Especificação do Sistema 

Tabela 3.2 - Paralelo eiitre Eiigeiharia de Coihecimento e Eiigeiharia de Oiitologias. 

Especificação da Mira-estr~~tura 

Projeto e Implemeiltação 

Engenharia de Conhecimento I Engenharia de Ontologias 
I 

Projeto da 1nfi.a-estrutura 

Análise de Req~~isitos do Sistema I Aiiálise de Requisitos da Oiitologia 
I 

Projeto e Iinpleinentação I Fonnalização e Operacioiialização I 
Modelagem de Coidiecimeiito 

Nos capítulos que se seguem, são usadas inuitas das idéias discutidas neste 

Captura da Ontologia 

capít~do. No capíhdo 4, é proposta Luna iii6-a-estrut~u-a para apoias a seutilização de 

I 

coidieciineiito, explorando antologias e modelos de tarefa. No capítulo 5, a abordagem 

de Engenharia de Oiitologias é utilizada para coiistixir uma oiitologia de processo de 

deseilvolviineilto de software e, no capítulo 6, a abordagem de Engelharia de 

Coiihecimento baseada em Oiltologias é usada no deseiivolviineiito de uina ferraineiita 

baseada ein coiheciineiito. 



Capítulo 4 

Servidores de Conhecimento 

Conforme discutido no capítulo 2, a integração em Ambientes de 

Desenvolvimento de Software deve ser vista como uma questão de quatro dimensões: 

dados, controle, apresentação e conhecimento (TRAVASSOS, 1994). Entretanto, a 

maioria dos ambientes atuais não coilsidera a última dimensão. 

No âmbito do Projeto TABA (ROCHA et al., 1990), a questão da integração 

de coid~eciinento tem sido objeto de estudo. Neste capítulo, discutimos como a 

Estação TABA, um meta-ADS, tem proc~ii.ado promover a integração de 

conl-ieciinento, oferecendo um conjunto de hcioiialidades para armazenar e para 

tratar coiiliecimento . 

A seção 4.1 procura dar uma visão geral da Estação TABA e de sua estrutura. 

A seção 4.2 explora, especificamente, a questão do coid~eciineilto neste ambiente. Na 

seção 4.3, introduzimos a noção de Servidor de Conhecimento como Luna infra- 

estrutura para promover a integração de conhecimento e discutimos sua arquitetura. A 

seção 4.4 enfoca as idéias apresentadas no contexto de um Seividor de Conhecimento 

de Processo de Software. Finalmente, na seção 4.5, são apresentadas as conclusões 

deste capítulo. 

4.1 - A Estação TABA 

O projeto TABA (ROCHA et al., 1990) tem como objetivo a coilstrução de 

uma Estação de Trabalho coiSig~~ráve1 para o desenvolvimeilto de software, para 



atender às particularidades de domínios de aplicação e projetos específicos. A 

motivação pasa a realização deste projeto está na coiistatação de que domínios de 

aplicação e projetos diferentes têm características diferentes e que estas devem incidir 

nos ambientes de desenvolvimeilto através dos quais os engenheisos de software 

desenvolvem as aplicações (TRAVASSOS, 1994). Para atender a este objetivo, a 

Estação TABA possui quatro fimções: 

I. auxilias o eiigeidieiro de software no planejamento e instaiiciação do ambiente 

inais adequado ao desenvolvimento de um produto específico; 

11. a~~xiliar o eiigenheiso de softwase a iinplemeiitar as ferramentas necessárias ao 

ambiente definido em (I); 

111. permitir aos desenvolvedores do produto (software) o uso da Estação através 

do ambiente definido e instanciado em (I); 

IV. permitir a execução do softwase lia própria Estação para ele coiifigurada. 

Estas fimções determiiiain quatro ambientes lia Estação TABA 

(TRAVASSOS, 1994): 

Ambiente Especzjkador e Instanciador de ADSs: é o meta-ambiente TABA. 

Sua função é especificas o ADS inais adequado para o deseilvolviineilto de um 

produto de so ftware, em uni determinado contexto, e iiistanciar este ADS ; 

Ambiente para Construção de Ferramentas: este ambiente auxilia o 

engenheiro de software ila construção de novas fei~amentas para a Estação 

TABA e sua ii~corporação ao meta-ambiente; 

Ambiente de Desenvolvimento: é o ADS que foi especificado e instanciado 

através do meta-ambiente, e, 

Ambiente de Execução: é o local onde o produto de softwase poderá ser 

executado. 

A Estrutura da Estação TABA 

Uin ADS é um produto de software e, como tal, responde a estímulos dos 

usuários de acordo com as fimcionalidades que foram previstas em sua construção e 

que estão disponíveis para uso. Estas fuiicioiialidades têm que trabalhar integradas, de 

forma harinônica e, o que é fuiidaineiital, independentes mas não livres, no sentido de 



guardarem uma estseita relação entre si, de modo que o ADS possa estabelecer uma 

seqüência de ativação (TRAVAS SOS, 1994). 

Esta forma de estrutusação é possível quando se coilsegue tratar as 

fiulcioilalidades como coinponentes separados, contendo controle sobre a sua 

existência, suas iiiforinações e estados associados, e possuindo um conjunto de 

fimcioilalidades básicas associadas, que são estiinuladas através de uma coinunicação 

organizada entre o usuário e o sistema. Levando ein coasideração estes aspectos, a 

estiutusa da Estação TABA busca distribuis as funcionalidades ilecessárias ein 

componentes, capazes de iilteragir diretamente entre si, permitindo, assim, a obtenção 

de toda a fuilcioiialidade do ambiente (TRAVASS OS, 1994). 

Tendo em vista a necessidade de se modelar a estiutusa de um ADS, realçando 

sua constituição e inostrando que, na realidade, os serviços existentes não interagenl 

aos pares, mas sim coino um todo, adotou-se, para a Estação TABA, a estiutusa 

niostrada na figusa 4.1. Nesta estrutura, busca-se inostrar que um ADS está inserido 

no contexto de produtos de software e é o sespoilsável, com seu conjunto de 

fuiicionalidades e inforinações associadas, por traduzir uma representação do inundo 

real para o inundo coinputacioilal (TRAVASSOS, 1 994). 

Os coinponeiites presentes na Estação TABA são (TRAVASSOS, 1994): 

Componente Repositório Comum: responsável pelo controle, gerenciamento e 

amiazeilaineiito dos objetos manuseados pelo ainbieiite e meta-ambiente. É de 

sua responsabilidade manter a coilsistêilcia e a integridade das inforinações; 

Componente Controle de Versões: controla e gerencia versões de documeiitos 

e itens de software produzidos. A partis dele, o usuário tem condição de obter 

inforinações sobre um determinado inoineiito no desenvolvimento. 

Componente de Interface com o Usuário: responsável pela gerência e controle 

da iilteração do usuário coin o ADS. É de sua responsabilidade garantir a 

coilsistêilcia da apresentação das ferramentas e permitis, na medida do 

possível, que o usuário ajuste a aparência do ADS às suas preferêiicias 

pessoais; 

Componente Cooperação: trata da comunicação entre os usuários e suas 

necessidades de interação coin outros ineinbros da equipe. Possui definições 



de protocolos de comunicação que devem ser utilizados no coiivívio no ADS. 

Este coinponente precisa auxiliar o componente de Interface com o Usuário iio 

seiitido de prover fuiicioiialidades e recussos que o estendam de forma a 

supoi-tar a iiiterface de grupo; 

1 Mundo Real 

S i s tema 
Olieracioi ial  

i 
I 

I - I 

I Repositório I 

1 C o ni i i  rn Conlieciniento I 

Rentiliznçáo 
Usnir io  

Coopernçáo Processos 

Sistema Compiitacional 

Figura 4.1 - Estiutura de um ADS lia Estação TABA (TRAVASSOS, 1994). 

Conzponente Controle dos Processos: respoiisável pelo coiitrole e 

gereiiciamento do processo de desenvolvimento. Identifica atividades, gerencia 

a execução das ferrameiitas e coiitrola os papéis e atividades dos usuários, 

levantando dados sobre a realização do processo para o meta-ambiente; 

Conzponente Reutilização: provê o ADS de mecanismos que possibilitam a 

reutilização de traballios anteriores. Esta reutilização pode se dar a nível da 

especificação do ADS, de coinponeiites para a constiução de fei-samentas, bem 

como de componentes de todo tipo para a coiistiução da aplicação. Assim 

sendo, este é uni componente muito importailte no meta-ambiente, pois 



possibilita ao iiistaiiciador e ao coiistixtor de ferraineiitas o acesso a itens de 

so ftware e fei-ramentas previamente desenvolvidos; 

Componente Szporte Inteligente: fornece iiiteligência global ao ambiente, 

assistindo o iisuásio lia utilização do meta-ambiente e dos ADSs, através de 

assistentes inteligentes; 

Componente Conhecinzento: incorpora iiiecaiiisnios para o arinazeiiameiito e a 

utilização de coiiliecimeiito, que podem ser utilizados tanto pelo ineta- 

ambiente, quanto pelos ADSs iiistanciados. 

A utilização, em conjunto, destes componeiites permite a integração de 

ferramentas ao ambiente. Estes coinpoiieiites defiiiein políticas de arinazeiiameiito e a 

foriiia de iiiterface coin o usuário, provêem recursos para a incorporação de 

ferraineiitas externas ao ambiente, e, de forma mais específica, defiiiein a filosofia de 

integração da Estação TAB A e de seus ambientes iiistaiiciados (XrRAVASSOS, 1994). 

4.2 - O Conhecimento na Estação TABA 

Deiitre os componentes que estrutusani a asquitetura da Estação TABA, dois 

iiierecein destaque no que se refere a questão do coiil.ieciiiieiito: o coinpoiieiite Suporte 

Inteligente e o coinpoiieiite Conhecinzento. O primeiro fornece iiiteligêiicia global ao 

ambiente, apoiando o engenheiro de software lia utilização do meta-ambiente e dos 

ADSs iilstaiiciados, através de assistentes iiiteligeiites. O últiino incorpora 

funcionalidades para o armazenamelito e a utilização de coiil.ieciineiito. 

Embora possa parecer, à primeira vista, que estes dois componentes possuem 

as inesinas fuiicioilalidades, o que ocoiTe, de fato, é um forte ielacioiiameiito entre 

eles: o coiiipoiiente Szporte Inteligente utiliza os mecanisnios de arinazeiiaineiito e 

utilização de coidieciineiito, providos pelo coinpoiieiite Conhecimento, para apoias o 

deseiivolvedor na utilização da Estação e de seus ADSs iiistaiiciados. O componente 

Conhecinzento, por sua vez, funciona para o ambiente, auxiliando outros componeiites 

ein seu fimcionameiito. 

No tocante à iid5-a-estrutura, o componente Conhecimento é o elemeiito 

principal. Teiido ein vista a iiecessidade de se integrar conhecimento, a Estação 

TABA deve suportar bases de coilhecimento inodulares, unifornies e passíveis de 



acesso às ferrainentas. Cabe ao componente Conhecimento prover ao ADS a 

funcionalidade básica para a inanipulação de bases de conhecimento. 

Uma base de coilheciineiito é um conjunto de representações de fatos sobre o 

in~iiido, sendo que cada representação individual é dita uma sentença (RUSSELL et 

al., 1995). Para tratar conllecimeiito, basicamente, unl ADS deve permitir adicionar e 

remover sentenças a uma base de coill.ieciniento e coilsultar o que é coill.iecido. 

Diferentes fimções de consulta devem ser providas, incluindo desde uma versão que 

apenas confisine se uma consulta feita é passível de derivação a partir das sentenças 

de uma base de conl~ecimento, até uma versão que retome um conjunto de objetos que 

tornem a consulta verdadeira. Sentenças são expressas em uma linguagem de 

representação de conhecimento (RUSSELL et al., 1995), que oferece os mecanismos 

de inferêiicia. Assim, o modelo básico do componente de Conhecimento da Estação 

TABA apresenta as seguintes classes, coino mostra o diagrama de classes da figura 
,- 

4.2, que usa a coiivenção da UML' (FOWLER et al., 1997): 

Conhecimento - 
1 adicionar I I remover I I consultar 

inferir 

Figura 4.2 - Modelo Básico do Componente de Coiiliechento. 

Classe Conhecimento: é responsável pelo armazenaii~ento e acesso ao 

conhecimento lia Estação TABA. É uma classe abstrata que fornece 

fuilcioilalidades básicas para suas especializações, que descrevem vários 

tipos de conheciinento, tais como conhecimento sobre processos de 

desenvolvimento, atividades, procediineiltos e domínios de aplicação, entre 

outros, coino mostra a figura 4.3. O coidiecimento sobre domínios de 

aplicação deve ser especializado para cada domínio paitic~ilar e, portanto, 

I UML - Unified Modeling Language. Na coiiveilção da UML, um item abstrato (classe ou método) 
tem seu nome escrito ein itálico. Assim, na figura 4.2, tanto as classes Conhecimento e 
Represe~~taçZoConhecinzento quanto seus métodos são abstratos. 
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esta classe aparece no modelo coino uma classe abstsata. Outros tipos de 

coizliecimeiito, além dos mostrados na figura 4.3, podem ser descritos, 

bastando para tal, que novas especializações da classe Conhecimento sejam 

criadas. Desta forina, a estiutusa proposta toma uin formato bastante 

flexível, permitindo uma fácil evolução. 

Classe Representação de Conhecimento: é responsável por prover o 

ambiente com a capacidade de representar conl~eciinento utilizaildo 

diferentes tecnologias de representação, dadas pelas suas especializações, 

como mostra a figura 4.3. Não existe a priori tuna forma melhor, mais 

eficiente e mais fácil de representar o coiil.ieciinento, mas sim uina maior 

adequação ao problema que se quer resolver. Deste modo, idealmente, um 

ADS deve tornar disponíveis várias forn~as de representação. 

Figura 4.3 - O Componente Conhecimento. 

Conhecimento 

O coinpoilente Suporte Inteligente consiste de uina liierarquia de classes, tendo 

coino classe raiz a classe abstrata Assistente Inteligente. As subclasses desta 

1 * 
0 

liierarquia descrevem as várias ferramentas com suporte baseado em coid~ecimento 

deseiivolvidas utilizando a iilfra-estrutusa de conheciinento da Estação TABA. A 

Representaçlfo 
Conhecimento 

figma 4.4 mostra os componeiltes Suporte Inteligente e Conhecimento e suas relações 

com outros coinponentes da Estação TABA. 

Conheciinento 
Método 

Conhecin~ento 
Donhio 

Sistema 
Lógico 

Conhecimento 
Atividade 

Rede 
Neural 

Conheciinento Conheciinento Conlieciinento 1 I>mcesso 1 1 1 1 Documento 1 Recurso Pessoal 

- 
Frame Sistema 

Progi-ainação 
ein Lógica 

Rede 
Semântica 
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. . . , . , . , . , . , 
, . 
, . , . 

- ,  . . . . 

- . -~- - - . . . - .  .- ........... 

Processo Usuário 

Ferraineiit a rY' 
Figura 4.4 - Os Coinponentes Suporte Inteligente e Conhecimento na Estação TABA. 

O Conhecimento no Meta-Ambiente TABA 

O objetivo do meta-ambiente da Estação TABA é permitir a especificação de 

ADSs adeq~~ados a diferentes contextos e sua instailciação como um ambiente 

integsado. Esta instanciação se faz a partis de um coiljunto de facilidades e 

fimcioiialidades que suportain o eilgeid~eiro de software na defiiiição e construção de 

novos ainbientes. 

Basicamente, o coid~eciinento pode ser utilizado no meta-ambiente para apoiar 

a defiilição de processos de software e iilstailciação do ADS correspondente, através 

de Liin assistente inteligente deseiivolvido com esta fiilalidade. 

O Conhecimento em um Ambiente Instanciado TABA 

Ein função do domínio de aplicação, ainbientes são especificados e 

iilstaiiciados pelo meta-ambiente, de modo a prover o ADS mais adequado para o 

deseiivolviineilto de um produto de software. Estes ambientes, por sua vez, são 

compostos de ferramentas, internas ou externas, que necessitam trabalhar de forma 

integrada. 

No que se refere ao coid~eciineilto, o meta-ambiente deve tornar dispoiiível 

para um ADS instamiado, todo o coiihecimento relevante pasa o processo em cusso, 



isto é, o processo que o ADS autoinatiza. Este coidieciinento pode ser utilizado, então, 

por ferraiiieiitas para acoinpanliamento, execução e adaptação do processo de 

desenvolviinento (ARAÚJO, 1998). Além disso, em função do doinínio da aplicação, 

outros tipos de coiiheciineiito poderão ser tratados, assim como novos assistentes 

inteligentes poderão ser incorporados ao ADS. 

A Infra-estrutura de Conhecimento da Estação TABA 

No que tange à representação de conhecimento, a iii~plenientação da i1lfi.a- 

estruma de coiiheciineiito da Estação TABA, mostrada na figura 4.3, foi iniciada 

atsavés da classe Sistema de Programação em Lógica, oferecendo funcionalidades 

para a descrição de coidieciinento usando Prolog (FALBO et al., 1996) (FALBO et 

al., 1997). Com o intuito de reduzir os esforços necessários para realização, optou-se 

por ~itilizar Luna ináquiila Prolog externa, o S WI-Prolog (WIELEMAICER, 1998). 

A Estação TABA está iinplenientada em Eiffel (MEYER, 1992), uma 

linguagem orientada a objetos, e, assim, a máquina de inferêiicia do SWI-Prolog foi 

eiicapsulada na classe Eiffel Sistema de Programação em Lógica. Para tal, foi 

necessário estabelecer um mecanismo de comunicação entre as duas linguagens. Uma 

vez que as linguagens SWI-Prolog e Eiffel não oferecem inecanisinos que permitam 

Luna coinunicação direta entre elas, mas, por outro lado, fornecem inecanisinos para 

coin~iiiicação com código externo escrito em linguagem C, foi adotada Luna 

abordagem de interfaceainento SWI-Prolog/C/Eiffel, como mostra a figura 4.5. 

Miiildo de Objetos 

Mundo ,.," 
Lógico .:" 

. ..- 
--..____.____.------ 

Figura 4.5 - A Interface entre os Mundos Lógico e de Objetos. 
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Sei-viços defiiiidos ein Eiffel eiicapsulain a liláquina Prolog. As operações 

necessárias à coin~micação entre as liiiguageiis C e SWI-Prolog forain encapsuladas 

ein métodos privados da classe Sistema de Programação em Lógica, não sendo, 

portanto, passíveis de acesso aos demais objetos. Essas operações forain definidas 

coino fiuições externas, utilizando recwsos para interfaceaineiito com a linguagem C, 

foriiecidos pelo SWI-Prolog. Assim, garaiitiu-se a integridade do sistema, já que os 

serviços de iiiferência são oferecidos apenas aos usuásios da classe Sistema de 

Programação em Lógica. 

Os objetos da classe Sistema de Programação em Lógica enviam ineiisageils 

para a iiiterface C que, juiitanieiite com a máquina Prolog, fuilcionain coino um objeto 

externo (representado pela liiiha pontilhada na figura 4.5). Este executa uina operação 

e retoriia uin resultado. Assim, o iinpacto da interface iio mundo de objetos é 

iniiiimizado . 

A Infra-estrutura de Conhecimento da Estação TABA e a Integração de 

Conhecimento 

Aualisaiido a iufi-a-estrutusa de conhecimento proposta para a Estação TAB A 

(íig~lra 4.3) é possível iiotar que sua preocupação principal está centrada lia questão da 

represeiitação de coiheciineiito e, portanto, no nível simbólico (NEWELL, 1982). 

Eiitretanto, coilforme discutido no capítulo 3, para se obter integração de 

coiheciineiito, é necessário considerar, priiicipalineiite, aspectos do nível de 

coidiecimeiito (NEWELL, 1 9 82). Tornar disponíveis vários formalisinos de 

represeiitação não garante a integração de coidieciineiito. Assim, esta iiifra-estrutura é, 

na realidade, apenas um ferramenta1 para facilitar a iiitegração. 

O ponto-chave para a integração de conlieciineiito está lia modelagem de 

coiil.iecinieiito. O coiilieciinento tem que ser modelado para o reuso. Componentes de 

coi-heciineiito devem estar disponíveis no ambiente para serem usados pelas várias 

ferraineiitas . 

Esta coiistatação levou a uma inudaiiça no eiifoque do estudo sobre integração 

de coiSieciineiito: ao iiivés de buscarinos a iiitegração de coidiecimeiito através da 

integração de teciiologias de represeiitação, passamos a explorar a construção de 

coinpoiieiites de conhecimento, fundamentados em oiitologias (FALBO et al., 1998a) 



e iiiodelos de tarefa. Coinponentes consti~iídos a partir de oiitologias descrevem o 

coiihecimeiito sobre o doinúiio de interesse. Coinponentes construídos a pai-tir dos 

modelos de tarefa descreveni conl~ecimeilto genérico de tarefa, aplicável a vásios 

domúiios. A iiifia-estrutura suportando coinponeiites de coiiheciinento construídos 

sob este enfoque, demos o nome de Servidores de Coiheciinento. 

Cabe, ainda, comentar a razão pela q~ial utilizainos enfoques distintos para a 

coiistrução dos componentes de coid~ecimeiito. A priori, antologias podein ser 

~itilizadas para modelar tanto o coiheciinento de domínio quanto o de tarefa. Contudo, 

o coid~ecimento sobre os tipos principais de tarefas já foram bastante estudados 

((CHANDRASEKARAN et al., 1993), (SCHREIBER et al., 1993), (BREUKER et 

al., 1994), entre outros) e, portanto, optamos por utilizar diretanieiite os resultados 

destes trabalhos, mais especificamente os modelos de tarefa de CoiimoiKAD S 

(BREUKER et al., 1994), para a coilsti-ução dos coinponeiites de coiilieciinento de 

tarefa. 

4.3 - Servidores de Conhecimento e a Integração 

Poder-se-ia pensar que a iiitegração de conliecii~iento seria mais facilmente 

atingida se consti-uísseinos um SBC capaz de concentrar todo o coiiliecimento 

relevante para LUII ADS. Entretanto, é impossível antever e modelar todo este 

coiil.ieciinento e, mais iinportaiite, esta abordagem é indesejável. O coiiliecimento 

deve ser capturado e modelado à medida que novas necessidades são detectadas. 

Assim, Luna potencial abordagem consiste em desenvolver uma estizitura capaz de 

caphu-ar uni modelo de conlieciineiito, que seja inodular e passível de extensão. Esta 

estiutma é um Servidor de Conhecimento. 

Servidores de Conhecimento podein ser vistos como uma nova classe de 

aplicações. Enquanto uni SBC tem a fuialidade de atuar como um agente resolvedor 

de problemas, um Servidor de Coihecimeiito tem por objetivo prover uma infra- 

estrutwa comum para o deseiivolviinento de um conjunto de agentes dessa natureza 

enz um universo de discurso, i.e., ~ r n  Servidor de Coiihecinieilto é uma infsa-estrutura 

de conlieciinento sobre uni universo de discurso. Basicamente, um Servidor de 

Coidiecimento tem de prover: 



L I ~  vocabulásio coinun~ coin interpretação defiiiida dos termos iio universo de 

discurso, e, 

~ r n  conjunto de máquinas de iilferência c~istoinizadas para os tipos de 

problema mais coinuineiite eiicoiltrados i10 uiiiverso de discmso ein questão. 

Para prover iun vocab~dário conluin, de acordo coin o capítulo 3, uin Servidor 

de Coiil.ieciineilto deve adotar uma representação de coilheciineiito baseada ein 

antologia, isto é, deve ser construído coin base ein um conjunto de oiitologias 

defiiiiiido forinalineiite os terinos usados no universo de discurso apoiado pelo ADS, 

de modo que todas as aplicações e assisteiites baseados ein coihecimento 

desenvolvidos para este ADS coinpartilliein o inesino vocabulário. Para permitir a 

custoinização de ináquinas de inferência, o Servidor de Coiilieciineilto deve prover 

resolvedores de probleinas para os tipos de probleina que aparecem coin maior 

freqüência neste inesmo universo de discurso. 

Outras características desejáveis de uin Servidor de Coid~ecimento iiicluem: 

facilidades para tratar algumas teciiologias de represeiltação de coid~ecimento e 

facilidades para prover interoperabilidade entre elas. Deve-se notar que estas 

facilidades dizem respeito a aspectos do nível siinbólico de NEWELL (1982), ein 

coiltraste coin as ailteriores que referem-se a aspectos do nível de coid~eciineilto. 

Uina vez que, neste trabalho, eilfocanlos a integração de coiiliecimeiito no 

nível de coiiliecimeiito e não do nível simbólico, utilizainos uina única tecnologia de 

represeiltação, e os inecanismos de inferêiicia por ela oferecidos, e eilfatizamos a 

orgailização do coiiheciineiito, como o fator fundamental para a integração de 

conlieciineilto . 

A meta de Liin Seividor de Conl~eciineiito no contexto de ADSs é servir de 

base para a constiução dos vários assistentes baseados ein conheciineilto de uin ADS, 

gasailtindo Luna seinâiitica coinuin e perinitiiido o remo e o coinpartill~ainento de 

coidleciineilto. Por conseguinte, sua arq~iitetura é foi-temeilte iifflueiiciada pela 

arquitetwa dos Sistemas Baseados ein Coifiecimento (SBCs). Assim, antes de 

propormos uina arquitetusa para Servidores de Conhecimento, é necessário olhar 

atentaineilte para a arquitetusa dos SBCs. 



Arquitetura dos Sistemas Baseados em Conhecimento 

Sistemas Baseados em Conhecimento têm como ponto principal da sua 

arquitetusa a separação entre o conhecimento do domínio do problema e o 

conhecimento geral da solução do problema (WERNECK, 1995). Assim sendo, têm 

como coinpoiientes básicos de sua arquitetusa a base de conhecimento, contendo os 

conceitos, relações, fatos, regras e outras represeiitações do coihecimento de domínio, 

e a nzáquina de inferência, contendo as estratégias de raciocínio e infesência, 

indepeiideiites do domínio. A figura 4.6 apresenta uma arquitetura básica, geral pasa 

os SBCs. 

A base de conhecimento é dividida em duas partes. A parte genérica contém o 

conhecimento geral sobre o domínio, enquanto a memória de trabalho contém os 

dados específicos de um caso. A máquina de iiiferência é o mecanismo de controle do 

sistema que avalia e aplica o conhecimento da parte genérica de acordo com as 

iiiformações da memória de traballio. 

Outros componentes desejáveis nessa arquitetura incluem: interface com o 

usuário, que pode variar de simples diálogos até um processador de linguagem 

natural, rrzecanismo de explicação, para elucidas a liiha de raciocínio adotada em um 

caso, e um editor de base de conhecimento, para aquisição e codificação na base 

genérica de novos conheciineiitos (WERNECK, 1995). 

I Base de Conhecimento 

Máquina de Inferência 7 

Base Genérica 
de 

Conheciinento 

Figusa 4.6 - Arquitetura Básica Geral de SBCs (WERNECK, 1995). 

Memória 
de 

Trabalho 

A Arquitetura de Servidores de Conhecimento 

Do ponto de vista de Servidores de Conhecimento, a asquitema de SBCs 

apresentada anteriomente mostra que dois componentes merecem atenção especial: a 



base geiiérica de conliecimeiito e a máquina de inferência. Uma vez que um Servidor 

de Coifieciinento visa apoiar a construção de SBCs, ele deve prover os eiigenlieiros 

de coidiecitnento com iiiódulos de coiheciineiito, passíveis de serein coinbitlados para 

atender i s  especificidades de uina aplicação particular, e ináquitias de iiiferência 

customizadas para tipos de problema variados. 

Para permitir o reuso de coiihecimento de tarefa é necessário prover templates 

de resolvedores geiiéricos de problema. Ao invés de prover apenas sistemas de 

represeiitação e suas ináquiiias geiiéricas de iiiferêiicia, uni Seividor de Coidiecimeiito 

deve oferecer Luna biblioteca de resolvedores de problemas, passíveis de serein 

iiistaiiciados e adaptados para aplicações pai-ticulases. 

No que tange ao reuso de coilheciineiito de doiníiiio, é desejável que a base de 

coiil-iecimeiito do Servidor seja modular e baseada em oiitologias. Oiitologias e suas 

iiistaiiciações podem ser implemeiltadas ein módulos de coiihecimento, de modo que a 

base de coiiheciineiito de uina aplicação que se comproineta coin uma ou várias 

oiitologias venha a ser a coiijuiição dos inódulos de conliecimeiito coirespondentes, 

mais o coidiecimeiito específico da aplicação particular. 

Desta forma, como mostra a figura 4.7, a arquitetura de um Servidor de 

Coiilieciinento coinpreeiide esseiicialineiite: 

Base de Conlieciinento Modular 

I (ontologia) I (ontologia) ( (ontologia) I 
MC 

(instanciação 
da ontologia) 

Figura 4.7 - Asquitetura Geral de Servidores de Conhecimento 
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MC 
(instanciação 
da ontologia) 

MC 
(instanciação 
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MC 
(instanciação 
da ontologia) 

MC 
(instanciação 
da ontologia) 



uma base de conhecimento modular, onde cada módulo de conhecimento 

(MC) contém um corpo de conhecimento reutilizável, coilstruído com base 

em Luna ontologia, e, 

a máquina de iilferência do sistema de representação adotado, associada a 

um conjunto de templates de resolvedores de problemas, para especializá-la 

para os tipos de problema mais frequentemente encontrados no universo de 

discurso. 

A base de conhecimento modular é essencialmente uma biblioteca de 

ontologias, já que seu critério de modularização é dado pelo uso de ontologias. Cada 

ontologia é impleinentada em um inódulo de conhecimento na linguagem do sistema 

de representação, assim como cada uma de suas instailciações. 

A máquina de inferência é aquela provida pelo sistema de representação de 

coid~ecimento adotado. Os tenzplates de resolvedores de problemas, por sua vez, 

impleinentam modelos de tarefa genéricos para os tipos de problemas que ocorrem 

com freqüência no miverso de discurso do Servidos de Conhecimento. 

Os módulos de coid~eciinento e os tenzplates de resolvedores de tipos de 

problema são os componentes seutilizáveis que o Seividor de Coilhecimento oferece 

para auxiliar o processo de coilstrução de SBCs no universo de discurso suportado por 

ele. Além disso, guardam estreita relação entre si: os papéis de coiiliecimento 

considerados em um template de resolvedor de problema devem ser preenchidos com 

o conhecimento de domínio descrito nos módulos de conhecimento. Assim, com estes 

componentes disponíveis, é possível uma mudança de enfoque na coilstrução dos 

assistentes inteligentes. 

4.4 - Um Servidor de Conhecimento de Processo de Software 

Para materializar a idéia de Servidores de Conhecimento, foi desenvolvido, 

para a Estação TABA, um protótipo de um Servidor de Conhecimento para o universo 

de discurso de processos de desei~volvimento de software, o Servidor de 

Coid~eciinento de Processo (SCP). A motivação para a construção deste servidor 

advém do reconhecimento da importância de se ter conhecimento sobre processos de 



sofhvare explicitamente represeiltado e passível de compartilhamento por vásias 

ferramentas em um ADS . 

A Automatização do Processo de Software na Estação TABA 

Inicialmente, a Estação TABA utilizava a definição de um processo de 

software apenas para nortear a utilização de ferramentas ao longo do 

desei~volvimeiito, sem garantir, com isto, que o processo pudesse ser realmente 

acoinpaiI1ado ou modificado, quando necessário (ARAÚJO, 1998). A iilstanciação de 

um ambiente era apoiada por xAMÃ (AGUIAR, 1992), um assistente inteligente, que 

considerava apenas alguns ingredientes essenciais pasa a definição de um processo, 

entre eles a escolha de um modelo de ciclo de vida e a escolha de métodos e 

ferraineiitas para apoiar a realização de suas atividades. Desta forma, o ambiente 

trabalhava em função de um processo pré-estabelecido no momento de sua 

instaiiciação. 

Entretaiito, um processo de software deve suportar adaptações, pois, na prática, 

todo processo de desenvolvimento sofie alterações durante a sua execução. Assim, ao 

invés de se iiistancias todas as atividades e seus relacionamentos no momento da 

iiistanciação do ambiente, deve-se gerar, através do meta-ambiente, uma descrição do 

processo, contendo as decisões estabelecidas no modelo inicial do processo definido 

(ARAÚJO, 1998). 

Esta característica tornou inadequada a abordagem inicialmente adotada, 

levando ao desei~volvimeiito de novas fuilcionalidades para apoiar a descrição, o 

acoil~~~aiiIiai~lei~to e a execução de processos de software, aproximando a Estação 

TAB A de um ambiente centrado enl processo (ARAÚJO, 1998). 

De maneira geral, a estrutura atual para tratamento do processo de 

desenvolvimento de sokware na Estação TABA leva em consideração as seguintes 

características (ARAÚJO, 1998): 

permite a descrição de processos de software, expressando atividades, suas 

características e seus relacionamentos; 

0 implementa um mecanismo de tratamento para a descrição do processo que 

perniite a iilstailciação e o controle das atividades, verificando a 

disponibilidade de recussos e artefatos necessásios à sua execução e, 



observando pré-atividades e pós-atividades, de forma a garantir a execução 

do processo de deseiivolviineilto; 

permite que sejam feitas alterações durante a execução do processo, sem 

que estas afetem as atividades já concluídas, ou seja, as mudaiiças são 

válidas a pai-tir do poiito atual de execução; 

oferece alternativas para alteração do processo de desenvolvimento, que não 

causam incoilsistêiicias iio mesmo. Outsas alternativas podem ser 

coiistruídas a qualquer momento pelo Eiigeiilieiro de Software responsável 

pelo ambiente. 

Esta estrutura torna muito mais flexíveis as alterações no processo, unia vez 

que estas são feitas em uma descrição de processo, ao invés de impactar diretamente 

no processo em questão (ARAÚJo, 1998). 

Para apoiar a atual estrutusa de tratamento de processos de software, a Estação 

TABA oferece algumas fersameiitas. O meta-ambiente permite a descrição de 

processos de deseilvolvimento. A ferramenta de acoinpanhaineiito de processo 

(ARAÚJo, 1 99 8) possibilita uin efetivo acornpai~hamento do processo, através de 

uma interface gráfica que permite a navegação pelas atividades do processo, 

obseivaiido várias informações importantes, tais como o estado da atividade, artefatos 

coiisuinidos e produzidos, recursos utilizados, métricas estabelecidas, etc. A 

ferramenta de execução de processo (ARAÚJo, 1 998) é respoiisável por interagis com 

as atividades, proporcionando a execução do processo definido. Esta interação está 

associada à iilstmciação de atividades, recebimento de estímulos destas, controle de 

seu estado corrente, verificação da disponibilidade de recursos e artefatos iiecessários, 

recebimento de aviso de tériniilo de atividades, verificação de conclusão de pré- 

atividades e disponibilização de pós-atividades, se possível. A ferramenta de 

adaptação do processo permite que as alterações necessárias no processo de 

desei~volvimento sejam feitas de fosma a não causar inconsistêilcias no modelo 

existente. 

A ferraineiita de acoinpanllainento do processo é pai-ticularmente importante 

para o mecanismo de automatização do processo da Estação TABA, pois esta 

ferramenta é o poiito de partida para a execução e adaptação do processo, ou seja, as 



ferrainentas trabalham de forma conjunta e integrada, sendo que a de 

acoinpanhanleilto do processo é a interface com o engenheiro de software para a 

execução e adaptação do processo de desenvolviinento instanciado. 

A Competência do Servidor de Conhecimento de Processo 

A definição e a gerência do processo de deseilvolviinento são tarefas 

coinplexas, mesmo dispondo de um repositório de coinponentes para se reutilizar. 

Para a definição, existem várias possibilidades de coinbinação dos componentes, além 

de ser necessário coiiheciinento sobre cada coinponente e sobre como os componentes 

se selacionain entre si. Para a gerência é necessário determinar quais dos componentes 

apresentados são adequados ao contexto desejado, além de analisar se a solução 

determinada pela aplicação do coinponente no novo contexto acarreta a solução 

esperada (ARAÚJO, 1 998). 

De fato, estas tarefas requerem coi&ecimeiito e experiência e, portanto, são 

fortes candidatas a um apoio baseado enl coiilleciinento. O meta-ambiente e as 

ferrainentas de acoinpanhaineilto, execução e adaptação do processo podem facilitar a 

realização destas atividades, principalmente se oferecerenl suporte baseado em 

coiil~eciinento para gerentes e engenheiros de software. Por esta razão, escolheinos o 

~uiverso de discurso de processos de software para a coilstiução de um protótipo de 

Servidor de Coiiheciineiito . 

Entretanto, este universo de discusso é bastante ainplo, eilvolveildo um grande 

volume de conheciinento. Neste trabalho, optamos por considerar apenas o 

coiilieciinento envolvido na definição de um processo de softwase - o primeiro passo 

no tratamento de processos de softwase -para efeito da construção de um protótipo do 

Servidor de Conheciinento de Processo. Este coiiheciinento é a base para o apoio a 

descrição de processos de software no meta-ambiente, mas é, também, extremamente 

írtil para o~itras ferramentas, como as ferramentas de acompanhamento, execução e 

adaptação de processo. A partir deste núcleo, o Servidor de Conheciineiito poderá ser 

estendido para contemplar uma coinpetêilcia mais abrangente. 



A Arquitetura do Servidor de Conhecimento de Processo 

Levando em consideração a competência do Servidor de Conhecimento de 

Processo, a arquitetua geral dos Servidores de Coiihecimento, mostrada na figura 4.7, 

foi iilstailciada na arquitetura mostrada lia figura 4.8. 

Base de Conheciineiito Modular 

oiltologia antologia ontologia 
de base-1 de base-2 

de processo 

(instaiiciação (instanciação 
das oiitologias) das oiitologias) 

Figusa 4.8 - O Servidor de Coidiecimento de Processo na Estação TABA. 

A base de coiiliecimeiito moddar deve ser baseada em uma oiitologia de 

processo de software e e111 outras oiitologias, deseiivolvidas como base para a 

ontologia de processo de software. As instanciações das oiltologias, também, devem 

derivar mó ddos de coid~eciineilto . 

Os tenzplates de resolvedores de problemas devem customizar a máquina de 

iilferêilcia para os tipos de problemas inerentes à competência do Servidor de 

Coill-iecimeilto, ou seja, a definição de processos de software. A defiiiição de um 

processo envolve, tipicamente, dois tipos de problema geiiéricos: o planejamento e a 

designação. Tarefas de planejamento têm por objetivo coilstiuir um plano com base 

no estado inicial do inuiido e no estado que se deseja atingir. O plano resultante é 

representado, de modo geral, como uma seqiiêiicia de ações que, quando executada 

partindo do estado inicial, deve coilduzir ao estado meta (VALENTE, 1994). Tarefas 

de designação visam preeilclier uma estrutura com elementos, de modo que 

determinados requisitos e restrições sejam satisfeitos. Quando a estrutusa a ser 



preeiiclida é um plano, os elementos a serem designados às atividades do plano são 

geralmente recursos e o problema é então chamado de progranzação ou 

escnlonarnento (SUNDIN, 1994). Modelos de tarefa para estes dois tipos de 

probleinas devem ser adaptados para o contexto da definição de processos de 

software, derivando os tenzplates de resolvedores de problemas correspondentes, 

Deve-se realçar que a i1lfi.a-estsutusa de conhecimento existente na Estação 

TABA comporta a arquitetura de Servidores de Conhecimento proposta. A máquina 

de iiIferêilcia do SWI-Prolog está integrada ao ambiente e, portanto, as ontologias e 

suas iilstailciações poderão ser iinplementadas nesta linguagem, como objetos da 

classe Conhecimento. Os resolvedores genéricos de tipos de problemas, por sua vez, 

podem ser implemeiltados em Eiffel como sub-classes da classe Assistente 

Iilteligeiite. 

4.5 - Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, apresentamos a Estação TABA, um meta-ADS, cuja filosofia 

de integração considera a integração de coid~ecimento. A estrutura da Estação TABA 

busca distribuir as fuilcioilalidades ilecessárias em componentes, capazes de interagir 

disetamente entre si de modo a obter a funcionalidade completa do ambiente. Dentse 

estes coinpoiientes, dois estão relacionados à questão do coiil.iecimeiito : o coinpoiiente 

Conhecimento, que provê a iilfia-ests~itura pasa gerência e arinazeilamento de 

coiilieciinento, e o componente Suporte Inteligente, que reúiie ferramentas baseadas 

em coiilieciinento para assistir os usuários do ambiente na realização de suas tarefas. 

Entretanto, a ida-estiutura de conllecimento da Estação TABA não é 

s~ificiente para promover a integração de conhecimento. De fato, esta infra-estixtusa é 

apenas um facilitados para a integração. Neste contexto, introduzimos a noção de 

Servidor de Coiilieciineilto como u n a  estiutura capaz de promover a integração de 

coifieciinento, servindo de apoio para a coilstrução de sistemas baseados ein 

coiSiecimeilto . 

Basicamente, um Servidor de Conhecimento provê resolvedores genéricos de 

probleinas e bases modulares de conhecimento baseadas em ontologias, permitindo, 

assim, o reuso de conhecimento de tarefa e de domínio, respectivamente. Uma vez 



que o Servidor torna dispoiiível coill-iecimeiito sobre um universo de discurso, o 

engeiilieiro de sokware pode se utilizar deste coiil-ieciineilto para coinpreeilder este 

uiiiverso e para propor uma solução inicial para o problema. Desta forina, u n a  

aq~~isição de coiheciinento preliiniiiar pode ser feita, sem coilsuinir muito tempo dos 

especialistas. Navegando as ontologias do domhio, o engenheiro de software ganha 

um eilteildiinento do problema e pode inontar u n a  base de conheciineiito inicial. Os 

modelos de tarefa, por sua vez, podem ser usados para estabelecer uma estratégia 

inicial para a resolução do problema. Adaptaido um modelo de tarefa para problema 

em mãos e fazendo uin inapeameilto de seus papéis de coid~eciinento coin o 

coid~ecimento de domínio correspoi~deilte, tem-se uin protótipo inicial do sistema. 

Além disso, ao propor esta solução preliminar, o eilgeid~eiro de software pode 

identificar que tipos de coid~eciinento estão faltando e, assim, tem um mecanisino 

eficiente para guiar a segunda etapa da aquisição de conlieciinento, agora junto aos 

especialistas. 

Para niaterializar a idéia de Servidores de Coill.ieciinento, optou-se por 

deseilvolver um Servidor de Coihecimento de Processo de Software (SCP). No 

próximo capítulo, apresentamos Luna ontologia de processo de software, utilizada 

como base para a derivação dos inódulos de coiiliecimeiito pasa este Servidor. As 

oiitologias são o elemento-chave para a coi~strução de Servidores de Coid~eciineilto, já 

que seus principais conlponentes, os inódulos de conhecimento, são derivados delas e 

de suas iilstanciações. 

No capítulo 6, 0~iti.o~ aspectos do deseiivolvimento do Seividor de 

Coiiliecimento de Processo são disc~~tidos, tais como o desei~volviinento dos 

templates de resolvedores de probleinas, a iinplementação do SCP, e o uso deste 

Servidor para apoia a coilstrução de um assistente inteligente para a definição de 

processos de sokware. 



Capítulo 5 

Uma Ontologia de Processo de Software 

Neste capítulo, apresentamos a ontologia de processo de desenvolviinento de 

software deseilvolvida para o Servidor de Conhecimento de Processo, utilizando o 

método de Engenharia de Ontologias, definido na seção 3.4.2. 

Esta ontologia foi construída com o apoio de diversos especialistas em 

processo de softwase da COPPELJFRJ, buscando-se uin consenso sobre o vocabulário 

e as restrições a serem consideradas para processos de software no âmbito do Projeto 

TABA. Além destes especialistas do don~ínio, os seguintes trabalhos foram utilizados 

como fonte para a construção desta ontologia: (ISO 9000-3, 1991) (PAULK et al., 

1993), (TRAVASSOS, 1994), (ROCHA et al., 1994), (TRAVASSOS et al., 1995), 

(WERNECK, 1995), (ROCHA et al., 1996), (WERNER et al., 1996) e (PRESSMAN, 

1997). 

A primeira atividade realizada foi a identificação do propósito e a 

especificação inicial dos requisitos da ontologia. Dada a complexidade do domínio, a 

abordagem de ontologias em níveis foi adotada. Assim, a ontologia de processo foi 

construída tendo por base ontologias centrais do domínio, a saber ontologias de 

atividade, procedimento e recurso. Pasa cada uma dessas ontologias, o método de 

Engenhasia de Ontologias foi recursivainente aplicado. 

Na especificação de requisitos, foram enumeradas questões de competência 

que servirain de base para a fase seguinte, a captura da ontologia. Nesta fase, foram 

elaborados modelos usando LINGO e conceitos e axiomas foram descritos utilizando 



linguagem natural e exemplos. As questões de competência relacionadas foram 

~itilizadas para avalia as ontologias em desenvolvimento. Uma vez que há uma foi-te 

iuteração entre as ontologias centrais, estas foram sendo deseiivolvidas de forma 

integrada, i.e., apoiadas nos coiiceitos e relações das demais ontologias já coiistiuídas. 

Na formalização, optou-se pela lógica de primeisa ordem, estabelecendo-se 

uma linguagem formal de primeisa ordem sobre processo de software. Foram 

identificados as constantes e os predicados' compondo o alfabeto da linguagem e, a 

partir dele, os axiomas da ontologia foram formalizados. O processo de avaliação das 

ontologias estendeu-se, também, durante a formalização. Além disso, esta etapa 

provocou a revisão de alguns conceitos e relações, mostsando que há uma estreita 

interdepeiidência entre as fases de captusa e formalização de uma oiitologia. 

Este capíhdo está estruhirado da seguinte forma: na seção 5.1 é apresentada a 

etapa de identificação de propósito e especificação de requisitos da ontologia de 

processo de software. A competêiicia da ontologia é defiiiida e os cenários de 

utilização são descritos. Uma breve descrição textual do universo de discurso é 

apresentada e utilizada para decompor o problema. As seções 5.2, 5.3 e 5.4 

apresentain, respectivamente, as ontologias de atividade, procedimento e recurso, 

incluindo suas formalizações. Na seção 5.5, a ontologia de processo volta à cena, em 

unia abordagem de ontologias em níveis. A seção 5.6 descreve, resuinidaineiite, o 

processo de iiistanciação das ontologias. Finalmente, na seção 5.7, são apresentadas as 

conclusões do capítulo. 

5.1 - Ontologia de Processo de Software: Especificação de 

Requisitos 

A defiiiição de uma ontologia de processo de software tem por objetivo apoiar 

a aquisição, organização, reuso e compartilliainento de conhecimento sobre processos 

de deseiivolvimeiito de software. Pasa atingis este objetivo, a ontologia deve prover 

um vocabulário e um coiijunto de axiomas fixando a semântica dos termos neste 

domínio de discusso. 

I Como convenção, constantes e predicados aparecem neste texto em itálico, sendo que constantes são 
iniciadas por letras inaiúsculas e predicados por letras minúsculas. 
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A ontologia foi projetada para dar suporte ao desenvolvimento de fei-samentas 

baseadas no conliecimeizto sobre processos de software em um meta-ADS: o meta- 

ambiente TABA (ROCHA et al., 1990). Toda ferramenta baseada em conhecimento 

de processo que venha a se comprometer com esta ontologia, estará compaitillzando 

um vocabulário comum, facilitando a comunicação entre os desenvolvedores e, o que 

é mais impostante, abrindo caminho para permitir o compartilhamento e reuso de 

bases de conheciinento, seja no meta-ambiente, seja nos ambientes instanciados. 

Ao constiuir uma ontologia de processo de sofhare, estainos fixando 

interpretações para os elementos de um corpo de conhecimento sobre processos de 

software. Este conheciinento poderá ser usado pelo meta-ambiente para iizstanciar 

ambientes específicos e por ferrameiitas dos ambientes instanciados para prover 

suporte a um processo de desenvolvimento específico. 

Descrição do Universo de Discurso 

Uin processo de desenvolviinento de software consiste de um conjunto de 

atividades relacioizadas que tênz lugar no deseizvolvimento de um produto de software. 

Estas atividades são arranjadas segundo um ciclo de vida, e são realizadas através de 

procedimentos específicos para cada atividade. 

A definição do ciclo de vida de um processo e dos procedimentos a serem 

utilizados na realização das atividades é foi-temente dependente das características do 

produto que se pretende construir. O domínio de aplicação e o propósito do sistema 

guiam a escollza da tecnologia de desenvolviinento a ser aplicada e do paradigma a ser 

adotado em um projeto. Esses dois fatores, por sua vez, têm grande impacto na 

escolha de um modelo de ciclo de vida e dos procedimentos a serem adotados no 

processo. Assim, não existe um processo de desenvolvimento que seja adequado a 

qualquer projeto; ao contrário, para cada projeto, deve-se definir um processo 

apropriado. 

As atividades de um processo são realizadas por pessoas, que podem 

desempenhar diferentes papéis nas diversas atividades do processo de 

desenvolviineiito. Cada atividade gera um conjunto de astefatos e utiliza recursos. 

Estes aitefatos podem ser documentos ou produtos de softwai-e (WERNER et al., 

1996) (WERNECK, 1995). 



Os modelos de ciclo de vida de sistemas descrevem as etapas do processo e as 

atividades a serem realizadas em cada etapa. A defuição dessas etapas e atividades 

possibilita prover poiitos de avaliação (checkyoints) para o controle gereilcial das 

decisões tomadas dusante o desenvolvimento e a vida do sistema (WERNECK, 1995). 

Métodos são prescrições explícitas pasa a realização de uma ou mais 

atividades do ciclo de vida. Eles devem refletir um coiijunto de diretivas pasa a 

aplicação sistemática de técnicas e instiumentos. As técnicas podem ser definidas 

como um conjunto de princípios para a execução de uma tarefa específica do 

processo. Os iilstr~iinentos tornam possível o uso de métodos e técnicas. Os métodos 

estabelecem uina seqiiêiicia de passos para o desenvolviinento e uma forma de tomar 

decisões ao longo das atividades do processo. Um método deve ser utilizado para 

apoiar as atividades fundamentais a serem realizadas no desenvolvimento de sistemas 

(WERNECIC, 1995). 

As atividades fundamentais do processo de deseiivolvirneiito de um software 

estão relacionadas às atividades de gerência do processo de desenvolviineiito, 

construção e avaliação da qualidade. Por isso, os métodos e as ferraineiitas que 

coinpõem um ADS são distribuídos considerando esses três giupos, em função da 

iiat~ii-eza da atividade para a qual dão suporte. Métodos e ferramentas de gerência 

apoiain o eilgeidleiro de software elou o gerente de projeto no planejamento e 

acoinpaid~aiiiento gerencial do projeto. Métodos e ferraineiitas de construção auxiliam 

no processo de produção de uin software, ao longo do seu ciclo de vida. Métodos e 

ferraineiitas de avaliação da qualidade apoiam desde o planejamento da qualidade até 

a verificação e validação do sistema (WERNER et al., 1996) (WERNECK, 1995). 

Na gerência do processo são deseinpeiiliadas atividades muito iniportantes 

para o sucesso do desenvolviinento de um software, pois elas controlam os recursos e 

as atividades técnicas do processo. O objetivo principal da gerência é garantir que o 

software será entregue dentro do prazo estimado, de acordo com os custos 

estabelecidos, e com os atributos funcionais e de qualidade requisitados pelo usuário. 

A gerência controla as atividades de constiução, visando desenvolves uni plano de 

desenvolviinento que possa ser executado. Suas atividades compreendem o 

plailejaineiito do projeto, com estimativas de custos, croiiograina e identificação dos 



recussos iiecessários e acompaihameiito dos recursos, qualidade e produtividade 

(WERNECK, 1995). 

A definição de uni processo de software envolve iiiforinações como: as 

atividades a serein realizadas, recursos Iiuinaiios envolvidos e suas responsabilidades 

dentro do processo, além de produtos consumidos e gerados, dentre outras (WERNER 

et al., 1996). A seguir são apresentados alguns dos principais coiiceitos relacioiiados à 

modelagein de processos de deseiivolviineiito de software (TRAVASSOS et al., 

1995): 

Atividades: são as tarefas ou trabalhos a serem realizados. Uma atividade 

requer recursos e pode coiisuinir ou produzir aitefatos. Para sua realização, 

Luna atividade pode adotar uin procedimento. Uina atividade pode ser 

decoinposta ein outras atividades. Aléiii disso, atividades, ein qualquer 

nível, podem depender da fiiialização de outras atividades, denominadas 

pré-atividades. 

Artefatos: são produtos de software produzidos ou consumidos por 

atividades durante a sua realização. São exemplos de artefatos: manuais de 

qualidade, manuais de revisão, diagraiiias de fluxos de dados, diagramas de 

objetos, código fonte, etc. Um artefato pode ser decoinposto ein outros 

aitefatos (composição de aitefatos). 

e Procedimentos: são condutas bein estabelecidas e ordeiiadas para a 

realização de atividades. Alguns procediineiitos podem ser parcialineiite 

automatizados por ferramentas de software. São exeinplos de 

procedimentos: métodos de construção de sistemas, tal como o método de 

Booch (BOOCH, 1994) para o deseiivolviineiito orientado a objetos, 

técnicas de avaliação da qualidade, tais como inspeções e walld11rouglis, 

roteiros diversos para a prod~ição de docuiiieiitos, normas de prograinação, 

etc. 

o Recursos: são as pessoas, as ferraineiitas de software, os equipaineiitos, ou 

quaisquer outsos recursos iiecessários à execução de uina atividade. Um 

recurso Iiuniaiio, especificaniente, desempenha um papel lia execução das 

atividades do processo. 



Processos: são coleções de atividades relacionadas que têm lugar dusailte o 

desenvolvimento de um produto. 

CenRrios de Utilização 

Sabemos que não existe um processo íínico que seja adequado às 

particularidades de todo e qualquer desenvolvitnento de software. Ein função das 

características específicas de um doinínio de aplicação, ou de unl projeto, um processo 

de desenvolviineilto deve ser definido. O apoio à defiiiição de processos de software é 

a coinpetência da ontologia definida neste capítulo. Esta ontologia é pai-te essencial do 

Servidor de Coiheciinento de Processos (SCP), descrito na seção 4.5. 

Além disso, estainos interessados ein processos autoinatizados ou, pelo menos, 

seini-automatizados. Para cada procedimento dentro do processo que for passível de, 

pelo menos, suporte parcialmente automatizado, devem ser designadas ferramentas. 

Essas ferrainentas não devem ser vistas como elenientos isolados, mas sim integradas, 

forinaildo um todo coerente, isto é, ~ u n  ADS. 

Neste contexto, meta-ambientes assuinein um importante papel: dadas as 

características de um projeto, ou de unl conjunto de projetos, o meta-ambiente 

instailcia um ADS adequado às suas demandas. Para tal, é fuiidamental que o ineta- 

ainbieilte tenha coilhecimento sobre processos de deseilvolvimento de software, de 

modo a prover suporte às tarefas de definição de um processo e iilstanciação de um 

ainbieilte específico. Esta é a principal motivação para a coiistiução da ontologia sobre 

processos definida neste capítulo: considerar o SCP dentro do contexto de um ineta- 

ADS. 

Uma vez definido o processo, un ADS pode ser instanciado e o conhecimento 

sobre o processo do ADS recém-criado pode ser para ele disponibilizado. Assim, este 

corpo de coiihecimento pode ser coinpartilhado pelas ferramentas do ADS que, por 

ventura, venham precisar inaiiipular alguma pai-te do inesino. De fato, o coihecimeilto 

dispoiiiliilizado para o ambiente iilstanciado é uin extrato do conheciinento disponível 

para o meta-ambiente. A figura 5.1 ilustra os cenários de usos da ontologia de 

processo de software. 

É importante lembrar que o controle e o acoinpanl~ainento de projetos de 

software não são objetivos do SCP e, portanto, não são requisitos de nossa ontologia. 



Pasa que o controle e o acompanhamento de projetos possam ser adequadamente 

considerados, uma outsa ontologia, construída em conformidade com e estendendo a 

ontologia aqui proposta, será necessária. Este contexto impõe muitos outros requisitos 

e revelam vários outros conceitos, que deverão ser tratados em um traballio futuso. 

senvolviinento 

Servidor de a 
Conhecimento 

sobre Processos 
de Software 

Figura 5.1 - Usos Projetados pasa a Ontologia no Contexto de um Meta-ADS. 

Decomposição do Domínio de Interesse 

Analisando a descrição do universo de discurso anteriormente apresentada, é 

possível notar que o contexto da definição de um processo de software é bastante 

complexo e, portanto, constiuii- uma ontologia sobre processos de dese~~volvimento de 

software não é uma tarefa fácil. Como premissa básica, é fuidamental termos em 

mente o critério de coinprometiineilto ontológico mínimo. Com base nesse critério, a 

ontologia deve descrever aspectos gerais, válidos para quaisquer processos, contendo 

apenas seus elementos essenciais. A adição de detalhes em uma ontologia a torna mais 

específica e, portanto, menos reutilizável. Idealmente, a ontologia deve ser mantida 

tão simples e ampla quanto possível. 

No entanto, mesmo considerando apenas os aspectos gerais de processos, este 

domínio ainda é extremamente complexo. Necessitamos, pois, de um mecanismo de 

decomposição, que nos permita constiuir a ontologia por partes. Assim, a estratégia 
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adotada coiisistiu em se definir sub-doiníiiios do domínio de processos de softwase, e 

construii. oiitologias básicas sobre esses sub-doiníiiios. Uina vez definidas as 

oiltologias básicas, estas foraiii utilizadas de forma integrada para coiistruis a 

ontologia de processo de software, em Luna abordagem de oiitologias ein iiíveis. 

Aiialisaiido a descrição do universo de discurso, é possível perceber três 

coixeitos que são fimdaineiitais i10 contexto de processos de software: atividade, 

procediineiito e recusso. Estes foram escolhidos coino base para a constiução das 

oiltologias ceiitrais, apreseiitadas na seqüêiicia. Na seção 5.6, retornarmos à ontologia 

de processo de software, ein uina abordagem de ontologias ein iiíveis. 

5.2 - Ontologia de Atividade 

Identificação de Propósito e Especificação de Requisitos 

O coiiceito de atividade está no cerne de qualquer inodelo de processo de 

software. De fato, um processo de deseiivolviineiito é sempre orientado a atividade e, 

portanto, a habilidade de representar adequadaineiite atividades é um aspecto 

fimdaineiital para uma ontologia de processo de software. 

Atividades podem ocorrer ein vários níveis, desde unia tarefa elementar até 

Luna etapa do processo de desei~volvimeiito. Utilizaremos o coiiceito de atividade coin 

o iiit~~ito de represeiltas todo esse espectro. Assim, uina atividade é uina primitiva de 

traiisforinação, que utiliza artefatos de entrada para gerar artefatos de saída, apoiada 

por recursos. 

Uma vez que a oiitologia de atividade deve servir de base para a ontologia de 

processo, seli uso planejado é o mesmo, ou seja, a definição de processos de 

deseiivolviineilto de software. Assim, tal oiltologia deve ser capaz de responder a 

questões coino: 

1. Qual a iiatuseza de u n a  atividade? 

2. Coino Luna atividade pode ser decoinposta? 

3. Que atividades devem aiiteceder uma dada atividade? 

4. Que artefatos são coi1su1nidos por uma determinada atividade? 

5. Que astefatos são produzidos por u n a  determinada atividade? 

6. Qual a iiatuseza de um artefato? 



7. Que recursos são ilecessários para que Luna atividade possa ser realizada? 

8. Que proceditneiltos podein ser adotados ila realização de uina atividade? 

Captura e Formalização da Ontologia 

Analisaido as questões de competência anteriormente relacioiladas, 

ideiltificainos alguns aspectos bastante relevantes i10 doiníiiio de atividades, que 

forain alvo desta oiltologia: 

taxonoinia de atividades (questão 1) 

decomposição de atividades (questão 2); 

eilcadeaineilto de atividades (questão 3); 

atividades coino primitivas de trailsfomação (questões 4, 5 e 6); 

recursos requeridos por atividades (questão 7); e 

adoção de procediineiltos lia realização de atividades (questão 8). 

Os dois últiinos aspectos mostram interações entre a oiltologia de atividade e 

as oiitologias de recmso e procedimeilto, respectivamente, e forain tratados por 

ocasião do estudo destes sub-domínios. 

Taxonomia de Atividades 

No contexto de processos de desenvolviineiito de software, atividades, quanto 

a sua natuseza, podem ser classificadas ein: atividades de coiistiução, atividades de 

gerência e atividades de avaliação da qualidade. As atividades de avaliação da 

qualidade podein, ainda, ser divididas ein atividades de certificação e atividades de 

teste. A figura 5.2 mostra a taxonoinia de atividades. 

Atividade n 

Figura 5.2 - Taxonomia de Atividades. 

Atividade de 
Coiistrução 

Atividade de 
Geiêiicia 

Atividade de 
Avaliação da 

Qualidade 



As atividades de construção são aquelas atividades diretamente relacioiladas 

ao processo de coilstrução do softwase, ao longo do seu ciclo de vida. Exemplos de 

atividades de construção, indepeildeilteinente do ciclo de vida adotado, incluem: 

levailtameiito de reqnisitos, modelagem, projeto e codificação, entre o~iti-as. 

As atividades de gerência são aquelas relacionadas ao planejamento e 

acoinpaid~ainento gereilcial do projeto, tais como elaboração, execução, 

moiiitoraineilto, controle e revisão do plano de projeto. 

As atividades de avaliação da qualidade são aquelas relacioiladas com a 

garantia da qualidade do produto em deseilvolviinento e do processo de sofhuare 

utilizado, tais como revisões e inspeções de produtos (iiltermediários ou finais) do 

deseilvolviinento e testes. 

Para forinalizar a existência de diferentes tipos de atividades, definimos os 

seguintes predicados, representando cada um dos tipos identificados na taxonomia: 

atividade(a), iildicaiido que a é uma atividade; atconstrução(a), indicando que a é 

uma atividade de coilstrução; atgerência(c4, indicando que a é uina atividade de 

gerência; e atc~vqualidade(a), iildicaildo que a é uma atividade de avaliação da 

qualidade. 

É boin lembras que, coiiforme discutido na seção 3.3.4, a notação de sub-tipo 

empregada na figura 5.2, reflete os seguiiites axiomas episteinológicos2: 

(V a) (atconstrução (a) + atividade (a)) 

(ü cQ (atgerência(a) -+ atividade(a)) 

(V a) (atavqualidade (a) + atividade (a)) 

Uma vez que axiomas desta ilatuseza são implicitamente descritos pela notação 

de LINGO, eles não serão mais apresentados neste trabalho. Sempre que a notação 

para sub-tipos for empregada, assuininos que existein axiomas deste tipo. 

2 Axiomas episteinológicos, em contraste com os axiomas ontológicos, são derivados simplesmente da 
estrutura dos conceitos e não de seus significados particulares. Posianto, podem ser derivados 
autoinaticainente por uina ferramenta para edição de oritologias, quando tais estruturas forem 
utilizadas. A numeração desses axiomas será precedida das letras AE para diferenciá-los dos axiomas 
oiitológicos, cuja numeração será precedida apenas pela letra A. 
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Decomposição de Atividades 

O conceito de atividade está sendo utilizado para cobrir um amplo espectro de 

atividades, iiicl~iiudo atividades inacroscópicas e atividades elemeiitares. Contudo, é 

iinpoitaiite identificar que pequenas atividades coinpõein uma atividade maior. Para 

tal, iiltroduzinios os conceitos de super-atividade e sub-atividade, coino mostram os 

papéis na f i g ~ ~ r a  5.3. 

super-atividade 

Figura 5.3 - Decomposição de Atividades. 

Uma szper-atividade é uma atividade que não pode ser realizada diretamente, 

isto é, ela é composta de outras atividades menores e sua realização se dá, lia 

realidade, através da realização dessas sub-atividades. Uma suó-atividade, por sua 

vez, é uma atividade que compõe uma atividade maior, a sua super-atividade. 

O predicado suÕatividade(a,, a,) indica que a atividade al é uma sub-atividade 

(ou é parte) da atividade a,, enquanto o predicado szperatividade(a2, n$ indica que a, 

é uina supes-atividade de (ou é um todo, cuja uma das paites é) al .  Estes predicados 

estão relacioiiados seg~indo a seguinte senteiiça: 

I jiJ a, ,  q) (subatividade(a,, a,) ct szperatividade(a2, al)) 

Uma vez que a lógica de primeira ordem não é uina lógica poli-soltida, é 

iiecessário definir axiomas de coiisolidação3 que estabeleçam que tipos de objetos 

podem ser ~~tilizados coino argumeiitos em um predicado. Assim, o seguinte axioma 

de coiisolidação deve ser observado: 

I (V nl ,  a,) (suóatividade(a,. a,) + atividade(a,) A atividade(%)) (AC1) ( 

3 Axiomas de consolidação têm por objetivo verificar a coerência das informações existentes e não 
representam coilsequêilcias lógicas, isto é, não derivam nova infomação. Para diferenciá-los dos 
outros tipos de axiomas, a numeração dos axioinas de consolidação será precedida pelas letras AC. 
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Este axioina estabelece que os arguineiitos al e a2 do predicado subatividade têm de 

ser atividades. 

Deve-se realçar que os coilceitos de super e sub-atividade são relativos, ou 

seja, u n a  atividade ai pode ser uma sub-atividade de u n a  atividade a e uina super- 

atividade para uin conjunto de atividades ai,i, ai,,, ..., ai,,,. A decomposição de 

atividades, assim coino qualquer composição, é traissitiva, isto é, se uina atividade al é 

uma sub-atividade da atividade a2 e a, é uma sub-atividade da atividade a3, então al é 

tanlbéin u11ia sub-atividade de a3. O axioina epistemológico abaixo forinaliza esta 

propriedade da relação de coinposição. 

A decoinposição de atividades é tainbéin assiinétrica, isto é, se uma atividade 

a, é uina sub-atividade da atividade a2 ,  então a2 não pode ser uina sub-atividade de nl 

I (ü a, , a,) (subatividade(al , a2) + subatividade (a,, a,)) (AE5) 1 
Para registrarinos o fato de tuna atividade não ser mais deconiponível e, 

portalito, ser passível de realização direta, introduziinos o conceito de atividade 

elementar: uma atividade eleinentas é aquela que não pode ser decoinposta e, 

poi-tanto, é passível de realização direta. Seu equivaleiite iiiverso é o coilceito de 

macro-alividade: uina inacro-atividade é aquela atividade que não é parte de ileiihunla 

outra. 

Os predicados atividadeelementa7p(a) e nzacroatividade(a) indicam, 

respectivaiiieilte, que uma atividade a é Luna atividade eleineiitar ou uma macro- 

atividade. Estes predicados são defiilidos em terinos dos coiiceitos de sub-atividade e 

super-atividade, coino inostrain as sentenças abaixo: 

(ü a) (atividudeelenzentar(a) e (3 al) (subatividade(al, a))) (A2) 

(ü a) (nzacrontividade(a) H (3 al) (superatividade(al, a))) (A3) 



Encadeamento de Atividades 

Atividades são realizadas seguiildo uina ordem específica. Um aspecto 

primordial iio contexto de uin processo de desei~volvimento é capturar o 

eiicadeaineiito de atividades. Para tal, iiitroduzimos os conceitos de pré-atividade e 

pós-atividade, inostrados na figura 5.4. 

p r é - a t i v i d a d e l  dependência 

Atividade pós-atividade I 
Figura 5.4 - Eilcadeaineilto de Atividades. 

Uma atividade al é dita uina pré-atividade de uina atividade a,, se a, precisa 

ser realizada para que a, também o seja. A atividade a2, por sua vez, é dita umapós- 

atividade de a, ,  já que ela só pode ser realizada após a realização de al. Assiin, se a, é 

u n a  pré-atividade de a,, então a, é uma pós-atividade de a l  . 

Estes coilceitos foram forinalizados através dos predicados yreatividade(al , aU) 

e yosatividade(a, ,a,), iiidicaildo que al é uma pré-atividade de (antecede) a2 ou, de 

forma inversa, que a2 é Luna pós-atividade de (sucede) al . 

I (V a, q) (yreatividade(a,. a,) ++posatividade(a,. a,)) 644) 1 
Assim como a relação de decomposição, a relação de precedêiicia 

atividades é transitiva e assiinétrica, como inostrain as seiiteiiças abaixo. 

(V al , a,, a3 )(yreatividade(al , a2) r\preatividade(a2, a3) + 
yreatividade(al , a3)) ( A 9  

(V al ,  a2) (preatividade(al, a,) -+ preatividade(a2, al)) (A61 

Além disso, o seguinte axioma de coilsolidação deve ser obseivado: 



Atividades como Primitivas de Transformação 

Durante a realização de atividades, astefatos de entrada - os iiisumos para a 

atividade - são traiisforiiiados ein artefatos de saída - os produtos da atividade. Neste 

sentido, os artefatos de entrada são "iilcorporados" aos artefatos de saída. Dizemos 

"incorporados" para denotar que o coiiteúdo (iiiforinações) de um artefato de entrada 

é, de alguina foriiia, incorporado ao artefato de saída. A figura 5.5 mostra estas 

relações. 

Figura 5.5 - Atividades como Primitivas de Traiisformação. 

I I 

Artefatos possueiii unia importante propriedade que defme seu tipo. Uma vez 

que a reutilização de software tem sido utilizada cada vez mais i10 deseiivolvimeiito 

de aplicações coinplexas, é importante distinguir componentes de softil)a~e como wn 

tipo especial de artefato. Coinponentes de software são astefatos oriundos de uma 

Atividade 

biblioteca de coinpoiieiites, tais como classes de uma biblioteca de classes, Lun 

fiaiiiewoi-k de reuso ou uni padrão gerativo. Artefatos de código, por sua vez, são 

1 n 

I 1 

insumo produto 

artefatos que consistem de porções de código-fonte, passíveis de execução, tais como 

progranias, sub-programas, rotinas, classes, procedimeiitos ou fünções, que forain 

gerados no próprio desenvolviinento. Fiiialinente, os demais artefatos são ditos 

docunzentos. Utilizamos o predicado ar.tefato(s,g para denotar que s é ~ii11 artefato do 

I I I I 

tipo t, onde t asstiine um dos seguintes valores: {Conzponente, Documento, Código). 

As relações insunzo e produto, mostradas na figura 5.5, forain fornializadas 

pelos predicados insumo(s,a), denotando que o ai-tefato s é ~iin iiisumo para a 

atividade a, e prodz~to(s,a), deiiotaiido que o artefato s é Liin produto da atividade a. 

Artefato 

P a a  garantir sua integridade, os seguintes axiomas de coiisolidação devem ser 

observados: 



(V a, S) ( insumo(s, a) + artefato(s, *) A atividade(a)) (Ac3) 

(V a, S) (produto(s, a) + artefato (s, *) A atividade (a)) @c41 

onde o asterisco (*) indica que não importa o valor atribuído para este argumento4. 

A partir dos predicados insumo e produto, podemos elaborar uma outra 

definição para o conceito de yré-atividade: 

Uma atividade al é uma pré-atividade de uma atividade a2, se e somente se, 

existe pelo ineiios um artefato s que é um produto de al e um iilsuino para 

(V a, , aU) @reatividade (al , aU) u (3 s) (insumo (s, a2) A 

prpoduto(s, ad) (A71 

Podemos, ainda, estabelecer relações entre iilsuinos e produtos de uma 

atividade composta, dadas pelos seguintes axiomas: 

Uni artefato s é um iils~iino para uma atividade composta a, onde a é 

decomposta nas sub-atividades {al , a, ,.. ., a,, ), se s é um iilsuino para 

alguma atividade ai, mas não é um produto de ileii11uina outra atividade ak, 

onde ai e clk E {a, , a2 ,..., a,,). 

Um artefato s é uin produto de uma atividade composta a, onde a é 

decoinposta lias sub-atividades {a, , a, , . . ., a,, ), se s é um produto de 

alguma atividade ai E {a, , ..., a,,), e é um hsuino para alguma atividade b, 

seiido que b P {a, , a2 , . . ., a,,). 

(V a, a l  ,..., a,,,s) (subatividade(a, ,a) A ... A subatividade(u,,a) A 

produto(s, ai) A ((3 b) (insumo(s, b) A b P {a, , a2 , . . ., a,,))) + 
produto(s, a)) (A91 

4 Sempre que, ein um axioma, uin dos arguinelitos de u111 predicado puder assumir um valor arbitrário, 
representainos este argumento com uin asterisco (*). 
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A casdiualidade (1,n) do coiiceito atividade para com a relação produto, 

mostrada na figura 5.5, reflete o seguinte axioma: toda atividade tem de produzir pelo 

menos um artefato. 

(V a) (atividade (a) -+ (3 s) @roduto(s,a)) 

Entretanto, assim coino no caso das relações "sub-tipo-de", os axiomas desta natureza 

não serão inais apresentados, já que são iinplicitaineiite descritos pela notação de 

LINGo~. 

Artefatos, assim coino atividades, são eleineiltos coinpostos. Um astefato pode 

ser coinposto de outros sub-artefatos, coino mostra a figusa 5.6. Axiomas iiiereiites à 

relação de coinposição, siidares aos descritos pasa atividades, são igualmente 

válidos, mas iião são mostrados, por estarem implícitos pela notação de LINGO. 

super-artefato rP - 
Figwa 5.6 - Decoinposição de Astefato. 

A figusa 5.7 inostsa o modelo completo da ontologia de atividade e a tabela 5.1 

apresenta o dicionário dos ternios básicos correspoildeiites. 

Atividade de 
Avaliação da 

Qualidade 

- - 
pós-atividade 

dependência produto 

Figura 5.7 - Ontologia de Atividade. 

I I 

5 Uma ferramenta para edição de oiitologias empregando LINGO poderia gerar tais axioinas 
automaticamente e, portanto, não haveria necessidade de escrevê-los. 
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Tabela 5.1 - Dicionário de  Termos d a  Oiltologia de  Atividade. 

Artefato 

Artefato de 
Código 

Atividade 

Atividade de 
Avaliação cla 
Qualidade 

Atividade de 
Construção 
Atividacle de 
Gerência 

Atividade 
Elementar 
Componente 
de Software 
Documento 

Insumo 

Macro- 
atividade 
Pós-atividade 

Produto 

Super- 
artefato 

Siib- 
atividacle 
Super- 
atividade 

um insumo para, ou uin produto de, uma atividade, no sentido de ser uin 
objeto de transforinação da atividade. Uma importante propriedade de uin 
artefato é o seu tipo. Os tipos de artefatos iilcluein: artefatos de código, 
componentes de software e documentos. 
porção de código-fonte, passível de execução, gerada no próprio 
desenvolviineilto. Ex: programas, sub-programas, classes, fraineworlts, 
rotinas, fiiiições, etc. 
ação que trailsforina artefatos de entrada (insumos) em artefatos de saída 
(produtos). Em função de sua natureza, atividades podein ser classificadas 
em ativiclades de gerência, atividades de construção e atividades cle 
avaliação da qualidacle. 
atividade relacionada com a garantia da qualidade do produto ein 
dese~ivolvi~ne~~to ou do processo utilizado neste deseiivolviineilto. Ex: 
revisões e inspeções de produtos (intermediários ou finais) do 
dese~ivolvime~~to e testes. 
atividade diretamente relacionada ao processo de coiistrução do software. Ex: 
especificação de requisitos, inodelagein, projeto, codifkação, etc. 
atividacle relacionada ao planejainento e acoinpaiiliainento gereiicial do 
projeto. Ex: elaboração, execução, inoiiitorainento, controle e revisão do 
plano de projeto. 
atividade que não pode inais ser decomposta, isto é, não é super-atividade 
de neiiliuina outra e, portanto, é passível de realização direta. 
artefato oriundo de uma biblioteca de componentes. Ex: uma classe de uma 
biblioteca de classes, uin frainework de reuso, um padrão gerativo, etc. 
artefato de software ~ i ã o  passível de execução. Ex: docuineilto de 
especificação de requisitos, plano de projeto, plano de qualidade, relatório de 
avaliação da qualidade, etc. 
relação entre um artefato e uma atividade, indicalido que o artefato é 
utilizado como "inatéria-prima" pela atividade, sendo de alguma forma 
incorporado a outro artefato, o produto da atividade. 
atividade que não é paste de outra, isto é, não é sub-atividade de iieilliuina 
outra atividade. 
faceta da relação de dependência entre duas atividades al e a2. Se a 
realização de a2 depende da realização de al então a2 é dita nina pós-atividade 
de a l .  
faceta da relação de depeiidência entre duas atividades a1 e a2. Se a1 precisa 
ser realizada para que q o seja então, al é dita uma pré-atividade para a2. 
relação entre um artefato e uma atividade, indicando que o artefato é 
produzido pela atividade. 
faceta da relação de coinposição eiitre dois artefatos sl e s2. Se s2 é parte de 
sl eiitão s2 é dito uni sub-artefato de sl .  
faceta da relação de composição eiitre dois artefatos sl e s2. Se sl é 
decoinposto em outros artefatos, dentre eles si, então $1 é dito um super- 
artefato de s2. 
faceta da relação de coinposição entre duas atividades al e a2. Se a2 é parte 
de al então a2 é dita uma sub-atividade de a l .  
faceta da relação de co~nposição entre duas atividades al e a2. Se al é 
decoinposta e111 outras atividades, dentre elas a2, então al é dita uma super- 
atividade de a ~ .  



5.3 - Ontologia de Procedimento 

Propósito e Especificação de Requisitos 

Na definição de um processo, é importante determinar como as atividades 

serão realizadas. Para tal, procediineiitos devem ser adotados na realização de 

atividades. Assiiii é preciso saber se uin deterininado procediineiito pode ser adotado 

na realização de u n a  atividade, já que cestos procediineiitos são definidos para apoiar 

tipos específicos de atividades. Um procedimento para avaliação da qualidade, por 

exeniplo, só pode apoiar atividades de avaliação da qualidade. 

O~iti-o aspecto a ser coiiteinplado na oiitologia de procediinento diz respeito à 

sua adequação em relação a uma tecnologia de deseiivolviinento e a um paradigma. 

Além disso, o contexto da oiitologia inclui também a (semi-)automatização de 

procedinieiitos e, portanto, é necessário coiisiderar as ferramentas a serem usadas. 

Podenios listas as seguintes questões de competência para a oiitologia de 

procedimentos apresentada nesta seção: 

1. Que procediinentos podem ser adotados ila realização de uma atividade? 

2. Qual a iiatuseza de um deterininado procedimento? 

3. A que teciiologia de desenvolvimento elou pasadignia uin procedimento é 

adequado? 

4. Que ferranientas podein ser utilizadas para (seiiii-)autoinatizar uni procediiiieiito? 

Captura e Formalização da Ontologia 

As questões de coinpetêiicia anteriorineilte relacionadas nos remetem aos 

seguintes aspectos a serem tsatados pela oiitologia de procediinento: 

taxonoiiiia de procedimentos (questão 2); 

adequação de procediineiitos (questões 1 e 3); e 

(seini-)autoniatização de procedinieiitos (questão 4). 

Dentre estes aspectos, retardainos a discussão do último item, uma vez que ele 

trata da iiiteração com a ontologia de recurso, trabalhada na próxima seção. 

Taxonomia de Procedimentos 

Procedimentos, quanto à sua natuseza, podem ser classificados em métodos, 

técnicas e disetrizes. Métodos e técnicas podein ser diferenciados, ainda, em relação 



ao tipo de atividade que podem apoiar. Diretrizes, por sua vez, podein ser roteiros ou 

normas. A figura 5.8 mostra a taxonomia de procedimentos. 

Procedimento 

I 

Método O 
Método de 
Avaliação 
Qualidade 

Técnica O Diretriz C 

Figura 5.8 - Taxoiioinia de Procediineiltos. 

Uin método é um procedimento sisteinático para a realização de u n a  ou mais 

atividades, defiiliildo passos e l~emísticas. Uma técnica é também tun procedimento 

para a realização de u n a  atividade, coiltudo, menos rígido e detalhado. Técnicas 

descrevem apenas aspectos gerais para a realização da atividade, sem iinpor uni 

coiljunto de sub-atividades pasa esta realização. Ou seja, a diferença básica entre um 

inétodo e u n a  téciiica é exatamente o caráter sisteinático dos inétodos, que definem 

padrões em termos de sub-atividades a serem executadas para a realização de uma 

super-atividade. 

Com base no tipo de atividade que podein apoiar, inétodos são classificados 

ein ~nétodos de construçLio, métodos de gerência e métodos de avaliução da 

qualidade. Métodos de coilstr~ição, iilcluein, entre outros, inétodos de análise e 

projeto, tal como o inétodo de Booch (BOOCH, 1994) para o desenvolviinento 

orientado a objetos. Métodos de gerência incluein, por exeinplo, os métodos de 



estimativa de custos, tal como o COCOMO (BOEHM, 1981). O método Roclia 

(ROCHA, 1987) é um exemplo de um método de avaliação da qualidade. 

Técnicas, assim como os métodos, podem ser classificadas quanto ao tipo de 

atividade que apoiain: técnicas de constr.ução @.ex.: técnicas top-dowii e bottoin-up), 

técnicas de gerência (p.ex.: técnica para estimativa de tamanho por liuhas de código 

(PRESSMAN, 1997)) e técnicas de avaliação da qualidade @.ex.: inspeções, 

walldlu.ougl~s, testes de caixa branca e testes de caixa preta). 

Fiiialmeilte, diretrizes são classificadas em roteiros e normas. Roteiros 

representain procedimeiltos para a elaboração de doc~iineiitos e, portanto, só podem 

ser ~itilizados em atividades que produzam documentos. Normas representam 

procedimentos que visam estabelecer padrões para a realização de atividades, 

excluiiido a elaboração de documentos, como por exemplo, normas de programação. 

Para formalizar o conceito de procedimento e seus vários tipos, definimos os 

seguintes predicados: procedimento@), deiiotando que y é uni procedimento; 

nzétodo(rn), deiiotaiido que nz é um método; técnica(t), denotando que t é uma téciiica; 

diretriz(4, deiiotaildo que d é uma diretriz; nzetconslrução(m), denotando que m é um 

método de coilstrução; nzetgerência(nz), denotando que nz é um método de gerência; 

metavqualidade(i$, denotando que m é um método de avaliação da qualidade; 

tecconstrução(t), deiiotaiido que t é uma técnica de coilstrução; tecgerência(t), 

deiiotando que t é uma técnica de gerência; tecavqualidade(t), deiiotando que t é uma 

técnica de avaliação da qualidade; roteiro@), deiiotaiido que r é um roteiro; e 

fuialmeiite, nornza(n), deiiotaiido que n é uma norma. 

Adequação de Procedimentos 

Durante a definição de um processo de deseiivolvimento de sokware, 

certamente a seguinte pergunta precisa ser respondida: que procedimentos podem ser 

adotados na realização das diversas atividades do processo? Unia vez que a 

coinpetêiicia desta oiitologia é, exatamente, a defíiiição de processos, é necessário 

descrever quando uni procedimelito pode ser adotado por uma atividade. A figura 5.9 

mostra o modelo coi-respondeiite. 



Procedimento possível adoção Atividade 

Figwa 5.9 - Relação eiitre Procediiiierito e Atividade. 

Defiiiiinos o predicado yossíi~eladoçLío~, r$ para denotar que o procedinieiito y 

pode ser adotado na realização da atividade a, seiido que o seg~iiiite axioma de 

coiisolidação deve ser observado: 

Basicaineilte, há ~ i m a  forte relação eiitre tipos de psocediinei~tos e tipos de 

atividades. Roteiros só podein ser adotados por atividades que produzani docuineiltos; 

iiiétodos e téciiicas de coi~strução por atividades de coilstrução; métodos e técnicas de 

gerêiicia por atividades cle gerêiicia; e métodos e técnicas de avaliação da qualidade 

por atividades de avaliação da qualidade. Estas dependências estão expressas nos 

seguiiites axiomas de coiisolidação: 

Se uma atividade n pode adotar um roteiro r como procedimeiito, então a 

gera pelo iiieiios um artefato s, tal que s é ~1111 doc~iinelito. 

Se p é uni inétodo ou técnica de coilstrução e p pode ser adotado por a, 

eiitão a é m i a  atividade de coilstiução. 

S e p  é Lun inétodo ou técnica de gerência e p  pode ser adotado por a, eiitão 

n é uma atividade de gerêiicia. 



Se m é uni inétodo ou técnica de avaliação da qualidade e p pode ser 

adotado por a, então a é uina atividade de avaliação da qualidade. 

(ü a, (metavqualidade (yl v tecavqualidade&)) A 

y ossíveludoção (p, a) + otavqualidade(a)) (Ac9) 

Além disso, 1iá restrições no que se refere a grailularidade das atividades. Um 

inétodo iinpõe uma certa decoinposição para uma atividade e, portanto, não pode ser 

adotado na realização de atividades elementares, já que estas não são passíveis de 

decoinposição. Técnicas, por outso lado, só podem ser adotadas na realização de 

atividades eleineiitai.es, já que não descrevem como a atividade deve ser decomposta. 

É exatamente o caráter sisteinático dos métodos que os diferencia de técnicas. Ou seja, 

ao se utilizar LUTI inétodo lia realização de uma atividade, este método iinpõe uma 

pai-tic~ilar decoinposição da atividade em terinos de um padrão de atividades. Este 

aspecto é capturado pelo modelo da figura 5.10 e pelos seguintes axiomas de 

consolidação : 

Método 
Atividade 

Padrão de 1,ii 
Atividades 

Figura 5.10 - Descrição de Padrões de Atividades por Métodos. 

Se m é uin método e nz pode ser adotado por a, então a tem de ser uina 

macro-atividade. 

(ü a, m) (ínetódo (m) A possíveladoção(m, a) -+ 
rnacroatividade (a)) (AC 1 O) 



Se t é u n a  téciiica e t pode ser adotada por a, então a tein de ser uina 

atividade eleinentas 

(V a, t) (técnica(t) A yossíveladoção(t, a) + 
atividadeelenzentm(a)) (ACl 1) 

Para formalizas o modelo da figura 5.10, foram defiiiidos os seguintes 

predicados: yadrãoat@a), denotaiido que y a  é unl padrão de atividades; padrão- 

conzyosição(a,ya), denotaiido que a atividade a compõe o padrão de atividades ya; e 

descriçZo(nz,a,ycl), indicando que o inétodo m descreve a atividade a através do 

pacii-ão de atividades pa. Ainda, os seguintes axiomas de consolidação devem ser 

observados: 

(li a, nz,pcl) (descrição (nz, aga) -+ 
yossíveladoção(nz, a) A padr.Zoat@a)) (AC 12) 

(li a,al,ya) (yadrão-conzyosição(al,ya) A descrição(m,a,pa) + 
(a, + a A r\ superatividade(al,a)) (AC 1 3) 

Outro aspecto a ser coilsiderado é a adequação de procedimentos à tecnologia 

e ao paradigma a serem empregados no deseiivolvimeiito. O método ConunoiXADS 

(BREUIaR et al., 1994), por exeinplo, é adequado à constiução de sistemas baseados 

e111 coiil.ieciineiito. O inétodo de Boocli (BOOCH, 1994), por sua vez, é apropriado ao 

deseilvolviineiito com o paradigma de objetos. A fig~na 5.11 mostra estas 

confomidade -4 P,oce~ilnellto 1- adequação 

Paradigina el 
Figura 5.11 - Adequação de Procediinentos a Tecilologias de Deseilvolvimento e 

Paradigmas. 



Para representas estas relações na linguagem formal, utilizamos os predicados 

proced-confornzidade@,yd), deiiotaiido que o procediinento y está ein coilforinidade 

com o paradigma yd, e yroced-adequação@, td), denotando que o procedimento p é 

adequado ao deseiivolvimeilto utilizando a tecilologia de desenvolviineilto td. Os 

seguintes axiomas de coilsolidação devem ser observados: 

(V p,pd) (p~~oced-conformidade@,yd) + 
procedimento@) A yaradigmabd)) (AC 14) 

(V p, td) (y~~oced-cldeqz~a~ão@, td) + 
yrocedimento@) A tecnologia(td)) (AC 1 5) 

onde os predicados yaradignza@d) e tecnologia(td) denotam, respectivainente, que pd 

é um paradigina e td é uma tecnologia de deseilvolviinento. 

A figusa 5.12 mostra o modelo coinpleto da antologia de procedimento e a 

tabela 5.2 o Dicionário de Termos corsespoildente. 

Atividade possível adoção conformidade 

0,1 

Procediinento 
descrição adequação 

Tecnologia de 

1 ,n Deseilvolviinento 
1 1  

Método 
Padrão de Técnica Diretriz 

Atividades 

Figura 5.12 - Oiltologia de Procedimento. 
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Tabela 5.2 - Dicionário de Termos da Ontologia de Procedimento. 

Adequação 

Conformidade 

Diretriz 

Método 

Método de 
Avaliação da 
Qiialidade 
Método de 
Construção 
Método de 
Gerência 
Norma 

Paracligma 

Possível Adoção 

Procedimento 

Roteiro 

Técnica 

Técnica cle 
Avaliação da 
Qualidade 
Técnica de 
Construção 
Técnica de 
Gerência 
Tecnologia de 
Desenvolvimento 

relação entre um procedimento e uma tecnologia de desenvolvimento, 
iiidica~ldo que o procedimento é adequado ao dese~~volvi~ne~ito usando a 
tecnologia de desenvolvimento. 
relação entre um proceclimento e 11111 paradigma, indicando que o 
procedimento segue os princípios do paracligina. 
procedimento que visa estabelecer uni padrão para a realização de 
ativiclacles. Disetrizes podem ser divididas em roteiros e normas. 
procedimento sistemático, definindo passos e Iieurísticas para a 
realização de uma ou mais atividades. Quanto ao tipo de atividade que 
podem apoiar, os métodos podem ser classificadõs em métodos a e  
coiistrução, métodos de gerência e métoclos de avaliação da 
aualiclacle. 
método para apoiar ativiclades de avaliação da qnalidade. Ex: O 
inétodo Rocha para avaliação da qualidade de produtos de sokware. 

método para apoiar atividades de construção. Ex: O método de Boocli 
para dese~wolvimento orientado a objetos. 
método para apoiar ativiclades de gerência. Ex: Métodos de estimativa 
de custo. 
diretriz que visa estabelecer padrões para a realização de atividades que 
não sejam de elaboração de docuinentos. Ex: normas de programação. 
filosofia adotada na constr~ição do software, abrangendo um conjunto de 
princípios e conceitos que iioi-teiain o dese~ivolvimento. Ex.: paradigiiia 
estrutural e orientado a obietos. 
uma relação entre um procedimento e uma atividade, iildicaiido que o 
proceclimento pode ser adotado na realização da atividade. 
condiita bem estabelecida e ordenada para a realização de uma 
atividade. Quanto à sua natureza, procediinentos podem ser classificados 
em métodos, técnicas e diretrizes. 
diretriz para a elaboração de docuinentos. Ex: roteiro de plano de 
projeto. 
procedimento para a realização de uma atividade, que não descreve 
como realizá-la em terinos de sub-atividacles. Técnicas, em fuilção da 
natureza das ativiclades que podem apoiar, são classificadas ein: 
técnicas de construção, técnicas de avaliação da qualiclacle e técnicas 
de gerência. 
técnica para avaliar a qualidade do processo de desenvolvimento ou dos 
artefatos nele gerados. Ex: inspeções, wall~througlis e testes. 

técnica para apoiar atividades de construção. Ex: técnicas top-down e 
botto~n-up. 
técnica para apoiar ativiclades de gerência. Ex: técnicas para estimar 
tempo e esforço. 
tecnologia a ser empregada i10 deseiivolviineilto do software. Ex.: 
tecnologia coilvei~cional de processameiito de dados, tecnologia de 
sistemas baseados em conlieciine~ito, etc. 



5.4 - Ontologia de Recurso 

Propósito e Especificaçáo de Requisitos 

Ser um recurso é u n a  característica derivada do papel que um elemeilto do 

~iiiiverso de disc~mo deseinpeiilia eiii uma atividade. Assiin, as propriedades dos 

recursos são detemlinadas pelas atividades e, conseqüentemente, há uma foi-te 

iiiteração entre as oiitologias de recurso e atividade. 

Antes de discutirinos a oiltologia de recursos, é importante destacar a 

coilcepção de recurso adotada neste trabalho. Uma vez que l ma atividade é uma 

primitiva de transforinação, ela traiisforina iiisunlos ein prod~itos. Ein se tratando de 

deseiivolviineilto de software, iiis~imos e produtos são ai-tefatos, já coiiteinplados na 

oiitologia de atividade. Ei~tretailto, outros eleineiitos são iiecessários para a realização 

de uma atividade, tais como agentes llumanos, eq~iipaineiitos de hardware e 

ferraineiitas de software. Tais eleineiitos são agentes que ahiain ou apoiam a 

realização da atividade, inas não podein ser coiisiderados "matérias-primas" para a 

atividade. De fato, eles apenas auxiliam o processo, mas não são iilcorporados ao 

produto de software. Tais eleineiltos são coiisiderados recursos para a atividade. 

Mais uma vez, os ceiiários de utilização descritos na seção 5.2 têm uma foi-te 

iiifluêilcia no propósito e nos requisitos da oiltologia, agora de recurso, e podeinos 

eiluinerar as seguiutes questões de coinpetêilcia: 

1. Que recussos são requeridos por uma atividade? 

2. Qual a ilahu-eza de uin deterininado recurso? 

3. Que ferramentas de software podein ser utilizadas para (serni-)autoinatizar unl 

procedimento? 

Captura e Formalizaçáo da Ontologia 

Analisaildo as q~~estões de coinpetêilcia anteriorineiite relacionadas, 

identificainos os seguintes aspectos relevantes a serem abordados na oiltologia de 

recurso: 

taxoiloinia de recursos (questão 2); 

recursos requeridos por atividades (questão 1); 

(semi-)a~itoinatização de procedimeiitos (q~iestão 3). 



Taxonomia de Recursos 

No coiitexto de processos de deseiivolviinei~to de software, recursos, quanto à 

sua natureza, podein ser classificados em: recussos de hardware, recursos 11uinailos e 

recursos de software. Recursos de softwase podem ser desineinbrados ein duas 

categorias: fei~aineiitas de software e sisteinas de apoio. Aléin disso, a taxoiloinia de 

procediineiltos tem un impacto direto sobre a taxonomia de recursos, no tocante às 

ferraineiitas de software. Uma vez que ferraineiitas de software são recursos de 

software utilizados para (semi-)autoinatizai. procediineiitos, em função do tipo de 

procediineilto que podein apoiar, as ferraineiitas de software classificain-se em: 

ferraineiitas de coilstrução, fei~ainentas de gerência, ferrameiitas de avaliação da 

qualidade e ferraineiitas de propósito geral. A figura 5.13 inostra a taxoiioinia de 

recursos. 

Recurso de 
Hardware 

Recurso de ] Recurso 
Humano 1 

Ferramenta Sistema 

Figura 5.13 - Taxoiioinia de Recursos. 

Recur~os de hnrdwnre são quaisquer máquiiias ou equipaineiitos iiecessários 

para a realização de uma atividade, tais como coinputadores, impressoras, luts 

inultimídia, máquinas fotográficas, ou qualquer outro tipo de equipaineilto a ser 

utilizado ein uma atividade. 



Recursos humanos são quaisquer tipos huinailos iiecessários para a realização 

de uma atividade, tais como eilgeiilieiros de software, eilgeiilieisos de coill-iecimeiito, 

projetistas, gerentes de projeto, programadores e usuários, entre outros. 

Recursos de softilvare são q~~aisquer produtos de software utilizados para 

apoiar a realização de uma atividade. Basicamente, dividem-se em ferramentas de 

software e sistemas de apoio. Ferraineiitas de software são recursos de software 

utilizados para (seini-)autoinatizar uin procediinento. Quanto ao tipo de procedimento 

que (semi-) automatizam, ferramentas de software são classificadas em: ferramentas 

de coilstrução, de gerência, de avaliação da qualidade e de propósito geral. Sistemas 

de apoio, por sua vez, são recussos de softwase que não automatizam ~1111 

procedimeilto, inas ainda assim são ilecessários para a realização da atividade, tal 

como um sistema de gereilciailiento de redes. 

Como o próprio iloine iilduz, ferramentas de construção são fessaineiltas que 

apoiain procediineiltos de coilstrução, tais como ferrainentas CASE, linguagens de 

programação, ferrainentas de depuração e sistemas gereilciadores de bancos de dados, 

entre outros. 

Ferramentas de gerência são aquelas utilizadas para (seini-)automatizar 

procediineiltos de gerência, tais como assistentes para elaboração de planos de projeto, 

sistemas de coiltrole de versões, etc. 

Ferramentas de avaliação da qualidade buscam apoiar procediineiltos de 

avaliação da qualidade, tais como ferranleiltas p u a  coleta automática de métricas, 

geradores de massas de teste, geradores de casos de teste, entre outras. 

Outras ferraineiltas que não são coiistruídas com o intuito de apoiar um tipo 

específico de procediinento, inas, ao coiltrário, podem ser utilizadas em diversas 

situações, são ditas ferramentas de propósito geral. Nesta categoria eiquadram-se 

editores de texto, editores de formulário, editores de figmas, etc. 

Para formalizar o conceito de recurso e seus diferentes tipos, os seguintes 

piedicados foram definidos: recurso(r), denotando que r é um recurso; rechumnno(r.), 

denotaido que r é uin recurso lluinano; ~echardwar~e(r.), denotando que r é um recusso 

de hardwase; recsoftware(r.), deiiotaildo que 7. é um recusso de software; ferramenta@ , 

denotando que f é uma ferraineilta de software; sistenzaapoio(s), denotando que s é um 



sistema de apoio; ferconstruçãofl, denotando que f é uma ferrailleilta de coi~~trução; 

fergerênciafl, denotando que f é urna ferramenta de gerêiicia; feravqualidadefl, 

denotando que f é uma ferraineilta de avaliação da qualidade; e ferpropgeralfl, 

denotando que f é uma ferramenta de propósito geral. 

Recursos Requeridos por Atividades 

Uma atividade do desei~volvimento de software é uma primitiva de 

trailsforinação que transforma ai-tefatos de entrada em artefatos de saída. Entretanto, 

p a a  que uma atividade possa ser realizada, outros elementos, além dos artefatos, são 

ilecessários. Estes eleineiltos, ditos recursos, não são matérias-primas para a atividade, 

mas são igualmente iinpoi-tantes para a sua realização. A figura 5.14 modela esta 

situação. 

insuino 

Recurso r 
Figura 5.14 - Recursos Requeridos por Atividades. 

Defiiiiinos o predicado wo(r.,a), denotando que o recurso r é necessário para a 

realização da atividade a. Para fixar os tipos dos argumentos deste predicado, o 

seguinte axioma de coi~soIidação foi definido: 

(V a ,  1.) (uso(r., a) -+ recu~?so(r.) A ntividade(a)) (AC 1 6) 

O seguinte axioma estabelece a dependência entre os recursos de  irn na sub- 

atividade e de sua super-atividade: 

Se um recmso s é requerido por uma atividade a, e a, é ~iiina sub-atividade 

de a, então r é requerido por a. 

I (V a, , a  ,r) ((uso(r, a,) A subatividade(a, ,a)) + uso@, a)) ( A l a  1 



(Semi-)Automatização de Procedimentos 

Tendo em vista que desejamos não apenas defiiir um processo, mas também 

as ferrameiitas capazes de (seini-)automatizá-lo, é iiecessário coilsiderar que 

ferraineiitas podem ser utilizadas para (seini-)automatizar um procedimento, como 

mostra a figusa 5.1 5. 

possível automatizaçã Procedimento 
de Software - 

Figura 5.15 - Ferraineiitas Adequadas para a (Semi-)Automatização de 

Procedimedtos. 

O predicado possívelautoma~ização&y) foi definido para denotar que a 

ferrameiita f pode ser usada para (seini-)automatizar o procediineiito y, seiido que o 

seguinte axioma de coiisolidação tem de ser satisfeito: 

(V Jp) @ossívelautomatização &p) -+ 
ferramentacf) A yrocedimento(yll (AC 1 7) 

Além disso, as seguintes restrições devem ser observadas: 

Sep  é um método ou téciiica de coiistr~~ção e f pode ser usada para (seini-) 

automatizar y ,  então f tein de ser uma ferraineiita de coiistrução ou de 

propósito geral. 

@J p) ((met~onstTzição(PI V tecconslrução@)) A 

possívelautonzatização&p) -+ 
ferconstrzrção cf) v ferproygeralfl)) (AC 1 8) 

Se p é um iilétodo ou técnica de gerêiicia e f pode ser usada para (semi-) 

automatizar p ,  então f tem de ser uma ferramenta de gerêiicia ou de 

propósito geral. 



(V J; p) ((mtgerência @) v tecgerência@)) A 

yossívelnutomatiznção~p) + 
Ifergerênciafl v fer-propgeralfl)) (AC 19) 

S e p  é um método ou técnica de avaliação da qualidade e f pode ser usada 

para (seini-) autoinatizar p, então f tein de ser uina fei-saineilta de avaliação 

da qualidade ou de propósito geral. 

p ossí~~elautoi~zatização gp) + 
Iferavqualidade fl v ferpropgernl fl)) (AC20) 

Uina vez tratada a (semi-)automatização de procediinentos, é possível tratar de 

forma mais adequada a questão de uma ferramenta utilizada como recurso por uma 

atividade. De fato, esta relação fica melhor caracterizada pela definição que se segue: 

Uma ferramenta de software f só pode ser requerida por uma atividade a, se 

for capaz de (seilli-)a~~tomatizar ~1111 procedimeiito p passível de adoção por a. 

possívelautomatização gy))) (AC21) 

A figura 5.16 inostra o modelo coinpleto da oiltologia de recwso, sendo seus 

termos descritos no Dicioilário de Termos da tabela 5.3. 



I Recurso 
Atividade i 

possível adoção 

Humano Hardware Software 

Sistema de 
Apoio 

Ferramenta I 

de Software possível automatização 

r _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ , _ _ _ _ _ - L - - - - - - , - - - - - . - - - - - - - - - ,  

Geral 

Figura 5.16 - Ontologia de Recursos. 



Tabela 5.3 - Dicionário de Terinos da Ontologia de Recursos. 

Ferramenta de 
Software 

Ferramenta de 
Avaliação ela 
Qualidade 
Ferramenta de 
Construção 
Ferramenta ele 
Gerência 
Ferramenta de 
Propósito 
Geral 

Possível 
Automatização 

Recurso 

Recurso cle 
Hardware 
Recurso de 
Software 
Recurso 
Humano 
Sistema de 
Apoio 
uso 

recurso de software utilizado para (seiiii-)automatizar um procedimento 
adotado 11a realização de uina atividade. Quanto ao tipo de procedimento 
que podem (seiiii-)a~ttomatizar, ferramentas de software podein ser 
classificadas em ferramentas de construção, ferramentas de gerência, 
ferramentas de avaliação da qualidade e ferramentas de propósito 
geral. 
ferramenta de software que (semi-)a~itomatiza um método ou técnica de 
avaliação da qualidade. Ex: ferramentas para coleta a~itoinática de dados 
de métricas, geradores de massas de teste, geradores de casos de teste, etc. 
ferramenta de software que (selili-)atitoiiiatiza um método ou técnica de 
construção. Ex: ferrainentas CASE, liiiguageiis de prograiiiação, SGBDs, ... 
ferramenta ele software que (seini-)automatiza um método ou técnica de 
gerência. Ex: sisteina de coiitrole de versões, etc. 
ferramenta ele software que não apoia uni tipo específico de 
procedimento, podendo ser utilizada para (seiiii-)a~itoiiiatizar diversos 
tipos de procediinentos. Ex: editor de texto, editor de figura, editor de 
foriilulário, etc. 
uma relação ei~tre uma ferramenta de software e uni procedimento, 
indicando que a ferramenta cle software pode ser usada para (seini-) 
automatizar o procedimento. 
qualquer coisa que seja necessária para a realização de uma atividade, mas 
que não seja uni insumo para a atividade, iio seiitido de não ser objeto de 
traiisfor111ação por paste da atividade. Recitrsos podein ser classificados em 
recursos de hardware, recursos de software e recursos liumanos. 
equipainento de hardware necessário para a realização de unia atividade. 
Ex: computadores, ltit iiiultimídia, ... 
software necessário para a realização de uma atividade, mas que não é 
iiicorvorado ao vroduto desta. 
agente huinaiio necessário para a realização de uma atividade. Ex: 
eiigeiilieiro de software, prograiiiador, especialista de doiiiínio, etc. 
recurso de software requerido por uma atividade, mas que não (seini-) 
autoinatiza um procedimento. Ex: sistema de gereiiciaiiieiito de redes. 
uma relação entre um recurso e uina atividade, iiidicaiido que o recurso é 
necessário para a realização da atividade. 

5.5 - Ontologia de Processo de Software 

Especificação de Requisitos Adicionais 

Uina vez desenvolvidas as oiitologias centrais capazes de suportar a coilstiução 

da ontologia de processo, podemos nos conceiltsar nos aspectos relevantes dos 

processos de sokwase que ainda iião foram conteinplados pelas demais oiitologias. 

Assim, as seguintes questões de conipetêiicia preeisain ser (re)consideradas: 
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1. Que atividades devem ser coiisideradas ein um processo? 

2. Que procedimeiltos podein ser adotados lia realização de atividades i10 coiltexto de 

uin processo? 

Captura da Ontologia 

As questões de coinpetêiicia ailteriorineiite eiluineradas apoiitani os seguintes 

aspectos, relevaiites para a oiltologia de processo de software: 

Modelos de ciclo de vida (questão 1); 

Defiiiição de ~ i i n  processo de softwase (questão 1); 

Adequação à tecnologia de deseiwolviineiito e ao paradigina adotados no 

desenvolviinento (questão 2). 

Modelos de Ciclo de Vida 

O ciclo de vida de ~iin softwase inicia quando uni produto de software é 

solicitado e terinina quaildo este não está mais disponível. Desta forma, o ciclo de 

vida coiitém lodo o conj~iiito das atividades de deseiivolvin~eiito, operação e 

inai~~itenção (ESA, 1991). Uiii modelo de ciclo de vida estrutura atividades de ~iin 

projeto ein fases e define uma abordagein para organizar estas fases. 

Avaliando as priiicipais abordageiis para estrutusação de modelos de ciclo de 

vida eiicontradas lia literat~iia ((DAVIS et al., 1988) (BERSOFF et al., 199 1) (ESA, 

1991) (PRESSMAN, 1997)), entre elas as abordageils seqüeilcial linear (ou ein 

cascata) e evolutiva, podemos observar duas formas básicas de se estrutLirar conjuntos 

de fases: seqüêiicia e iteração. Na estrut~iração seqüencial, as fases são realizadas 

apenas uina vez, sendo periiiitido LU retorno apenas à fase anterior para correção de 

possíveis falhas detectadas. Na estruhiração iterativa, uin coiljunto de fases é realizado 

várias vezes, seguiido algum critério estabelecido. 

A abordagein eiii cascata, por exemplo, pode ser descrita como uma única 

coinbiiiação seqüeilcial de todas as fases. A abordagem evol~itiva, por sua vez, pode 

ser vista como uina úiiica coinbiilação iterativa de todas as fases do ciclo de vida. 

Estes dois modelos retratain os dois extremos do coiijunto de possíveis abordagens 

para modelos de ciclo de vida: o priineiro é u n a  coinbiiiação puramente seqüeilcial, 

enquanto o íiltiino é uina coinbiilação puramente iterativa. Tratando os modelos de 



ciclo de vida coino coiiibinações híbridas de fases, tendo partes seqiieiiciais e partes 

iterativas, é possível mapear outros inodelos de ciclo de vida. 

Desta forma, um inodelo de ciclo de vida defiile uin conjunto de macso- 

atividades (ou fases) que unl processo de desenvolviineilto deve apresentar e a ordem 

em que elas devem ser realizadas, na forma de coinbinações. Combinações, assim 

coino inodelos de ciclo de vida, possuem uma importante propriedade que define a 

natureza da ordenação de suas fases: a estruhna, que pode ser seqiiencial ou iterativa. 

O diagrama da figura 5.17 mostra esta concepção para a estrutura dos modelos de 

ciclo de vida. 

Atividade E l  

1 ,i1 

Figura 5.17 - Estr~itma dos Modelos de Ciclo de Vida. 

Modelo de 
Ciclo de Vida 

Para forinalizar esta concepção de estr~1tL1ração de modelos de ciclo de vida, 

ii~troduzimos os seguintes predicados: nzciclovida(mcv,e), denotando que mcv é um 

modelo de ciclo de vida, cuja forina de estiutusação básica é e; conzbinação(c,e), 

deiiotando que c é uma coinbinação, cuja forma de estiuturação é e; mcv- 

conzposiç~o(c,nzcv,n), iiidicando que c é a n-ésinia coinbinação do inodelo de ciclo de 

vida nzcv; e comb-corn.posição(a,c,n), denotando que a é a n-ésiina fase da 

combinação c. O terceiro arguinento nos dois últimos psedicados (n) é necessário pasa 

captusar a ordem das coinbiiiações de Lun modelo de ciclo de vida e a ordem das fases 

dentro de uma coinbiilação, respectivamente. O segundo arg~imento dos dois 

priineiros predicados representa a estiutura e só pode assumir um dos seguintes 

valores: {Seq, Ite19, denotando as organizações sequencial e iterativa, 

respectivamente. Além disso, os seguintes axiomas de consolidação tem de ser 

observados: 

Coinbiiiação 



(V c, nzcv) (nzcv-composição(c, mcv,n) + mciclovida(mcv, *) A 

onde N' representa o conjunto dos números naturais, maiores que zero ({1,2,. . .)). 

Definição de um Processo de Software 

Basicamente, ~ u n  processo coilsiste de um conjunto estiuturado de atividades 

e, por conseguinte, toda a iizfia-estrutura envolvida na realização destas (artefatos, 

procedimentos e recursos) como mostra a figura 5.18. 

Processo r--l 
1 ,n 

Recurso 
u Atividade 

I I 

produto 

I I 

Procedimento possível adoção insuino Artefato 

Figusa 5.18 - Composição Básica de uin Processo. 

O predicado proc-composição(a,pr) indica que a atividade a é paste do 

processo yr, seiido que o seguinte axioma de consolidação tem de ser válido: 

(V ap.) (proc-conzposi~ão(a,yr) --+ yr~ocesso@r.) A atividade(@) (AC24) 

onde o predicado processo@r.) denota que y r  é um processo. 

Uma iinpoi-tailte recoineildação da maioria dos modelos de qualidade de 

processo, tais como a ISO 9000-3 (1991) e o CMM (PAULI< et al., 1993), é que a 

definição de processo de software se dê a pai-tir da escolha de um modelo de ciclo 



de vida, isto é, as atividades de um processo devem ser definidas e ordenadas seguildo 

a estrutusa do modelo de ciclo de vida utilizado como referência. Assim, uma vez 

escolhido uin inodelo de ciclo de vida como referência para uin processo, a estrutusa 

inicial do processo corresponde ao conjunto de niacro-atividades que compõem o 

modelo de ciclo de vida, como mostra a figura 5.19. Note que o eiigeiiheiro de 

software é livre para adaptar esta estrutura para o deseilvolviinento em q~~estão, 

podendo descartar algumas fases propostas ou adicionar outras não descritas no 

modelo de ciclo de vida. 

referência Modelo de 
Ciclo de Vida 

I I - 7 ''li7 depeiidêiicia Coinbiiiação 

Atividade d 
Fig~u-a 5.19 - Definição de um Processo com Base em uin Modelo de Ciclo de Vida. 

Adequação à Tecnologia de Desenvolvimento e ao Paradigma 

Processos de software são definidos com base na tecilologia de 

deseiivolviniento e no paradigma a serein adotados i10 desenvolvimei~to. 

Paralelainente, procedimentos são tambéin fortemente dependentes destes dois fatores 

e, portanto, é necessário estabelecer sob que condições procedimentos podem ser 

~~tilizados dentro do contexto de ~ i n  processo. A figura 5.20 mostra estas relações. 

Os predicados processo-adequação(yr,td) e processo-conforrnidade(y~*,pd) 

foram defiilidos para denotar, respectivaineiite, que o processo p r  é adequado a 

tecnologia de deseiivolvimento td e está em coilformidade com o paradiginapd, sendo 

que os seguintes axiomas de coilsolidação devem ser observados: 



Processo 

adequação- 1 
conformidade- 1 

Atividade i2 , 
possível adoção 

Tecnologia de 
Desenvolvimento 

1 ,i1 I I 

I 

Procedimento 

Figma 5.20 - Adequação a Teciiologias de Desenvolviinento e Paradiginas. 

('d pr, td) (processo-adequaç20~~~, td) + 
yrocesso@r) A tecnologia(td)) (AC25) 

('d pr,yd) @r~ocesso-conformidade@r,yd) + 
p rocesso (379 A paradigmabd)) (AC26) 

Unia vez estabelecidas as relações entre processo, tecilologia de 

deseilvolvimeiito e paradigina, devemos restriilgis a adoção de procediiiieiltos por 

atividades do processo. Uin procediineiito só pode ser adotado por u n a  atividade do 

processo, se ele for adequado à tecnologia de deseiivolviineiito e ao paradignia que 

definem o processo. O inétodo KADS (SCHREIBER et al., 1993), por exemplo, só 

pode ser adotado por uma atividade, se esta for paite de um processo definido para a 

teciiologia de sistemas baseados em coidiecinieiito. De inaiieisa análoga, o inétodo de 

Booch (BOOCH, 1994) só pode ser adotado dentro do contexto de uin processo 

defíiiido para o paradigina de objetos. Assim, os seguintes axiomas de coilsolidação 

devein ser considerados: 



Se a é uma atividade do processo pr, '  definido com base em uma 

tecnologia de deseiivolviinento td, e p pode ser adotado por a, então p tem 

de ser um procedimento adequado à tecnologia de deseiivolvimento td. 

(V a, p, pr, td) @ossíveladoção@, a) A proc-composição(a,pr) A 

processo-adequação@r, td) + proced-adequação@, ,td) (AC27) 

Se c1 é uma atividade do processo pr, definido em conformidade com o 

paradigma pd, e p pode ser adotado por a, então p tem de estar em 

confomidade c0111 pd. 

(V a, p, pr,pd) @o~síveladoção@~ a) A proc-cornposição(a,pi.) A 

processo-conformidade@~~,pd) + proced-c~nformidade(r?~pd) (AC28) 

O modelo completo da oiitologia de processo de software e o Dicioiiásio de 

Termos correspoiideiite são mostrados no Anexo A. 

5.6 - A Instanciação da Ontologia de Processo 

Uma iiistaiiciação de uma ontologia consiste de um iihnero de declarações 

sobre objetos do ~iiiiveiso de discurso, usando os conceitos e as relações definidos na 

ontologia (VALENTE, 1995). Estas declarações, j~mtamente com os axiomas da 

oiitologia, são a base para a coiistrução de módulos de conhecimento reutilizáveis. 

Uma vez que a iiistanciação da oiitologia de processo de software tem por 

objetivo gerar módulos de coilheciinento pasa a coiistrução de um protótipo do 

Servidor de Codieciinento de Processo, apenas alguiis indivíduos deste amplo 

~uiiverso de discurso foram coiisiderados. A tabela 5.4 mostra parte da iiistaiciação 

realizada. 



Tabela 5.4 - Paste da Iilstailciação da Ontologia de Processo de Softwase. 

Conceito Indivíduo do Universo de Discurso Formalização 
Tecnologia de Sistemas Coiiveilcioi~ais de 
Desenvolvimento Processainento de Dados tecnologia(ConvencionalPD) 

Sistemas Baseados em tecnologia(SBC) 
Conheciineilto 

Paradigma Estrutural pardadign7a(Estrutu1*aI) 
Orientado a Objetos paradigma(00) 

Modelos de Ciclo 
de Vida Seqtieiicial Linear / Cascata mciclovida(Cascata,Seq) 

Increinental niciclovida(Increnienta1,Seq) 
RAD mciclovida(MD,Seq) 
Evolutivo Básico n7ciclovida(Evolz~tivoB,Iter) 
Prototipagem Operacional mcicIovida(P~otot@Oy, Iter) 
Paralelo/Recursivo n7ciclovida(ParRec, Iter.) 
para SBCs n7cicIovida(MSBC, Ite~.) 

Atividades de Análise e Especificação de 
Constr~ç~ão Requisitos atcor7slrução(Análise) 

Projeto Arquitetura1 atcor~s~ução(ProjArquitetur~a~ 
Projeto Detalhado atconstrução(ProjDetalhado) 
Iinplementação atconslrução(I~17ple117entação) 

Atividades de 
Gerência Deteriniilação de Escopo atgerência(Defern7inaEscopo) 

Planejameiito do Projeto atgerência(Pla17ejan7ento) 
Realização de Estimativas atgerência(Estin7ativas) 
Análise de Riscos atgerência(AnúliseRiscos) 
Deterrilinação de Croilograma at~erência(~eter.nlinaC~onog;) 
Elaboração de Plano de Projeto atgerência(ElaDoraP1anoProj) 
Acoinpanhainento e Controle de 
Projeto atgerêr~cia(ConlroIeProjeto) 

~tividaúes'de 
Avaliação da 
Qualidade Elaboração do Plano de Qualidade atavqualidade(ElaboraPlQual) 

Auditoria atavqualidade (Auditoria) 
Coleta de Dados de Métricas atcniqzralidade (C0 IetaMélrica) 
Análise de Dados de Métricas atavqualidade(Ar~á1iseMétrica) 
Gerência de Coilfiguração atavqualidade(Ge~Corzfigura) 
Revisão Técnica atavqualidade(RevisãoTécnica) 
Teste de Unidade atteste(Teste Unidade) 
Teste de Integração atteste(TesteIi7tegração) 
Teste de Validação atteste(Teste Validação) 
Teste de Sistema atteste(TesteSiste7na) 



Tabela 5.4 - Parte da Iiistaiiciação da Oiitologia de Processo de Software 

(contiii~~ação) . 

Artefatos Especificação de Requisitos artefato(EspReq, Docuinento) 
Especificação de Projeto artefato(EspProj, Documento) 
Relatório de Revisão Técnica artefato(Re1RT Docunento) 
Plaiio de Gerência de Riscos ai~tefato(PlGer~Risc,Docui~~ento) 
Plaiio de Projeto ur~tefato(Plar~Proj, Doczczcmento) 
Sub-programa artefato(SubProgran~a, Código) 
Classe artefato(Classe, Código) 

Métodos de 
Coiistrução Análise Estruturada n~etconstrução(AnEstr) 

Projeto Estruturado n~etcor~strz~ção(Pi~ojEstr) 
Método de Coad-Yourdoii n~etconstrução(CoadYozadon) 
Método de Boocli inetconstrução(Booch) 
OMT n~etconstrução(OW) 
CoiiiiiioiiICADS i~~etconstrução(Co~.~n~o~~KADs) 

Técnicas de Reunião com questões livres de 
Construção contexto tecconstrução(Rezri~iãoQLC) 

Entrevista teccoi~strução(Entrevista) 
FAST tecconstrução(FAST) 
JAD tecconstrução(JAD) 

QFD tecconstrução(QFD) 
Protocolo por Telefone tecconstrução(Pi~otocoloFoi~e) 
Prototipagein Descartável tecconstrução(ProtDescartái~el) 

Métodos de 
Gerência COCOMO n~etgerência(COCOMO) 

Estimativa para 00 metgerência(Esfin1aO0) 

Técnicas de 
Gerência Estiiilativas de LOCs tecgerência(Estin1aL0C) 

Estimativas de FPs tecgerêr~cia(Estin~nFP) 
Modelos Einpíricos de Estimativa tecgei~êizcia(ModEn~piricoEst) 
Equação de Software tecgerência(EqS0ft) 
Cliecklist de Itens de Risco tecgerência(ChecklistRisco) 
Tabela de Riscos tecgerência(TaÓelaRiscos) 
Rede de Tarefas tecgerência(RedeTarefas) 
PERTICPM tecgerência(PERTCP~ 
Gráfico de Gaiitt tecgerêr~cia(Gi*á$coGantt) 

Métodos cle 
Avaliação da 
Qualidade Método Rocha inetnvqualidade (Rocha) 



Tabela 5.4 - Parte da Iilstanciação da Ontologia de Processo de Software 

Técnicas de 
Avaliação da 
Qualidade Inspeção teccertzjicação (Inspeção) 

Wallcthrougli teccertzjicação (Walkthrough) 
Teste de Caixa Braiica tecteste(TesteCaixaBravlca) 
Teste de Caixa Preta tecteste(TesteCaixaPreta) 
Teste de Caminho Básico tecteste(TesteCaminhoB) 
Teste de Coiidição tecteste(TesteCo~idição) 
Teste de Fluxo de Dados tecteste(TesteFlzrxoDados) 
Teste Baseado em Grafo tecteste(TesteBaseGraf0) 
Aiiálise de Valor Limite tecteste(An ValorflLiniite) 
Teste de GUI tecteste(TesteGU1,) 
Teste de Facilidades de Ajuda tecteste(TesteHelyl 
Teste de Pai-ticioiiamento tecteste(TesteParticiona) 
Teste Baseado em Cenário tecteste(TesteBaseCe~ih~~io) 
Teste Derivado de Modelo 
Coinportainental tecteste(TesteModCo~~~p) 

Roteiros Plano de Gerência de Riscos roteir~o(RotPlanoGerRiscos) 
Plano de Projeto roteiro(RotPlanoProjeto) 
Especificação de Requisitos roteiro(RotEspecRequisitos) 
Especificação de Projeto roteiro(RotEspecProjeto) 
Plano de Qualidade roteiro(RotPlanoQualidade) 
Relatório de RTF roteiro(RotRelRTF) 

Recursos 
Hiiinanos Gerente de Projeto rechz~n~ano(GerenteProjeto) 

Engeiilieiro de Software I ~ ~ c ~ u I I I ~ Y I o ( E ~ ~ ~ S O ~ ~ ~ ~ T ~ )  
Projetista de Software rechun~ano(ProjSoftware) 
Prograinador rechun~ano(P~~ogan~ndor) 
Cliente rechzmano (Cliente) 
Usuário Filial rechun~ar~o(UsuhrioFinal) 

Ferramentas de 
Propósito Geral Editor de Texto ferpropgeral(EditorTexto) 

Editor de Formulário ferpropgeral(EditorFornzulár.io) 
Editor de Figura ferpropgernl(EditorFigura) 

Ferramentas cle 
Construção CASE para Análise Estruturada fe~constrz1ção(CASEA7~Est) 

CASE para Método de Boocli ferconstrução(CASEBooch) 
CASE para OMT ferconstrução(CASE0MT) 
CASE para Coad-Yourdon ferconstrução(CASECYourdon) 

Aléin da descrição de iiistâncias de coilceitos, a instaiiciação da ontologia de 

processo envolveu tainbéin a instanciação das relações. Para ilustrar este processo, 

apresentainos a seguir algumas destas iixtaiiciações. 



Definição de Modelos de Ciclo de Vida 

Para il~~strar a iilstaiiciação de inodelos de ciclo de vida usando a oiitologia 

proposta, toineinos dois exeinplos. 

Modelo Seqiiencial Linear / Cascata: Este modelo sugere Luna abordagem 

p~ii-ainente seqüeilcial para o deseilvolvimeilto de softwase, coino mostra a 

figura 5.21, e portanto, pode ser definido coino uina úiiica combinação 

seqiieilcial de todas as fases, como inostsa a figura 5.22. 

Figura 5.21 - Modelo Seqüencial Linear / Cascata. 

Análise de 
Requisitos 

mciclovida(Cascata,Seq) 
combinnção (CCascata, Seq) 
mcv-conzposição(CCascuta, Cascata, 1) 
conzb-conz.osi~ão(Ancilise, CCascata, 1) 
conzb-composição(Pr.ojeto, CCascatn, 2) 
conzb-cornposição(Inzple7~zerztação, CCascata, 3) 
comb-composição(Teste, CCascata, 4) 

Figura 5.22 - Formalização da Iiistailciação do Modelo ein Cascata. 

Modelo Incremental: é uma variação do modelo seqüeilcial linear na qual as 

fases de aizálise de requisitos e projeto da arquitetusa são realizadas para o 

software como um todo. Uma vez defiiiida a arquitetura do software, as 

demais fases (projeto detalhado, impleineiltação e teste) são divididas e111 

unidades mais gerenciáveis e, assim sendo, o software é distribuído em 

várias versões, cada u n a  delas coin fiucionalidade e capacidade 

auineiltadas, coino mostra a figura 5.23. Assiin, é definido por duas 

combiilações, uina seqüeilcial e outra iterativa, coino inostra a figura 5.24. 

Projeto + Teste hnplementação + 



.............................................................................. 
incremento 2 

i Entrega do 2" 
Iinpleinentação 

Detalhado Teste incremento 
.............................................................................. I 

Análise de 
Requisitos 

... 1 
tempo 

.............................................................................. 
incremento n 

.............................................................................. 

i Entregado 
Iinpleinentação -b Teste i incremento-n 

increinento 1 
i Entrega do 1" 

Iinple~nentação -+ Teste : : increineilto 

Figura 5.23 - Modelo Incseineiital. 

mciclovida(Incrernental, Seq) 
cornóinaçc70 (Clncl, Seq) 
combinação (CInc2, Iter.) 
mcv-conzposição(ClncI, Increemental, I) 
rncv-cornposição(CInc2, Incrementnl, 2) 
conzú-conzposição(Análise, CIncl, 1) 
conzb-conzposição(ProjetoArqz~itet~~raI, CIncl, 2) 
conzó-composição(ProjetoDetalhado, CInc2, 1) 
comb-composição(Inzplementação, CInc2, 2) 
comb-conzposição(Teste, CInc2, 3) 

- -- 

Figura 5.24 - Fosmalização da Instanciação do Modelo Iilcreineiltal. 



Métodos e Padrões de Atividade 

Coilfoi-ine inencionado na seção 5.4, métodos podem ser adotados na 

realização de inacro-atividades, impondo-ll-ies uma pasticular decoiilposição em 

termos de uin padrão de atividades (figusa 5.10). Como uin exemplo de instanciação 

deste modelo, toineinos o método de Coad-Yousdon (COAD et al., 1992) (COAD et 

ai., 1993). 

Método de Coad-Yourdon: é um método adequado à tecnologia de Sistemas 

Coiiveilcioiiais de Processainento de Dados e foi definido ein coilforinidade 

com o pasadigma Orientado a Objetos. Este método pode ser adotado por 

atividades de Análise de Requisitos e Projeto, sendo que a primeira é 

decomposta nas seguintes sub-atividades, como mostra a fosmalização na 

figura 5.25 : 

Análise: (i) Localização de Classes e Objetos, 

(ii) Identificação de Estiuhulas, 

(iii) Identificação de Assuiitos, 

(iv) Definição de Atributos e 

(v) Definição de Serviços 

yroced-adequação(CondYourdon, ConvencionalPD) 
proced-confornzidade(CoudYourdon, 0 0 )  
possíveladoção(CoadYourdon, Análise) 
descrição (CoadYourdon, Análise, POOA C g  
yudr.ãoat(POOAC~ 
yad160-conzposição(LocalizaçãoClassesObjetos, POOACY, 1) 
yadr.20-comyosição(IdEstrutusasJ POOACY, 2) 
l~nd~flão-composição(IdAssuntos, POOACY, 3) 
padrão-conzposiç20(DefAtributosJ POOACX 4) 
padrcío-composição(Defserviços, POOACY, 5) 

Figma 5.25 - Instai~ciação do Método de Coad-Yousdoii e uin de seus Padrões de 

Atividade. 



Atividades, Procedimentos e Recursos 

Para ilustrar a iilstaiiciação das relações eiivolvendo atividades, artefatos, 

procediineiitos e recursos, toinenlos o seguinte exeinplo, forinalizado na figusa 5.26: 

Análise de Riscos: A atividade de análise de riscos pode ser decomposta nas 

seguintes s~ib-atividades: 

(i) identzjkar riscos: esta atividade pode ser apoiada pela técnica de 

Cl-iecldist de Itens de Risco e prod~iz uma Lista de Itens de Risco. 

Requer a ~reseilça do gerente de projeto, eiigeilheiro de software e 

cliente; 

(ii) ysojelcrr riscos: esta atividade utiliza a Lista de Itens de Risco para 

gerar Luna Tabela Risco-Probabilidade-Impacto, podendo ser apoiada 

pela técnica de Tabela de Riscos. Requer a presença do gerente de 

projeto, eilgeiilieiro de software e cliente; 

(iii) docunzentar riscos: a partir da Lista de Itens de Risco e da Tabela 

Risco-Probabilidade-Impacto, deve-se gerar o Plano de Gerência, 

Moilitoração e Abraildaineilto de Riscos. Pode adotar o roteiro Plano de 

Gerência de Riscos, sendo realizada pelo eiigeid~eiro de software; 

(iv) abrandar, monitorar e gerenciar riscos: c0111 base no Plano de 

Gerêiicia, Molitoração e Abrai~dainento de Riscos, o gerente de projeto 

deve moiiitorar e gereiiciai. os riscos identificados, at~ializaildo seinpre 

a docuinentação . 



sz~batividade(IdentlficarRiscos, AnáliseRiscos) 
subatividude(ProjeturRiscos, AnáliseRiscos) 
sz~batii~idude(Documentar~Riscos, AndliseRiscos) 
subatividude(MonitorarGerenciar.Riscos, AnáliseRiscos) 
~ossívelado~ão(ChecklistRisco, IdentzJicar~Riscos) 
uso(GerentePr*ojeto, IdentzJicurRiscos) 
uso(EngSof?ware, IdentzJicurRiscos) 
uso(Cliente, IdentzJic~rRiscos) 
produto(ListuItensRisco, IdentzJicarRiscos) 
yossíveladoçGo(TabelaRiscos, ProjeturRiscos) 
uso (Gerente Projeto, ProjeturRiscos) 
uso (EngSofi~a~-e, ProjetnrRiscos) 
uso (Cliente, Projetar.Xiscos) 
insunzo(ListuItensRisco, ProjetnrRiscos) 
ysodz~to(TabRiscos, ProjeturRiscos) 
yossívelndoção(RotPlanoGerRiscos, DocunzenturRiscos) 
uso(EngSoftwure, DocunzentnrRiscos) 
insunzo(ListuItensRisco, DocumentarRiscos) 
insunzo(TabRiscos, Docz~nzenta7-Riscos) 
psodz~to(PlnnoGerMonAbranRiscos, Documentu7*Riscos) 
uso (GerenteProjeto, MonitorwGerencinrRiscos) 
insuvno(PlunoGe~MonAb~~anRiscos, Monito~ar~Gerenciar.Xiscos) 
prodz~to(PlnnoGe~~MonAbr~nrzRiscosAtz~alizudo, MonitorurGerenciar~Riscos) 

Figura 5.26 - Iiistailciação da Atividade de Análise de Riscos. 

5.7 - Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo, apreseiitainos Luna oiltologia de processo de software 

coilstruída utilizando o método para Eilgeiharia de Oiltologias proposto na seção 

3.4.2. A figusa 3.12 mostra o processo de deseiivolviineiito de uma ontologia e 

destaca a foi-te interação entre as fases de captura e forinalização. Na prática, esta 

relação foi nitidamente percebida. De fato, quando alguma parte do modelo elaborado 

na fase de captura não é facilmente formalizada, isto coilstitui uma foi-te iildicação de 

que o doiliíilio não foi adequadamente modelado e deve ser revisto. Assim, quando o 

processo de forinalização não trailscorrer de forma iiahii-al, é necessário um retorno à 

fase de captura. 



A definição dos axiomas é uina das atividades que apresenta maior 

complexidade no deseiivolvimento de u n a  oiltologia. Coiiforine discutido na fase de 

avaliação da oiltologia, não é desejável escrever mais axioinas do que o necessário 

para caracterizar as solqões das questões de competência. Assim, deve-se avaliar 

tuna oiltologia para evitar redundâncias no coiljunto de axioinas e, portanto, a etapa de 

avaliação deve trailscorrer em paralelo coin as fases de captura e forinalização. 

As oiitologias desenvolvidas têm por objetivo guiar a aq~lisição de 

coiiheciinento i10 deseilvolvimento de sisteinas baseados no coiihecimento sobre 

processos de software e, portanto, foram iilcorporadas à base de coid~eciineilto do 

Servidor de Coidleciineilto de Processo, descrito no capítulo 6. Desta forma, este 

coiil.iecimeilto pode ser compai-tilhado por vários sisteinas. Aiiida no capítulo 6, a 

abordagein de Eilgeidlaria de Coiilieciineilto baseada ein Reutilização, apresentada na 

seção 3.4.3, foi utilizada i10 deseiivolviineilto de uma ferrameilta baseada em 

coiil.ieciinento para auxiliar eilgenlleisos de software ila definição de processos e 

iilstanciação de ADSs. Esta abordagein pressupõe o uso de oiltologias e, assim, 

inostsamos coino utilizar estes coinpoiientes na coilstrução de uina aplicação 

específica. 



Capítulo 6 

O Servidor de Conhecimento de Processo 

No capítulo 5, apresentamos uma oiltologia de processo de software que guiou 

a coiistrução dos componentes de coidlecimento do universo de discurso - processos 

de deseilvolvimento de softwase. Estes componentes são a base para a construção de 

um Servidor de Conhecimento de Processo, conforme discutido no capítulo 4. 

Neste capítulo, descrevemos a construção de um protótipo do Servidor de 

Coiiliecimeilto de Processo. Uma vez que um Seividor de Conhecimento tem de 

prover, também, coinponeiltes de conhecimento de tarefa, na seção 6.1 discutimos o 

desenvolviineilto de modelos de tarefa para o desenvolvimento de software, tomando 

por base a biblioteca de CornmonKADS (VALENTE et al., 1994). A seção 6.2 

explora a implementação de um protótipo do Servidor de Conhecimento de Processo 

na Estação TABA. Fiilalmeiite, para ilustrar como este Servidor de Conhecimento 

pode apoiar a coiistiução de ferramentas baseadas em conheciinento de processo de 

software, mostramos lia seção 6.3, o deseilvolvimento de Assist-Pro, um assistente 

inteligente para apoiar a definição de processos de desenvolvimeilto de software no 

meta-ambiente TABA. A seção 6.4 apresenta as conclusões do capítulo. 

6.1 - Modelos de Tarefa 

A despeito da grande variedade de problemas em um certo universo de 

discurso, é geralmente possível identificas alguns problemas que são típicos ou 

recorrentes. Por exemplo, diagiiose é um problema característico ila prática médica; 



em eletrônica, não apenas diagnose mas também problenias de projeto são típicos. 

Estes tipos de probleinas são fseqüentemente usados para guiar a pesquisa sobre a 

resolução de problemas, como é possível notar pelo grande número de abordagens 

baseadas em tarefa existentes para a modelagem de coid~ecirneiito, conforme discutido 

na seção 3.2. Assim, a disc~~ssão sobre a resolução de problemas em um universo de 

discurso deve levas em conta os tipos de problemas freqüentes nesse universo. Tipos 

de problemas são, de fato, uma importante diretriz para a formulação de modelos que 

podem ser efetivamente aplicados na construção de SBCs para o domínio em questão. 

No contexto de Servidores de Conhecimento, estes modelos são a base para a 

construção dos coinponentes de coid~eciineiito de tarefa. 

Utilizamos a biblioteca de modelos de tarefa de ComnonKADS (VALENTE 

et al., 1994) como referência para a elaboração dos modelos de tarefa que 

fundamentam os componentes de conhecimento de tarefa do Servidor de 

Coiilieciinento de Processo. Basicamente, a biblioteca de ConiinonKADS está 

organizada segundo uma coleção de tipos de probleinas, contendo oito giupos básicos 

de tipos de problemas: problemas de modelagem, planej amento, projeto, designação, 

previsão, avaliação, inoiiitorainento e diagnose (BREUKER, 1994). 

Os modelos de tarefa de CornmonIWS são descritos em termos de estrutusas 

de fuilções. Uma fimção é uma descrição de uma (sub-)tarefa através de sua meta e de 

uma relação de entrada-saída. A entrada e a saída de uma fünção são representadas 

por papéis que o conhecimento de domínio pode desempeidias na resolução de 

problemas. Por exemplo, um papel de entrada ou saída do tipo hipótese significa que 

algum elemento do domínio terá o papel de hipótese durante o processo de raciocínio. 

Além disso, fuiições podem referenciar estrutusas de conhecimento que são usadas, 

mas cujo conteúdo não se altera durante a resolução do problema - os papéis estáticos. 

As únicas referências que uma função faz ao conheciineiito de doiníiiio são através 

dos papéis de conheciinento de entrada, de saída e estático. 

CoinmoiXADS utiliza uma linguagem gráfica para descrever modelos de 

tarefa (VALENTE et al., 1994). Nesta linguagem, íünções são representadas por 

elipses, eilquaiito os papéis de conhecimento são representados por retângulos. 



Ligações com setas indicam a direção do fluxo de conhecimento, sendo que setas 

duplas são usadas para indicas papéis estáticos. 

Estruturas de funções são coleções de fimções conectadas por papéis coinuiis 

de entrada e saída, representadas como grafos disecionados. Uma estrut~ii-a de função 

especifica como uma tarefa é decomposta em sub-tasefas e como essas estão 

conectadas, fornecendo, assim, uma visão do fluxo de conhecimento no raciocínio. 

Cada fkção  em uma estiutura pode ser recussivanleilte expandida, criando-se uma 

estrutura de fimções em camadas. É importante realçar que, em uma estrutura de 

fimções, não 1iá comproinisso com controle e, portanto, ela não é um algoritino. 

De maneira geral, todos os tipos de problema identificados na coleção de 

CoinmonKADS ocoirem no desenvolvimento de software. Atividades de construção 

de um sistema certamente envolvem problemas de modelagem, projeto e designação; 

atividades de avaliação da qualidade envolvem problemas de previsão, avaliação, 

monitoramento e diagnose; atividades de gerência, por sua vez, eiivolvem problemas 

de planejaineiito, designação, previsão, inonitoramento e diagnose. 

Assim, a coleção de tipos de problema de CoinmoiiKADS pode ser utilizada 

como uma base para a modelagem de conhecimento sobre desenvolviinento de 

software, segundo uma perspectiva de tarefa. Oferecer suporte baseado em 

conhecimento a todo o processo de software envolve estudar os vários tipos de 

problema, procurando defiilir as particularidades destes tipos de problema no domínio 

em questão. 

Com base em sua competência - a definição de processos de software e a 

instanciação de ADSs p x a  apoiar os processos defínidos - o Servidor de 

Conhecimento de Processo tem de oferecer componentes de coifiecimento para, pelo 

menos, dois tipos de tarefas: planejamento e designação. Assim, estes dois tipos de 

problemas foram escolliidos para serem tratados neste capítulo. 

Problemas de planejamento têm por objetivo coiistiuir um plano com base no 

estado inicial do muiido e no estado que se deseja atingis. O plano resultante é 

representado, de modo geral, como uma seqiiência de ações que, quando executada 

partindo do estado inicial, deve coilduzir ao estado meta (VALENTE, 1994). 



Problemas de designação visam preencher uma esti-utusa com elementos, de 

modo que determinados requisitos e restsições sejam satisfeitos. A estrutura a ser 

preenchida pode ser um projeto ou um plano. No primeiro caso, os elementos a serem 

utilizados para preencher a estrutura de projeto são coinponentes e o problema é 

tipicamente um problema de conjguração. No segundo caso, os elementos a serem 

designados às atividades do plano são geralmente recmsos e o problema é então 

chainado de yrogr.anzação ou escalonanzento (BREUKER, 1994). 

Planejamento 

São várias as ocorrências de problemas do tipo planejamento no 

desenvolviineiito de softwae. Toda elaboração de ~ u n  plano requerido no 

desenvolviineiito é um probleina de planejainento, tais como as elaborações dos 

Planos de Projeto, de Coiiti.ole da Qualidade e de Acompanhamento e Controle do 

Projeto, entre outros. A própria definição de um processo de software é um probleina 

de planejamento. Assim, o modelo de tarefa da biblioteca ComonKADS para este 

tipo de problema, inostrado na figura 6.1, foi adaptado p u a  o contexto do 

desenvolvimento de software. 

Os papéis de conheciinento descritos na figura 6.1 têm o seguinte significado 

(VALENTE, 1994): 

Estado Inicial do Mundo: descreve o inundo antes do plano ser executado. 

Estado Meta: descreve aspectos obrigatórios do estado do mundo após a 

execução do plano. 

Plano: é o resultado do planejainento, geralinente representado como um 

conjunto ordenado de ações que, partindo do estado inicial, conduz ao 

estado meta. 

Descrição do Mundo: uma descrição do mundo (domínio) sobre o qual se 

está planejando. Compreende o conhecimento necessário para representar 

ou descrever estados do nzundo e as mudanças de estado. As nludanças de 

estado são, na maioria das vezes, expressas como um conjunto de ações e 

eventos e, neste sentido, especificam os elementos com os quais un plano é 

composto. 



Descrição de Plano: envolve todo o coiil-iecimento sobre o plano a ser 

gerado. Compreende a estrutura de composição do plano e o conhecimento 

para sua avaliação (opcional). A composição do plano especifica como as 

pastes de iiin plano (ações ou subplanos) podem ser montadas. O 

cod~eciinento de avaliação especifica o conhecimento para definir se um 

plano é válido, ou que fatores tosnanl um (sub-)plano melhor que outro. 

Descrição de Plano 

de Avaliação 
do Plano 

Coinposição 1 o a n o  t 

Mundo 
(inicial) 

Estado I Meta 1 
I Descrição do Mundo 

Plano 

Descrição 
de Estados 
do Mundo 

Plano 0 

de Modelos 
de Plano 

Descrição 
de Mudanças 

de Estado 

Atômicas de 
Estado 

Figura 6.1 - Modelo de Tarefa para o Problema de Planejamento (VALENTE, 1994). 

No contexto do desenvolvimento de software, alguns papéis de coiiliecimento 

podem ser descritos de forma mais adequada. Uma vez que a maioria dos planos no 

desei~volvimento de software tem uin propósito bem estabelecido, não nos interessa 

falar em termos de estados inicial e meta do inundo. É mais apropriado pensar ein 

características gerais que o plano deve consideras. 

As miidanças de estado são descritas em terinos de atividades, muitas vezes 

agrupadas em modelos de plano. Assim, a descrição de mudanças de estado 



coinpreeiide dois papéis de conheciniento principais: conhecimeilto sobre modelos de 

plano e cod~eciineiito de atividade. I 

Os estados do mundo são os estados intermediários do deseiivolvimento 

relevantes para o plano em desenvolvimento e, portanto, um sub-conjunto do 

coizlieciniento do processo como um todo. 

Finalinente, mia  vez que um plano é descrito sempre em termos de atividades, 

a coniposição do plano no desenvolvimento de software especifica como as atividades 

podem ser combinadas e, portanto, representa um coiiheciinento sobre atividades. 

A fig~ira 6.2 mostra o modelo de tarefa para o planejamento adaptado ao 

contexto do desenvolviinento de software. 

Características 
Gerais 

Descrição de Plano I / I 

I I I Modelo de I 

Conheciinento 
de Atividade 

Descrição do Mundo 

Conhecimento 
de n 

Plano 0 '  
Figura 6.2 - Modelo de Taxefa de Planejamento Adaptado ao 

Deseiivolviinento de S oftware. 

Conlieciinento 
sobre Modelos 

de Plano 

~ ~ ~ ~ ~ i ~ ã ~  
de Mudanças 

$1 

Designação 

Da mesma forma que o planejamento, são várias as ocoi-sências de problemas 

de Estado 

Conheciinento 
de Atividade 

do tipo designação no desenvolvimento de software. Recursos têm de ser alocados a 

atividades. Procedimentos têm de ser selecionados pua  serem adotados na realização 
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de atividades. Assim, o modelo de tarefa da biblioteca ComnonKADS para este tipo 

de problema foi adaptado para o contexto do desenvolvimento de software. A figura 

6.3 mostra o modelo de tarefa original p a a  problemas de designação, descrito lia 

biblioteca de Coniinoi~KADS (SUNDIN, 1994), sendo que seus papéis de 

conhecimento têm o seguinte significado: 

Coinpoiieiites: conjunto de objetos para os quais recursos devem ser 

designados. 

Recursos: coiijuiito de objetos a serem designados para compoilentes. 

Designação: um coiijunto de tuplas (c,r), onde c é uni coinpoiiente e 7. um 

recurso, que satisfazem uni conjunto especificado de restrições e requisitos. 

Designação Parcial: uma designação (parcial) existente, que opcioiialinente 

pode ser dada na entrada, como por exeniplo, quando uma designação 

precisa ser modificada. 

Restrições e Requisitos: restringem o coiijuiito de possíveis soluções ou 

agem como uin critério para a seleção entre soluções possíveis. 

Designação 

propor 

Designação 
Parcial 

Designação 

Restrições 
e 

Requisitos 

Figura 6.3 - Modelo de Tarefa para o Probleina da Desigiiação (SUNDIN, 1994). 



Novamente, como fizemos para o inodelo de plaiiej aineiito, o inodelo genérico 

da figusa 6.3 deve ser adaptado ao coiitexto do deseiivolvimento de software. Neste 

caso, as íínicas inudaiiças referem-se aos papéis de coiiiieciineiito Componentes e 

Recursos. No contexto do desenvolviineiito de software, Componentes são, de fato, 

Alividades. O papel de coiilieciineiito Recurpsos do inodelo original, por sua vez, pode 

represeiitar mais do que recursos na coiicepção adotada neste trabalho e, portanto, são 

tratados por Necessidades, como mostra a figura 6.4. 

Designação 
Parcial 

Restrições 
e 

Requisitos 

Revisar r 
Designação ii 

Figura 6.4 - Modelo de Tarefa de Designação Adaptado ao 

Desenvolviinento de Softwase. 

6.2 - O Protótipo do Servidor de Conhecimento de Processo 

Conforme discutido na seção 4.3, a arquitetura de um Servidor de 

Conhecimeiito coinpreeiide, esseiicialinente, uma base de coiil-iecinieiito inodular, 

construída tendo por base uma antologia, e um conjunto de resolvedores de problemas 

para os tipos de probleinas mais frequeiiteinente encoiitrados no uiiiverso de discurso. 

A competência estabelecida para o protótipo do Servidor de Conhecimeiito de 

Processo foi a defiiiição de processos de deseiivolvimento de software. Assim, a base 



de coiiliecimeiito inod~ilar foi coilstmída com base na ontologia de processo, 

apresentada no capítulo 5, e os temylates de resolvedores de problemas foram 

desenvolvidos a partir dos modelos de tarefa apresentados na seção anterior. 

Para incorporas a arquitetura de Seividores de Coiilieciineilto na Estação 

TAB A, fez-se necessário alterar sua estrutusa de coid~ecimeiito, discutida na seção 

4.2. Assim, uma nova estruma foi proposta, como mostra a fig~ii-a 6.5. O modelo 

coinpleto desta estiuhu-a está apresentado no Apêndice B. 

Servidor de 
Conlieciinento 

de Processo 

Servidor de 
Conhecimento 

Conhecimento 
Assistente 

1 

Inteligente 
I..* 

A 

Conheciniento 

I 

Conhecimento ,-!iu 

I 

, I.." - 

Fig1u.a 6.5 - O Novo Modelo de Conhecimento da Estação TABA. 

1 ..* 

Coiiheciinento 
Ontológico 

-- 

Procediinento 

Recurso Ferrainenta 
Hiiiiiaiio 

Conhecimento 
Domínio Específico 

Aplicação 

Coiilieciinento 
Modelo Ciclo 

de Vida 

Coiilieciiiiento 
Artefato 

Coiiheciinento 
Recurso 

Coiilieciinento 
Paradigma 

Conheciinento 
Atividade 

Conhecimeiito 
Roteiro 

Conlieciinento 
Método 

Coiilieciinento 
Técnica 



A nova liierarquia das classes Conhecinzento reflete as necessidades impostas 

pelos Servidores de Coid~ecimento. A liierarq~~ia das classes Conhecinzento Domínio é 

utilizada para mapear as categosias de coid~ecimento coiisideradas nas ontologias. No 

caso do Servidor de Coiil-iecimeilto de Processo, esta hierarquia contempla o 

coiilieciinento de processos, paradiginas, niodelos de ciclo de vida, atividades, 

artefatos, rec~~rsos e procedimentos, como mostra a figusa 6.5. Através destas 

especializações da classe Conhecinzento Domínio, é possível instanciar as ontologias, 

coiiforme discutido na seção 5.7. Ein fi~nção das alterações na hierarquia das classes 

Conhecimento, foi necessário alterar o menu Conhecimento da janela principal da 

Estação TABA, que passou a apresentar a interface mostrada na figura 6.6. Para uma 

descrição completa deste ambiente, sua funcionalidade e iiiterfaces, veja (ARAÚJO, 

1998). As alterações feitas ao trabalho de ARAÚJO (1998) dizem respeito apenas às 

alterações do modelo do coinponeiite Conhecinzento da Estação TABA, para 

comportar o novo modelo construído com base na antologia de processo. 

Figura 6.6 - Novo Menu Conhecimento da Estação TABA. 

A classe Conhecinzento Domínio pode, aiuda, ser especializada para 

coiiteinplar domínios de aplicação específicos, como por exeniplo Direito e Medicina, 

permitindo, assim, a criação de Servidores de Coid~ecimento para estes domínios. Por 

164 



esta razão, há uma opção Domínios de Aplicação no menu Conhecimento, mostrado 

na figusa 6.6. Uin trabalho, neste sentido, já está sendo realizado (OLIVEIRA et al., 

1998), visando a coiistsução de um Ambiente de Desenvolvimento de Software 

Orientado a Domínio para Cardiologia. 

O coiiheciinento inerente às ontologias em si, dado por seus axiomas, é 

descrito na classe Conhecimento Ontológico. Ou seja, os objetos desta classe 

representam o conhecimento captusado nas ontologias propriamente ditas, ein 

contraste com os objetos das classes Conhecimento Domínio, que representam 

instaiiciações das ontologias e, portanto, conhecimento factual. 

Uma vez que a versão corrente do Servidor de Conhecimento não dispõe de 

Luna ferramenta para edição de ontologias, o Conhecimento Ontológico deve ser 

fornecido pelo engeid~eiro de conhecimento na forma de um arquivo previamente 

preparado. Assim, a janela coil-espoiideiite à entrada deste tipo de coiiliecimento 

possui layout mostrado na figura 6.7 

Plome 1 Ontologia de f l t ividadg 

Iden t i f  icador 

Ontologia cr iada como par te  da 1 antologia de processo de softwan 

Figura 6.7 - Janela Conhecimento de Ontologias. 

Os objetos da classe Conhecimento Especz$co Aplicação capturam o 

conhecimento que é específico para uma particular aplicação baseada em 

coiiliecimento e, portanto, não integrado ao Seividor de Conhecimento. 



A Ixierasquia das classes Assistente Inteligente contempla os dois resolvedores 

de problemas básicos para o doinínio da definição de processos de sofhuare: 

planejamento e designação. De fato, qualper tenzplate de resolvedor de problemas 

deve ser modelado coino uma classe abstrata nesta hierarquia. Além disso, um modelo 

adaptado para uma aplicação específica deve ser modelado coino uma sub-classe- 

folha da hierarquia e, portanto, uma classe concreta. 

A classe Servidor de Conhecimento agrega a arquitetusa dos Servidores de 

Conhecimento, descrita na figura 4.7. Os módulos de coiiliecimeilto, propostos nesta 

arquitetura, forain modelados coino objetos da classe Conhecimento; os tenzplates de 

resolvedores de problemas, por sua vez, forain modelados coino sub-classes da classe 

Assistente Inteligente. Entretanto, no protótipo atual, um Servidor de Coiiliecimento 

não faz referências a resolvedores de problenias, uma vez que estes não são objetos, 

mas sim classes abstratas do componente Suporte Inteligente do modelo da Estação 

TABA. Assim, na iinplenientação cossente, um Servidor de Coiihecimento é uma 

agregação de inódulos de coidieciinento, dados pelas ontologias (objetos da classe 

Conhecinzento Ontológico) e suas iiistanciações (objetos das sub-classes 

Conhecimento Domínio). Estes inódulos de conheciinento estão iinplementados em 

Eiffel (MEYER, 1992), sendo utilizada a representação de conhecimento da classe 

Sistema de ProgramaçLio enz Lógica, discutida na seção 4.2. 

A classe Servidor de Conhecimento de Processo é uma especialização da 

classe Servidor de Conhecimento, adaptada para o domínio de processos de 

desenvolviinento de software. 

Os tenzplates de resolvedores de problemas, conforine mencionado 

anteriorn~eilte, são sub-classes abstratas da classe Assistente Inteligente. A figura 6.8 

mostra a classe Designador Inteligente, escrita em Eiffel, construída com base no 

modelo de tarefa da figura 6.3. 



leferred class 

riherit 

eature 

DESIGNADOR-INTELIGENTE 

ASSISTENTE-INTELIGENTE 

componentes is 
deferred 
end; 

recursos is 
deferred 
end; 

designaçãojarcial is 
deferred 
end; 

restrições: LINISEDLIST [CONHECIMENTO]; 

designar is 
do 

entrardados; 
propor; 
revisar; 

end ; 

entrardados is 
-- entrar componentes e recursos a serem designados 
-- deve ser parte de unia rotina de criação (creation feature) 
deferred 
end; 

propor is 
deferred 
end; 

revisar is 
defei-red 
end; 

nd -- class DESIGNADO 

Figura 6.8 - A Classe Abstrata Designador Inteligente. 



6.3 - Assist-Puo: Assistente Inteligente para a Definição de 

Processos de Software 

A definição de processos de software é, inegavelineiite, uma tarefa que requer 

coiheciinento iuteiiso, sendo realizada por especialistas experientes. Pasa eilgeiilieiros 

de software ineilos experientes, esta é uina tarefa que potencialmente requer alguma 

forma de assistêiicia inteligente. Assim, para inostrar como o Servidor de 

Coilhecin~eiito de Processo pode auxiliar a coiistrução de ferrainentas baseadas em 

coidieciineiito de processo de software, desenvolvemos Assist-Pro, um assistente 

iiiteligeilte para apoias esta tarefa. 

É importaiite realçar que, ao coiitrário de unl sistema especialista - um sistema 

projetado para agir como um especialista e realizar o traballio - Assist-Pro é projetado 

para auxiliar uin eilgeiiheiro de software a definir uin processo, fornecendo diretrizes, 

sugestões e opções, de forma a aumentar a qualidade e a produtividade nesta tarefa. 

Aléin disso, não é ~ u n  objetivo deste traballio a coiistsução de uma fersainenta 

completa, capaz de assistir eiigeiiheiros de software em situações variadas. Nossa 

iiiteiição é inostrar como Sesvidores de Coifiecimeiito podein facilitar o 

deseiivolvimeiito de assisteiites iilteligeiites. Assim, o escopo de assistência desta 

ferraineiita é limitado: contempla apenas processos de desenvolviineiito para projetos 

de sistemas de iilformação e descoiisidera a possível existêiicia de elementos pré- 

definidos para o processo, tais como a obrigatoriedade de se empregar uin método 

específico ou uina liiiguageni de prograinação particular. 

6.3.1 - Definição de Processos de Software 

De inaneisa geral, a definição de um processo de software eilvolve as seguiiites 

tarefas: 

Definição de um ciclo de vida para o processo; 

Detalliainento das fases do ciclo de vida ein atividades; 

Defiiiição de como as atividades devem ser realizadas; 

Definição dos artefatos consumidos e produzidos por uma atividade; 

Defiiiição dos recursos para as atividades; 



Diferentes aplicações possuem diferentes perfis e estas diferenças têm 

iiifluêiicia sobre seus processos de desenvolvimento. Para que as tarefas anteriormente 

relacionadas possam ser realizadas, é imprescindível que algumas características 

gerais relacionadas ao processo de softwase sejam observadas. Desta forma, uma 

etapa preliminar p a a  tal faz-se necessária. A seg~iii., os passos anteriormente 

relacionados são discutidos com mais detalhes. 

Determinação das Características do Projeto 

Nesta etapa, basicaiiiente, deseja-se obter algumas iiSorinações sobre o 

projeto, que sejam relevantes para a defriiição de um processo, entre elas: 

- Complexidade do problema a ser tratado: notadameiite a complexidade do 

software a ser desenvolvido tem um grande impacto no ciclo de vida a ser 

adotado. Além disso, deve ser observado se o problenia a ser tratado é bem 

definido, isto é, pode ser totalmente especificado no início do 

desenvolvimeiito . 

- Casacterísticas da eqube e da gerência: a forinação, atualização e experiência 

da equipe são fatores importantes a serem considerados na defiiiição do 

processo. Além disso, o grau de inovação que a gerência está disposta a 

eiifi-eiltar também tem impacto direto na definição do processo. 

- Responsabilidade pelo desenvolvimento: deve-se definir quem desenvolverá o 

software. As seguintes possibilidades devem ser consideradas: o software será 

desenvolvido com equipe da própria empresa, ou com contratação de terceiros 

(no todo OU em parte), ou com equipe inixta (equipe composta por consultores 

e desenvolvedores da própria empresa). Este aspecto tem impacto direto na 

definição de atividades de gerência e de controle da qualidade. 

Determinação do Ciclo de Vida para o Projeto 

A defiilição do ciclo de vida é um dos passos mais importantes na definição de 

um processo de software. Para auxiliar esta etapa, existem vários modelos de ciclo de 

vida descritos na literatua. Assim, o ciclo de vida é definido com base em um modelo 

de ciclo de vida adequado à situação (dada pelas características discutidas 

aiiteriormeiite) e adaptado a ela. 



Detalhamento das Fases do Ciclo de Vida em Atividades 

Uma vez definido o ciclo de vida do projeto, tem-se apenas as inacro- 

atividades que coinpõein o processo. É necessário, poi-taiito, refinar estas macro- 

atividades em sub-atividades para se obter o conjunto total de atividades do processo. 

Definição da Realização das Atividades 

Para cada atividade do processo, deve-se defiiiir como esta será realizada, isto 

é, ~ L E  procedimentos serão adotados. E importante notar que, uma vez que inétodos 

iinpõein uma paiticular decoinposição de uma atividade em sub-atividades, a escolha 

dos métodos deve anteceder o coinpleto detalhaineiito das atividades do processo. 

Técnicas, roteiros e normas, por sua vez, são aplicáveis apenas a atividades 

elementares e, poi-taiito, sua escolha pressupõe a conclusão da tasefa anterior. 

Definição dos Artefatos Consumidos e Produzidos pelas Atividades 

Para cada atividade do processo é necessário defuiir que artefatos são 

coilsuinidos pela atividade e que artefatos são produzidos por ela. 

Definição dos Recursos Necessários para a Realização das Atividades 

Finalmente, uma vez definidas todas as atividades que coinpõein o processo, 

deve-se determinar que recursos serão necessários para a realização das mesmas. 

6.3.2 - Usando o Servidor de Conhecimento de Processo na 

Construção de Assist-Pro 

Clarainente, a definição de um processo de software é uma tarefa que mescla 

probleinas do tipo planejamento e designação. Além disso, grande parte do 

coidieciiilento de doinínio eiwolvido nesta tasefa está disponível na ontologia de 

processo de software, apresentada no capítulo 5. Assim, o Servidor de Conhecimento 

de Processo foi utilizado na coilstrução de Assist-Pro, oferecendo toda a infra- 

estrutura básica. 

É claro que algum coid~eciinento específico desta aplicação teve que ser 

elicitado e modelado, mas, ao invés de construir este assistente elaborando uma nova 

coiiceituação a partir do nada, o conhecimento disponível no Servidor de 

Conhecimento de Processo foi seutilizado e, mais importante, a ontologia de processo 



de software forneceu um vocabulário básico e guiou a aq~~isição do coidieciinento 

mais específico. 

Adaptação dos Modelos de Tarefa do Servidor de Conhecimento 

Aiialisaiido a descrição anterior de como proceder para definir um processo, é 

possível observar que, basicamente, a definição de processos de software eiivolve 

d~ias grandes tarefas: plaiiejamento do processo e designação de procedimentos e 

recursos para suas atividades, coino mostra a figura 6.9. Assim, os modelos de tarefa 

para estes dois tipos de problemas devem ser adaptados para o problema em questão. 

do Projeto 

de Modelo de 

Conhecimento planejamento 
de Processo Conhecimento 

de Procedimento 

Processo 
Definido 

Figura 6.9 - Tipos de Problemas Relacionados com a Defiilição de um Processo. 

Na etapa de planejamento, define-se o ciclo de vida do processo, suas etapas e 

um detalliamento dessas em atividades. O ciclo de vida é definido toinaiido por base 

um modelo de ciclo de vida básico, seiido que o eiigeidieiro de software é livre para 

adaptá-lo às necessidades e restrições impostas, dadas lias características gerais. 

Na etapa de designação, defiiie-se coino as atividades serão realizadas e os 

recursos requeridos. Na verdade, a etapa de designação ocorre em duas sub-etapas: 

uma designação de procedimentos a atividades, estabelecendo como realizá-las, e tuna 

designação de recursos. 



Aiida que a figura 6.9 mostre as tarefas de planejamento e designação 

isoladas, isto não ocorre na prática. De acordo com a ontologia de procedimeiito, 

métodos impõem uma decoinposição particular para as atividades por eles apoiadas. 

Assim, O que acontece, de fato, é u n a  intercalação de tarefas de planejamento e 

designação, como mostra a figusa 6.10. Nesta figura, não mostrainos os papéis de 

conhecimeiito estáticos para toriiar o inodelo mais legível ao leitor. 

do Projeto 

planejamento 

Atividades Básicas 
do Processo 

designação de 

com Métodos 
Designados 

refinamento do 

Atividades do Processo 
com Técnicas 
Designadas 

i Atividades do 
Processo com 

Aitefatos Definidos 

desigiiação de 

Processo com 
Roteiros Definidos 

Figura 6.10 - Modelo de Tarefa Global para Assist-Pro. 

A tarefa de planejamento inicial da figura 6.10 segue o inodelo da figusa 6.2, 

exceto pela fuiição "especificar plaiio", que foi desnieinbrada ein duas: a primeira - 

"especificar processo iiiicialnieiite", mostrada na figura 6.1 1 - é realizada antes da 

designaçtío de métodos; a segunda - "refiiiar especifícação processon- correspoiide à 

tarefa re$namento do planejamento e é realizada após a designação de métodos. 

As tarefas de designação de métodos, técnicas, roteiros e normas 

coinlxeeiidem a designação de procedimentos e têm, todas elas, a estrutma de fimções 

mostrada lia figusa 6.12. Esta estrutura foi adaptada da figura 6.4. 
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I Características I 

de Modelos de 
Ciclo de Vida 

Descrição 
de Mudanças 

de Estado 

Conhecimento 

Atividades 
Básicas do 
Processo 

Fig~u-a 6.11 - Modelo de Tarefa de Planejamento Adaptado à Definição de Processos. 

Atividades 

\ 

Procediinentos 1 / 

propor c- I 

Atividades com 
Procedimentos 
Parcialmente 
Designados 1 

Atividades c0111 
Procedimentos 

Designados 

Restrições e 
Requisitos 

Conhecimento 
de Processo 

Conhecimento 

Fig~u-a 6.12 - Modelo de Tarefa de Designação Adaptado à Designação de 

Procediinentos a Atividades do Processo. 



Para ilustrar como os teinplates de resolvedores de problema são adaptados a 

uma aplicação, a fig~xa 6.13 mostra a especialização da classe Designador Inteligente, 

mostrada na figwa 6.9, para a designação de procediinentos. Esta especialização foi 

consti-~lída com base no modelo de tarefa da figura 6.12. 

nherit 
DESIGNADOR-INTELIGENTE 

rename 
coinpoilentes as atividade, 
recursos as procedimentos, 

end; 
.reation 

entra-ados 
eature 

atividade: CONHECIMENTO-ATIVIDADE; 
procedimentos: LINICED-LIST[CONHECIMENTO-PROCEDLMENTO]; 
restrições: LINI(EDDLISTICONHECIMENTO]; 
ontologia~rocediineilto: CONHECIMENTO-ONTOLÓGICO; 
antologia-processo: CONH~~CIMENTO-ONTOLÓGICO; 
antologia-atividade: CONHECJMENTOONTOLÓGICO; 

entrardados (ativ: CONHECIMENTO-ATIVIDADE) is 
-- associa os inódulos de coriheciinento correspondentes ao papéis 
-- de coilheciinento do resolvedor de problemas 
do 

. . . 
end; 

propor is 
-- propõem designação de procediinentos à atividade de entrada 
do 

. . . 
end; 

revisar is 
-- revisa a designação proposta 
do 

nd -- class DESIGNADOR-INTELIGENTE-PROCEDIMENTO 

Figura 6.13 - A Classe Abstrata Designados Inteligente Adaptada para a 

Designação de Procedinientos. 



Basicamente, os métodos entrar - dados, propor e revisar têm o seguinte 

coinportamento : 

entrar - dados: iuicializa os papéis de coid~eciinento descritos pelos atributos 

atividade, procedimentos e restrições. Este último consiste do 

coid~eciineilto das antologias de atividade, procediineiito e processo; 

propor: usando uina base de coid~eciineilto coilstmída com os módulos de 

coillieciinento associados aos atributos atividade, procedimentos e 

restrições, é proposto um conjunto iiiicial de procediinentos passíveis de 

serem designados à atividade eni questão; 

revisar: cabe ao engenheiro de software respoilsável pela defiiiição do 

processo a decisão de selecioilar uin dos procediinentos sugeridos pelo 

assisteiite, ou de designar uin outro procediineiito não sugerido. 

A tarefa de dejhição dos artefatos requeridos e produzidos por uina atividade 

foi adaptada também do modelo de designação da fígma 6.4. Neste caso, uma vez que 

a escolha de certos procedimentos deterinina que artefatos são ilecessários para a 

realização da atividade e quais são produzidos por ela, grande parte da definição de 

artefatos foi feita de forma automática, como mostra o papel de coiiliecinlento de 

entrada "designação parcial", mostrado na figura 6.14. 

A tarefa de designação de recursos, mostrada na figura 6.10, coinpieende, na 

realidade, a designação de recursos Imnailos, de hardware e de software. Neste 

trabalho, contudo, considerainos apenas recussos 11umailos e ferramentas de software, 

ambos seguindo o modelo da figura 6.15. 



Atividades com 
Artefatos Parcialmente 

Definidos 

Revisar 0- 
Artefatos Definidos 

Restrições 
e Requisitos 

de Atividade u 
Conhecimento 

de Procedimento 

Figura 6.14 - Modelo de Tarefa de Designação Adaptado à Defmição de Astefatos 

Requeridos e Prod~izidos por Atividades do Processo. 

Atividades a Recursos P 
propor - (3- 

Recursos 
Parcialmente 
Designados 

revisar e- 
Recursos 

Designados 

Restrições e 
Requisitos 

Conheciineiito 
de Atividade 

Conhecimento 
de Recurso 

Procedimento 

Figura 6.15 - Modelo de Tarefa de Designação Adaptado à Designação de 

Recmsos a Atividades do Processo. 
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O Conhecimento Necessário 

Analisando os modelos de tarefa definidos para Assist-Pro nas figuras 6.1 1, 

6.12, 6.14 e 6.15, é possível notas que grande parte dos papéis de coilheciinento 

descritos nestes inodelos está disponível no Servidor de Conhecimento de Processo, 

na forma de módulos de coiihecimeiito oriundos das oiltologias e suas instanciações e, 

portanto, podem ser utilizados diretamente. 

De fato, dentre os papéis de coihecimento estáticos, apenas o "Coiilieciinento 

sobre Aplicabilidade de Modelos de Ciclo de Vida" não foi capturado pela oiitologia 

de processo e teve de ser elicitado e modelado. Além dele, para especificar 

iiiicahnente as atividades do processo, iiotadameiite as atividades de gerência e 

avaliação da qualidade, foi necessário incorporar coiiliecimeilto sobre características 

gerais do projeto, tais como características da equipe de deseilvolviineilto e 

respoiisabilidades pelo desenvolviinento. Este coiilieciineilto foi iiicorporado ao papel 

de coid~eciineilto "Coilliecinieiito de Processo". 

Esta é a idéia central de Servidores de Coiilieciinento: a coiistrução de um 

assistente inteligente pode ser feita usando toda uma iizfra-estrutura de coilheciineilto 

pré-existente. Modelos de tarefa são adaptados para a aplicação específica; inódulos 

de coid~ecimeiito são associados aos papéis de conhecimento dos modelos de tarefa 

adaptados; e aqueles papéis de coidieciineilto que não forem conlpletamente 

preenchidos por módulos de coidleciineilto do Servidor, deverão ser o alvo da segmda 

etapa da aquisição do coid~eciineiito. 

O Conhecimento Específico da Aplicação 

O primeiro passo para a definição de um processo de deseiivolvimeiito de 

software coilsiste ein selecioiiar uin modelo de ciclo de vida para o projeto. Modelos 

de ciclo de vida são selecionados em fiuição de fatores como: tecnologia de 

deseiivolvimeiito e pasadigina a serem aplicados no deseiivolvimento do softwase, 

características do problema a ser resolvido, características do softwae a ser 

deseiivolvido e características da equipe de deseiivolviinento. 

Parte deste coiiheciineiito está descrito na oiitologia de processo. Entretanto, 

aspectos como casacterísticas do problema e da equipe de desenvolvimento não foram 

capturados. Assim, uma nova etapa de aquisição de coiihecimento teve de ser 



realizada. Esta etapa foi, forteinente, guiada pela oiltologia. Primeirainente, o 

coiil-ieciinento foi elicitado apenas para modelos de ciclo de vida já descritos como 

iilstailciações da ontologia, a saber: em cascata, incseineiltal, RAD, evolutivo básico, 

prototipagem operacioiial e pasalelo/recussivo. Em segundo lugar, o vocabulário 

básico defiizido pela ontologia de processo foi usado para descreves o conhecimento, 

sendo ilecessário, obviamente, estendê-lo para considerar termos específicos, não 

previstos na oiltologia. As tabelas 6.1 e 6.2 apresentam, de forma compacta, o 

coiil.iecimeilto elicitado. 

Tabela 6.1 - Características do Desenvolvimento e do Problema a ser resolvido e a 

adequabilidade de Modelos de Ciclo de Vida. 

Modelo de 
Ciclo de Vida 

Cascata 

RAD 

Evolutivo 
Básico 

Prototipagein 
Operacioilal 

Paralelo I 
Recursivo 

Aplicabilidade 

Características do Desenvolvimento I Características do Problema 

Paradigina Software pode ser colocado Grau de 
em uso rapidamente ? (com Definição do 
f~iiiciorialidade totallparcial) Problema I 

Estrutural I não bem-definido 
o0 

bem-definido 

Estrutural I sim bem-definido 
00 

O0 1 s iin bem ou mal- I definido 

O 0  não bem ou inal- 
definido 

O0 1 sim bem ou mal- I definido 

Tainanlio Modularidade 

pequeno 

grande I 

qualquer 

I 

alta 

médio a 

pequeno a 
médio 

média a 

qualquer qualquer 

pequeno a qualquer 
médio 

Além de ser útil para a seleção de uin modelo de ciclo de vida para o processo, 

o coiilieciinento sobre as caractesísticas da equipe de desenvolvinlento e da gerência, 

mostrado na tabela 6.2, é tanlbéin importante para a definição de atividades de 

treinamento a serem incorporadas no processo. 



Tabela 6.2 - Casacterísticas da Equipe de Desenvolvimento e da Gerência e a 

Adequabilidade de Modelos de Ciclo de Vida. 

Aplicabilidade 

I Modelos de Ciclo I Características da Equipe de Desenvolvimento e da Gerência I 

Finalmente, foi necessário captusar. algum coiiliecimento sobre a 

responsabilidade pelo desenvolvimento. Basicamente, foram consideradas as 

seguintes possibilidades: 

de Vida 

Cascata 

Increinental 

RAD 

Evolutivo Básico 

Prototipagem Operacional 

Paralelo 1 Recursivo 

software desenvolvido na empresa, sendo a equipe composta apenas por 

membros da empresa; 

software desenvolvido com contratação de terceiros, no todo ou em parte; 

Nível de Forinação 

baixo 

baixo 

médio 

médio 

médio 

alto 

software desenvolvido por equipes mistas. 

Estas diferentes possibilidade de responsabilidades pelo desenvolvimento têm 

impacto na definição de atividades de gerência e controle da qualidade, além de 

revelar novos papéis de recwsos liuinanos no contexto do desenvolvimento. 

6.3.3 - A Implementação de Assist-Pro 

Assist-Pro está disponível como uma opção do menu Utilitdrios do ineta- 

ambiente da Estação TABA, como mostra a figura 6.16. Uma vez selecionada esta 

opção, uma sessão de Assist-Pro é iniciada, apresentando a janela mostrada na figusa 

6.17. Selecionado um projeto, o primeiro passo consiste em foiilecer suas 

características gerais, como mostra a figura 6.18. Estas características correspoildem 

Nível de At~ialização 

baixo 

médio 

médio 

médio 

médio 

alto 

Nível de Experiência 

baixo 

médio 

alto 

médio 

médio 

alto 



às informações necessárias para o planejamento do processo, relacionadas nas tabelas 

6.1 e 6.2. A figura 6.19 mostra a janela cossespondente às características do 

desenvolvimento, mostradas na tabela 6.1. 

Figura 6.16 - Menu Utilitáiios da Estação TABA e a Opção Assist-Pro. 

A s  

Assistente 

a Ilefiriicao 

sist-fro 

I n te l  iget1t.e para Apoiar 

de Processos de Software 

Figura 6.17 - Janela Principal de Assist-Pro. 



Figura 6.18 - Janela de Características Gerais do Projeto de Assist-Pro. 



Uma vez fornecidas as características do projeto, a seqüência de funções do 

modelo de tarefa global de Assist-Pro, mostrado na figura 6.1 1, pode ser iniciada. O 

planejamento inicial corresponde a seleção de um modelo de ciclo de vida e utiliza a 

janela mostrada na figura 6.20. 

Figura 6.20 - Janela de Seleção de um Modelo de Ciclo de Vida para o Processo. 

Nesta janela, são apresentados, para seleção, apenas os modelos de ciclo de 

vida adequados as características do projeto. Este filtro é feito através da base de 

coi~lieciinento de Assist-Pro que indica a adequabilidade dos modelos de ciclo de 

vida. 

Nesta etapa, o engeilheiro de software pode, ainda, alterar a estrutura básica 

do modelo de ciclo de vida selecionado, inserindo novas atividades ou removendo 

atividades propostas pelo modelo de ciclo de vida. Para tal a janela da figura 6.21 é 

utilizada. 



Figura 6.21 - Janela de Adaptação do Modelo de Ciclo Selecionado. 

Uma vez selecionado e adaptado o modelo de ciclo de vida, o assistente 

solicita que sejam designados métodos para algumas de suas atividades, usando a 

jaiiela mostrada na figura 6.22. Esta tarefa é também guiada por uma base de 

coidiecimeilto, esta construída utilizando o conhecimento da ontologia de processo e 

suas instailciações. 

A seguir, procede-se o refiilameiito do plaiiejamento, onde as atividades 

básicas do processo são refinadas em sub-atividades, usando a jaiiela da figura 6.23. 

Neste passo, caso ainda não tenha sido feito um detalliamento para a atividade, a lista 

de sub-atividades selecionadas é preenchida com a indicação provida pela base de 

conhecimento correspondente as iilstanciações das oiltologias. 



Figura 6.22 - Janela de Designação de Métodos a Atividades. 

Figura 6.23 - Janela de Refinamento das Atividades. 

Na seqüência, são designados técnicas, artefatos, roteiros e recursos as 

atividades. Em todos estes passos são utilizadas janelas similares a janela de 

designação de técnicas a atividades, mostrada na figura 6.24. 
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Figura 6.24 - Janela de Designação de Técnicas a Atividades. 

Em todos os passos, o engenlieiro pode retornar ao passo anterior ou solicitar 

ajuda. A figura 6.25 mostra a janela de tópicos de ajuda da janela da figura 6.20, onde 

são apresentados os tópicos de ajuda relevantes para o contexto da seleção de um 

modelo de ciclo de vida. Selecionado um tópico, o texto de ajuda correspondente é 

exibido, como mostra a figura 6.26. 

Figura 6.25 - Uma Janela de Tópicos de Ajuda. 
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Figura 6.26 - Um Janela de Ajuda Típica. 

Seguindo a seqiiência de interações com Assist-Pro, mostrada na figura 6.10, 

tem-se, ao final, um processo definido, como um objeto da classe PI-ocesso do 

componente Co~ztrole dos Processos (ARAÚJO, 1998). 

6.4 - Conclusões do Capítulo 

Neste capítulo apresentainos o protótipo de um Servidor de Conhecimento de 

Processo, construído para a Estação TABA. Muitas propostas discutidas nesta tese 

não foram consideradas no desenvolvimento do protótipo, por requererem a 

construção de ferramentas de apoio, a serem tratadas em trabalhos futuros. O 

protótipo do Servidor de Conliecimento, por exemplo, não trata a seleção e adaptação 

de modelos de tarefa e seus templates de resolvedores de problema correspondentes. 

Na realidade, o protótipo corrente não possui referências aos tenzplates de 

resolvedores porque estes são sub-classes da classe Assistente Inteligente e não 

objetos. Este problen~a pode ser solucioilado de duas formas: 

criando-se uma classe Modelo de Tarefa, representando os modelos de 

tarefa supoi-tados pelo Servidor de Conhecimento. Esta classe deveria 

oferecer a funcionalidade necessária para gerar o código de um resolvedor 



de probleina correspondeiite ao modelo de tarefa em mãos, isto é, para criar 

uma especialização da classe Assistente Inteligente; 

usando uma arquitetua de meta-nível (LISBOA, 1997), oiide classes 

possam ser tratadas também como objetos. 

A primeira abordagem está bastante afinada com o método de Engenharia de 

Coid~eciinento baseada em Reutilização proposto na seção 3.4.3, utilizado neste 

capítulo para a coiisti~~ção de um assistente inteligente para a definição de processos. 

Entretanto, requer uma ferramenta para edição de modelos de tasefa e um gerador de 

código de teinplates de resolvedores de probleina. Unia possível iinplementação da 

classe Servidor de Conhecimento adotando esta abordagem é mostrada na figura 6.24. 

A despeito das limitações do protótipo do Servidor de Coiiliecimeiito de 

Processo, a meta principal deste trabalho, a integração de conhecimento em 

Ambientes de Desenvolvimento de Software, pode ser estudada. Oferecendo um 

conjunto de inódulos de coidieciineiito, implemeiitados como objetos da classe 

Conhecimento e suas especializações, e um conjunto de teinplates de resolvedores de 

problemas, implemeiitados como especializações da classe Assistente Inteligenle, 

associados a uma docuineiitação consistente, capaz de guiar o uso dos componentes 

de coidieciineiito, foi possível notar que a coiistrução de ferramentas baseadas em 

conhecimento pode ser facilitada com o suporte de um Servidor de Coidiecimento. 

Esta constatação foi corroborada pela construção de Assist-Pro, um assisteiite 

inteligeiite para apoiar a definição de processos de software no meta-ambiente da 

Estação TABA. Entretanto, a real  tili lida de desta iiifi-a-estiutura só poderá ser sentida 

na medida em que um maior número de aplicações baseadas em conhecimento a 

utilize. 



mtologias: LISTA[ConheciinentoOntológico]; 
instanciações-oiitologia: LISTA[ConhecimentoDo~nínio]; 
nodelotarefa: LISTA[ModeloTarefa]; 

;elecionar~~nódulos~conheci~nento: LISTA[Conhecimento]; 
-- permite navegar os inódulos de co~~hecimento do 
-- Servidor de Conhecin~ento, selecionando os objetos 
-- para compor uina base de conhecimento. 

jeleciona~nodelo-tarefa: ModeloTarefa ; 
-- permite navegar os modelos de tarefa do 
-- Servidor de Conhecimento, selecionando os modelos 
-- de tarefa para compor uina aplicação. 

idaptar-~nodelo-tarefa (modelo-tarefabásico: ModeloTarefa): 
ModeloTarefa; 
-- permite adaptar um modelo de tarefa básico do 
-- Servidor para as especificidades de uina aplicação. 

;oiiipor-iodelogarefa (inodelos: LISTA[Modelos de Tarefa]): 
ModeloTarefa; 
-- permite combinar vários modelos de tarefa em um 
-- único, o modelo de tarefa da aplicação. 

~ssociar~co~~lieciiiieiito~a~~nodelo~tarefa 
(inódulos-conhecimento: LISTA[Conhecimento]; 
inodelotarefa: ModeloTarefa): ModeloTarefa; 
-- permite associar inódulos de conhecimento aos 
-- papéis de conhecimento de um modelo de tarefa. 

Servidor de Conhecimento 
- 

- 

- 

Figura 6.24 - Servidores de Conhecimento Considerando Modelos de Tarefa. 



Capítulo 7 

Conclusões e Perspectivas Futuras 

7.1 - Conclusões 

A integração em Ambientes de Desenvolvimento de Software (ADSs) tem 

sido tratada como uma questão de três dimensões: dados, controle e apresentação. 

Entretanto, c0111 o aumento da complexidade dos produtos de software desenvolvidos, 

e conseqüentemente de seus processos de desenvolvimento, faz-se necessário oferecer 

assistência inteligente pasa que o desenvolvedor possa realizar suas tarefas com a 

qualidade e a produtividade desejadas. A medida que aumenta o número de 

ferramentas baseadas em conhecimento em um ADS, passa a ser ilecessário 

considerar mais uma dimensão lia integração: a integração de conhecimento 

(TRAVASSOS, 1994). 

A integração de conhecimento em um ADS requer uma nova abordagem para 

o desenvolvimento de assistentes inteligentes. O conhecimento tem de ser elicitado, 

modelado e iinplementado de forma a poder ser reutilizado e compartill-iado. 

Este trabalho teve como objetivo básico propor um modelo de integração de 

conhecimento para ADSs, tendo como referencial a Estação TABA (ROCHA et al., 

1990). Em essência, defendemos a tese de que é necessário prover uma infra-estrutura 

de conhecimento capaz de apoiar o desenvolvimento de fei-samentas baseadas em 

conhecimento em um universo de discurso. A esta infra-estrutura demos o nome de 

Servidor de Conhecimento. 



Inicialmente, concentrainos esforços na questão da representação de 

coid~eciineiito em um ADS (FALBO, 1997a). Entretanto, logo percebemos que a 

iiitegração não poderia ser atingida apenas com uma abordagem de iiível simbólico 

(NEWELL, 1982). Assim, mudamos o eilfoque para o nível de coidiecimeiito, onde 

passamos a considerar o uso de ontologias como o aspecto central. 

Ontologias têm por objetivo firmar um acordo sobre o vocabulário do domínio 

de interesse, a ser compartilhado por agentes que nele atuam. Usando ontologias para 

capturar o conhecimento sobre um universo de discurso e tornando este conhecimento 

disponível eni um Servidor de Conhecimento, foi possível estabelecer uma abordagem 

prática para a iiitegração de conhecimento. 

Entretanto, quando falamos em reuso e compaitilhainento de conhecimento, 

temos que considerar, além do conhecimento de domínio capturado pelas ontologias, 

o conhecimento sobre tarefas. Para tal, utilizamos os modelos de tarefa de 

CoinmoiiKADS (VALENTE et al., 1994) para deseiivolvermos templates de 

resolvedores genéricos de problemas. Assim, basicamente, um Servidor de 

Conhecimento para um domínio específico oferece: 

um conjunto de bases de conhecimento modulares e reutilizáveis, 

consti-uídas a partir de ontologias do domínio e, 

um conjunto de máquinas de inferência custornizadas para os tipos de 

problema mais con~umente encontrados neste domínio. 

Para materializar as discussões a cerca da integração de conhecimento através 

de Servidores de Coiheciinento, desenvolvemos um protótipo de um Seividor de 

Conhecimento de Processo para a Estação TABA. Além disso, para mostrar como um 

Servidor de Conhecimento pode apoiar a constiução de ferramentas baseadas em 

conliecimento, utilizamos o protótipo desenvolvido na construção de Assist-Pro, ~ u n  

assistente inteligente para apoiar a definição de processos de software no ineta- 

ambiente TABA. 

A concepção de Servidores de Conhecimento proposta neste trabalho mostrou 

ser muito útil para a iiitegração de conhecimento em ADSs. Entretanto, para ganhar 

um caráter realmente prático, é necessário que o conhecimento tornado disponível 

possa ser explorado. Neste contexto, é imprescindível a constiução de um ambiente 



para processanieiito de conheciinento que permita, entre outras coisas: (i) construir, 

estender e navegar ontologias e modelos de tarefa, (ii) selecionar e adaptar os 

componentes de conheciinento para uma aplicação específica, e (iii) assistis o 

desenvolvedor na coilstiução de uma aplicação a pastis dos componentes adaptados. 

O uso de oiitologias inostrou ser u n a  ferramenta útil na aquisição de 

conheciinento. Enquanto na Engenharia de Conheciinento tradicioilal, para cada nova 

aplicação a ser construída, uma nova conceituação é elaborada, em uma abordagein 

baseada em ontologias, o coid~ecimento geral do domínio, relevante para uma grande 

variedade de sistemas, é capturado e especificado na forma de ontologias. Estas, por 

sua vez, são usadas para guiar a aquisição do conl~eciinento específico de uma 

aplicação. Desta forma, uma inesina ontologia pode ser usada para guiar o 

desenvolvimento de várias aplicações, diluindo os custos da aquisição e permitindo 

reutilização e compaitilhamento de conhecimento. 

Além do uso de ontologias de domínio, o uso de modelos de tarefa também se 

inostro~r bastante útil para a elaboração de templates de resolvedores de problemas. 

Uma abordagein mais uniforme, contudo, poderia consideras o uso de oiitologias de 

tarefa pasa guiar a construção destes templates. 

Unia vez que o uso de ontologias foi o ponto-chave de nossa proposta para a 

integração de conhecimento em ADSs e a constiução de ontologias é ainda um campo 

de estudos em abei-to, foi proposto também um método para a Engenharia de 

Ontologias. A ontologia de processo de software, desenvolvida coino base para o 

S ervidor de Conhecimento de Processo, foi construída usando este método. Além 

disso, tendo em vista que uni Seividor de Colhecimento é, de fato, uma infsa- 

estrutusa para apoiar a coilstiução de ferrainentas baseadas em conhecimento no ADS, 

fez-se necessário estabelecer coino utilizar esta infra-estrutusa no desenvolvimento de 

assistentes inteligentes. Assiin, uma outra contribuição deste trabalho foi a proposta 

de u n a  abordagem de Engenharia de Conhecimento baseada em Reutilização, a ser 

~rtilizada sempre que houver uma i1ifi.a-estsuhira de componentes reutilizáveis de 

coi~ecirnento, coino são os Servidores de Conheciinento. Esta abordagem foi 

aplicada no desenvolviinento de Assist-Pio, que foi consti~rído utilizando o Servidor 

de Conhecimelito de Processo. 



A abordagem de Servidores de Conhecimento proposta pode ser inuito útil 

para o estudo de ADSs Orientados a Domínio (FISCHER, 1994). Usando ontologias 

para capturar o coid~ecimento sobre um doiihio e tornando este coiilieciineiito 

disponível, na forma de Servidores de Coiil-ieciinento para o ADS e suas várias 

ferrainentas, é possível avança em direção a ADSs baseados em coiilieciinento e 

orientados a doinhio (OLIVEIRA et al., 1998). 

Ainda que a integração no nível de conhecimento (NEWELL, 1982) telha se 

mostrado bem mais satisfatória do que no nível simbólico, idealmente devemos 

considerar ambos os níveis para obtermos a integração de coiihecimento em ADSs. 

Não existe uma forma de represeiltar cod1eciineiito que possa ser considerada a 

inelhor. O que existe é uma maior adequação ao problema que se quer resolver. 

Assim, uma representação na forina de Sistemas de Prograinação em Lógica, coino a 

utilizada neste trabalho, pode ser bastante adequada para um doinínio coino Direito, 

porém menos adequada para outro doinínio, como Medicina. Além disso, a 

representação de coidiecimento usando o Prolog foi insuficiente pasa representar todo 

o conhecimento expresso nas ontologias. Deste inodo, é iiecessário estudar formas de 

representação de coid~eciinento e a interoperabilidade entre elas, de inodo a inelhor 

relxeseiitar cada porção de conhecimento, tornando disponíveis corpos de 

coilhecimento para finalidades diferentes. 

Ein suma, foram contribuições deste trabalho: 

a proposta de um modelo de integração de coiilieciineiito em ADSs, 

coiicretizada na forina de Seividores de Conhecimento; 

a definição de um inétodo para a Engenharia de Ontologias; 

a definição de um inétodo de Engenharia de Coiihecimento baseada em 

Reutilização; 

o deseiivolvimeiito de uma ontologia de processos de deseiivolviinento de 

software, usando o inétodo de Engenhaia de Ontologias proposto; 

o desenvolviineiito de um protótipo de um Servidor de Conhecimento de 

Processo; 

o deseiwolviinento de um assistente inteligente para apoiar a defiuição de 

processos de desenvolvimento de software, usando o Seividor de 



Conhecimento de Processo e aplicando o método de Engelhasia de 

Conhecimento proposto. 

7.2 - Perspectivas Futuras 

Visando torilar prático o uso de Servidores de Conhecimento, é necessário 

facilitar a coilstrução, o acesso, a coinpreensão, a iiistmciação e a adaptação de seus 

coinpoileiites: ontologias, e os inódulos de conhecimento delas derivados direta ou 

iildiretaineiite (iiistanciações das ontologias), e inodelos de tasefa, e os tenzplates de 

resolvedores de problemas res~~ltantes. Assim, uin primeiro trabalho a ser realizado 

como extensão deste, coiisiste no deseilvolvimento de um Ambiente para 

Processainento de Coiihecimento. Em essência, um ambiente desta natureza terá de 

compreeilder, entre outras, as seguintes ferrainentas: 

Editor de Ontologias: pasa perinitir a coilstiução, navegação e extensão de 

oiitologias. Uma ferraineiita desta natureza deve gerar os axiomas 

epistemológicos automaticamente e apoiar o engenheiro de software na 

elaboração dos axiomas de consolidação e ontológicos. Com base em uma 

antologia descrita, este editor deve, ainda, apoiar a criação de iilstanciações. 

Editor de Modelos de Tarefas: para permitir a construção, coinpreensão e 

adaptação dos modelos de tarefa supoitados por um Servidor de 

Coidleciinento. Esta ferramenta deve ser capaz de gerar, autoinaticarnente, 

um template de resolvedor de problema, a partir de um modelo de tarefa. 

Fei-ramenta de Apoio à Coilstrução de Ferramentas Baseadas em 

Conheciineilto: para apoiar engenheiros de software na construção de 

ferramentas baseadas em coid~ecimeiito, utilizando a infra-estrutura do 

Servidor de Codleciinento. 

Os editores de ontologias e de inodelos de tasefa devem possuir dois modos de 

operação: modo coilstrução e modo navegação. No inodo constiução, tais ferraineiltas 

perinitii-iam o deseilvolvimeiito de ontologias e inodelos de tarefa, respectivamente. 

No inodo navegação, perinitiriain ao engenheiro de software navegar estes inodelos 

para ter uma coinpreensão do domínio e dos coinponeiltes dispoiiíveis. A ferramenta 

de apoio à consti~ção de ferrainentas baseadas em conhecimento utilizaria ambos os 
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editores i10 inodo iiavegação, perinitiiido a seleção de coinpoiieiltes e sua adaptação, 

auxiliando o engertheiso de software i10 processo de composição de uina aplicação 

baseada no conheciinento do doiníilio do Servidor de Conhecimento. 

Além destas ferrameiitas, o Ambiente para Processaineiito de Conheciineiito 

deve tornar dispoiiíveis diferentes formas de representação do conheciinento, 

periiiitindo que o engeidleiro de softwase selecioiie aquela que se mostrar mais 

adequada para o problema em mãos. Uma característica desejável, também, é prover 

iiiteroperabilidade entre as formas de represeiitação. Para tal, o uso de uina linguagem 

iiiterinediária para a descrição do coiilieciineiito, tal como Ontokgua (GRUBER, 

1992), pode ser uina boa opção. 

Coilforine meiicioilado anteriorineilte, a abordagein de Servidores de 

Coiihecimeiito pode ser muito útil para o estudo de ADSs Orientados a Domínio 

(FISCHER, 1994). De fato, esta linha de pesquisa já está seiido coiiduzida no contexto 

do Projeto TABA, na coiicepção de um Ambiente de Desenvolviinento para 

Cardiologia (OLIVEIRA et al., 1998). 

O uso de oiitologias como uina ferramenta para analisar e compreender uin 

domínio de estudo mostrou ser bastante interessante e proinissor. Obsesvando o papel 

desempeidiado pelas oiitologias lia abordagem de Engenharia de Conhecimento 

utilizada neste trabalho, é possível notar uma forte aiialogia entre a Engenharia de 

Oiitologias e a Eiigeiiharia de Domínio. Esta coiistatação abre espaço para pesquisas 

no seiitido de buscar unia uiiificação de ambas as abordagens, incorporaiido 

oiitologias como Luna ferramenta para a Eiigeizliaria de Dodiiio. 

Os receiites avanços da teciiologia de iilforinação têin tido uni significativo 

impacto nos Sistemas de Iiiforinação (SIs). Ein coiitraste aos SIs atuais, onde cada 

sistema é coiistruído e utilizado com uma certa independência em relação aos demais 

sistemas de uina orgaiiização, começa a despontar uina demanda por sistemas 

orgaiiizacionais coinplexos, cuja característica básica é a necessidade de integração da 

iiiforinação (dados e conlieciineiito). 

Muitos dos problemas a sereiii enfrentados na integração de informação estão 

relacionados a l~eterogeiieidade estiuhiral e de iinplemeiitação (iiicluindo diferenças 

ein plataformas de liardware, SGBDs, liiiguagens de representação, ...) e à falta de 



uma oiitologia comum (o que leva a Luna heterogeneidade semântica da iilformação) 

(BERGAMASCHI et al., 1998). De fato, a iiitegração de informação é a principal área 

de aplicação para ontologias. Mesmo se dois sistemas adotarem ~ u n  inesino 

vocab~dário, iião há garantia de que eles estejam de acordo em relação ao sigiiificado 

de cei-ta iilformação, a menos que se comprometam com a inesina coiiceituação. Todo 

SI possui, pelo ineiios iinplicitaineiite, sua própria oiitologia, já que atribui sigiiificado 

aos síinbolos usados, de acordo coin uma visão particular do inuiido. Assim, um 

iinpoi-tante passo na coilstrução de um SI orgailizacioiial coiisiste em explicitar essa 

oiitologia e ~itilizá-la como eleineiito priiicipal para a definição da asq~~itetusa do 

sistema e para a comunicação entre seus s~ibsisteinas, em uma abordagem de Sistemas 

de Iilforinação dirigidos por ontologias (GUARINO, 1998). 

Assim, acreditanios que a próxima geração de Sistemas de Iilforinação de iiível 

organizacional terá coino poiito de partida Luna arquitetusa multi-agente, centrada ein 

oiitologias, oiide cada subsisteina pode ser visto coino um agente coin uina meta 

objetiva e a coin~~iiicação entre os subsisteinas dar-se-á através de protocolos bein- 

estabelecidos, fundaineiitados lia oiitologia da orgaiGzação. 

Esta é uina liizl-ia de pesquisa que preteiideinos seguir: explorar a utilização de 

oiitologias i10 deseilvolviineiito de sistemas de mformação complexos. A noção de 

Servidores de Coiiheciniento, ~itilizada no coiitexto de Ambientes de 

Desenvolviineiito de Software, pode, então, ter suas froiiteiras ampliadas para o 

deseiivolviineiito de sistemas complexos, usando uma abordagem de múltiplos 

ageiites. De fato, um Ambiente de Deseiivolvimento de Software é apeiias um tipo de 

sistema complexo. Um Sewidor de Coiiheciineiito pode prover uma irdia-estrutura 

para o deseiivolvimeilto de ageiites em uni domínio, proveiido uni vocabulário básico 

para os ageiites e para seus protocolos de coinuiiicação. 
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Modelo Completo da Ontologia de Processo 
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etc. 
relação entre um processo e um paracligma, indicaiido que o processo 
adota o paracligma. 
relação entre um procedimento e um paradigma, iadicando que o 
procedimento segue os princípios do paradigma. 
proceclimento que visa estabelecer um padrão para a realização de 
ativiclades. Diretrizes podem ser divididas em roteiros e normas. 
artefato de software não passível de execução. Ex: dociiineilto de 
especificação de requisitos, plano de projeto, plano de qualidade, relatório 
de avaliação da qualidade, etc. 
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adotado na realização de uina atividade. Quanto ao tipo de procedimento 
que podem (seilii-)a~itoiiiatizar, ferramentas de software podem sei 
classificadas em ferramentas de construção, ferramentas cle gerência, 
ferramentas de avaliação da qiialidacle e ferramentas de propósito 
geral. 
ferramenta de software que (semi-)automatiza uni método ou técnica 
de avaliação da qualidade. Ex: ferramentas para coleta automática de 
dados de métricas, geradores de massas de teste, geradores de casos de 
teste, etc. 
ferramenta cle software que (selili-)aiitoiliatiza um método ou técnica 
de construção. Ex: ferramentas CASE, linguageiis de programação, 
SGBDs, etc. 
ferramenta de software que (seiili-)automatiza um método ou técnica 
de gerência. Ex: sistema de controle de versões, etc. 
ferramenta de software que não apoia um tipo específico de 
procedimento, podendo ser utilizada para (se~ni-)automatizar diversos 
tipos de procediineiitos. Ex: editor de texto, editor de figura, editor de 
formulário, etc. 
relação entre um artefato e uma atividade, indicando que o artefato é 
utilizado como "matéria-prima" pela atividade, sendo de alguma forma 
incorporado a outro artefato, o produto da atividade. 
atividade que não é paste de outra, isto é, não é sub-atividade de 
neiiliuina outra atividade. 
procedimento sisten~citico, definindo passos e heurísticas para a 
realização de uma ou mais atividades. Quanto ao tipo de atividade que 
pode111 apoiar, os métodos podem ser classificados e111 métodos de 
construcão, métodos de gerência e métodos de avaliação da qualidade. 

-- 

método para apoiar atividadesxe avaliação da qualidade. Ex: O método 
Rocha para avaliação da qualidade de produtos de software. 

método para apoiar atividades de construção. Ex: O método de Boocli 
para deseiivolviine~ito orientado a objetos. 
método para apoiar atividades de gerência. Ex: Métodos de estimativa 
de custo. 
estrutura que define as macro-atividades de um processo, organizadas ria 
forma de combinações que são realizadas de forma sequeiicial ou 
iterativa. 
diretriz que visa estabelecer padrões para a realização de atividades que 
não sejam de elaboração de docuineiitos. Ex: normas de programação. 
filosofia adotada na construção do software, abrangendo um conjunto de 
princípios e coiiceitos que norteiam o deseiivolviineiito. Ex.: paradigma 
estrutural, orientado a objetos, etc. 
faceta da relação de dependência entre duas atividades a, e q. Se a 
realização de q depende da realização de a, então n2 é dita uina pós- 
atividade de a ,  
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procedimento pode ser adotado ria realização da atividade. 
uma relação eiitre uma ferramenta de software e um procedimento 
iiidicaiido que a ferramenta de software pode ser usada para (seini-: 
automatizar o procedimento. 
faceta da relação de depeiidêncja entre duas atividades al  e a2. Se al 
precisa ser realizada para que q o seja então, a l  é dita uina pré-atividade 
para a2. 
conduta bem estabelecida e ordenada para a realização de uina atividade. 
Quanto à sua natureza, procedimentos podem ser classificados em 
métodos, técnicas e diretrizes. 
a atividade global de desenvolvimeilto. É, de fato, uina infka-estrutura contendo 
as atividades das diversas nah~rezas envolvidas no desenvolvi~neiito de software. 
A definição de uin processo de software depende foiteineilte da tecnologia de 
desenvolvimento e do paradigma a serem adotados no desenvolvimento e pode 
ser facilitada pela adoção de um modelo de ciclo de vida como referência. 
relação entre um artefato e uma atividade, indicando que o artefato é 
produzido pela atividade. 
qualquer coisa que seja necessária para a realização de uma atividade, 
mas que não seja um insumo para a atividade, no sentido de não ser 
objeto de traiisfor~nação por parte da atividade. Recursos podem ser 
classificados em recursos de hardware, recursos de software e 
recursos humanos. 
equipamento de hardware necessário para a realização de uma atividade. 
Ex: coinputadores, Itit inultiinídia, etc. 
software necessário para a realização de uina atividade, mas que não é 
incorporado ao produto desta. 
agente Iiiimano necessário para a realização de uma atividade. Ex: 
engeiiheiro de software, programador, especialista de domínio, etc. 
relação entre uin processo e iiin modelo de ciclo de vida, iiidicaiido que o 
processo é definido tem por base o modelo de ciclo de vida. 
diretriz para a elaboração de docuinentos. Ex: roteiro de plano de projeto. 
recurso de software requerido por uma atividade, mas que não (senii-) 
a~itoinatiza um i~rocedimeiito. Ex: sistema de aereilciaineiito de redes. 
faceta da relação de coinposição eiitre dois artefatos si e s2. Se s2 é parte 
de s, então s2 é dito um sub-artefato de sl. 
faceta da relação de composição entre duas atividades a, e a2. Se a2 é 
parte de al então a2 é dita uma sub-atividade de a l .  
faceta da relação de coinposição entre dois artefatos sl e s2. Se s l  é 
decomposto e111 outros ai-tefatos, dentre eles s2, então sl é dito um super- 
artefato de s2. 
faceta da relação de coinposição eiitre duas atividades al e a2. Se a, é 
decomposta em outras atividades, dentre elas a2, então al é dita uma 
super-atividade de a2. 
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procedimento para a realização de uma atividade, que não descreve 
c01110 realizá-la em termos de sub-atividades. Técnicas, em função da 
natureza das atividades qne podem apoiar, são classificadas em: técnicas 
de construção, técnicas de avaliação da qualidade e técnicas de 
gerência. 
técnica para avaliar a qualidade do processo de desenvolvimento ou dos 
artefatos nele gerados. Ex: inspeções, walltliroughs e testes. 

técnica para apoiar atividades de construção. Ex: técnicas top-down e 
bottom-up. 
técnica para apoiar atividades de gerência. Ex: técnicas para estimar 
tempo e esforço, tal como COCOMO. 
tecnologia a ser empregada no deserivolviinento do software. Ex.: 
tecnologia coiivericional de processainento de dados, tecnologia de 
sistemas baseados em conlieciinento, etc. 
uma relação entre uni recurso e uma atividade, indicando que o recurso 
é necessário uara a realização da atividade. 
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