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Existe uina necessidade de complementação das técnicas de recuperação de 

infoimação e navegação existentes, através de uina estratégia que tenha seu foco no conteiido 

e na semântica da infoimação. No entanto, questões semânticas envolvem a existência de 

diferentes vocabulários descrevendo informações semelhantes em contextos similares. Uma 

solução para este problema é o uso de ontologias, incluindo relacionamentos semânticos entre 

termos de diferentes vocabulários. Nossa proposta associa ontologias e mediadores para 

reduzir a complexidade do problema de recuperação de informação em fontes distribuídas e 

heterogêneas para um problema menor que é conhecer os relacionamentos entre os termos 

através das ontologias. Nós apresentamos uma arquitetura e seu protótipo implementado com 

um exemplo no domínio do Poder Legislativo. 
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Information retrieval and browsing techniques need to be complemented by strategies 

that focus in the content and semantics of information. However, semantic issues involve 

different vocabularies describing similar information in similar contexts. One solution to this 

problem is the adoption of ontologies, including semantic relationships among terms in 

different vocabularies. Our proposal associates ontologies and distiibuted mediators reducing 

the complexity of distributed heterogeneous information retrieval problem into a less complex 

problem which is the identification of ontologically related terms across ontologies. We 

present an archiiecture and its prototype implemenied with an exainple in the Legislative 

Process domain. 
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O termo ontologia vem da filosofia e significa uma explicação sistemática da 

existência, ou seja, o que existe é o que pode ser representado (MAEDCHE, 2002). 

Enquanto este termo foi mais limitado à área filosófica no passado, hoje está ganhando 

um papel especifico em Inteligência Artificial., Lingiiística Computacional e Banco de Dados. 

Em particular, sua importância está sendo verificada em campos de pesquisa tais como, 

representação de conheciinento, projeto de banco de dados, orientação a objeto, recuperação 

de informação, gerência de conheciinento e projeto de sistemas baseados em agente, dentre 

outros (FENSEL, 2001). As áreas de aplicação atuais são as mais diversas como, por 

exemplo, medicina, engenharia mecânica, comércio eletrônico, sistemas de informação 

geográfica e sistemas de inforinação biológica (GUARINO, 1998). 

No contexto da Web, a utilização de ontologias é cmcial: permite que agentes de 

software coinpreendam a semântica embutida nas definições e vocabulário especificados com 

respeito a um domínio, sem ambigüidades, viabilizando o intercâmbio de informações através 

de consultas (MAEDCHE, 2002). 

Este conceito adq~iiriu novas vertentes e a definição utilizada neste trabalho é a que se 

segue: Ontologia é um vocabulário de termos e a especificação do relacionamento entre estes 

temos. Uma definição deve ser criada para cada teimo através de uma descrição informal, 

bem como a especificação dos relacionainentos entre os temos, formando então uma rede 

semântica. 

Diante da grande quantidade de informações disponíveis aiualmente, fica difícil de se 

conhecer a localização, organização/esti-~1t~1ra, linguagem de consulta e semântica de dados 

disponíveis para consulta (FENSEL, 200 1). 

A WWW (World Wide Web), segundo MAEDCHE (2002), é hoje um exemplo disso, 

isto é, uma grande fonte de disseminação de informação nas principais áreas de 

conhecimento. O seu uso intensivo, aliado ao seu crescimento exponencial, têm mudado 

drasticamente o comportamento da sociedade, que dispõe aiualmente de uma grande 

variedade de serviços (comércio, notícias, bibliotecas, etc.), simplificando enormemente 

muitas de suas tarefas diárias. Entretanto, esse sucesso e crescimento exponencial têm 
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dificultado miiito a localização, acesso, apresentação e manutenção da informação para uso de 

um número tão grande de usuários. O compai-tilhamento de recursos distribiiídos, autônomos, 

heterogêneos e disponibilizados sem a inínima padronização é um problema complexo. A 

insatisfação dos usuários com relação à realização de consultas na Web está relacionada 

sobretudo à demora na obtenção dos resultados e à recuperação de uma elevada q~iantidade de 

informações que, na maioria das vezes, não atendem às necessidades dos usuários. 

Dentre os sistemas de busca e reciiperação de informação existentes, uma das 

abordagens adotadas é a busca por palavras-chave, onde a consulta é um conjunto de 

palavras-chave (MAEDCHE, 2002). Neste tipo de abordagem, existe pouca semântica 

associada e o iisuário que submete a consulta é o responsável pela filtragem das informações e 

correlações. Este tipo de busca exige ainda, em alguns casos, que o usuário esteja atento aos 

possíveis lugares onde poderia achar infoimações pertinentes. A busca por palavras-chave 

possui alto poder de processamento envolvido, mas nem sempre é eficaz pois muitas das 

informações encontradas não estão relacionadas com a que o usuário está procurando, 

conforme mencionado anteriormente, e a razão para isto está ligada à pouca semântica. 

Existe, portanto, uma necessidade de complementação das técnicas de recuperação de 

infoimação e navegação existentes, através de uina estratégia que tenha seu foco no conteúdo 

e na semântica da informação. Um problema crítico em caracterizar o conteúdo da infoimação 

é o uso de vocabulários diferentes descrevendo informação semelhante, ou seja, diferentes 

temos são utilizados para caracterizar uma mesma informação. 

No contexto da Web, o conteúdo encontrado hoje ainda é projetado para usuários 

(h~imanos) consultarem e não para os programas comp~itacionais manipularem, o que explica 

a quantidade de informação iníitil encontrada quando se está pesquisando algum assunto; e 

isso acontece porque o computador não conhece o significado (semântica) do que o usuário 

procura (BERNERS-LEE et al., 2001). O conteúdo da infoimação é disponibilizado 

principalmente em linguagem natural, havendo portanto uma grande lacuna entre a 

informação que é disponibilizada para a execução dos serviços de recuperação por 

ferramentas, e a que é hoje disponibilizada para a leitura humana. Com base nessas 

deficiências, a Web se torna um desafio para a comunidade científica que busca sucesso para 

integração, intercâmbio e entendimento semântico sobre essas informações (MAEDCHE e 

STAAB, 200 1). 

O problema de localização de informações também é crítico nas arquiteturas de 

integração de banco de dados. Uma solução bem sucedida é o uso de mediadores 
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(WIEDEFWOLD, 1999) que apresenta um esquema de integração comum. Entretanto, o 

vocabulário desse esquema nem sempre é familiar ao usuário. Uma maneira de se resolver o 

problema de vocabulários diferentes é a utilização de relacionamentos semânticos entre os 

teimos através do uso de ontologias. 

Ontologias estão mostrando ser a resposta adequada também para a Web Semântica 

(HENDLER et al., 2002), cuja proposta é fornecer estruturas e dar significado semântico ao 

conteúdo das páginas Web, criando um ambiente onde agentes de software e usuários possam 

trabalhar de forma cooperativa. Neste novo contexto, a Web será capaz de representar 

associações entre termos que, em princípio, poderiam não estar relacionadas. Para isso, 

computadores necessitam ter acesso a coleções estnituradas de informações (dados e 

metadados) e de um conjunto de regras de inferência que ajudem no processo de dedução 

automática. Estas regras são especificadas através de ontologias, que pesmitem representar 

explicitamente a semântica dos dados (BERNERS-LEE et al., 2001). Através de ontologias é 

possível elaborar uma rede enorme de conhecimento hiimano, coinplementando o 

processamento da máquina e melhorando qualitativamente o nível de sewiços na Web 

(MAEDCHE, 2002). 

A integração de infoimações no contexto do Desenvolvimento Baseado em 

Componentes (DBC) também pode ser beneficiada com o uso de ontologias. O DBC 

(JACOBSON et al., 1997), (SAMETINGER, 1997) tem como principal proposta a constiução 

de aplicações pela composição de prod~itos de software preexistentes, através da identificação 

e reutilização de diferentes requisitos já construídos e utilizados em outros sistemas. A 

reutilização pode proporcionar, entre outras vantagens, a redução da complexidade, dos ciistos 

e do tempo de desenvolvimento, além de aumentar a confiabilidade dos sistemas produzidos 

através do uso de componentes já testados. No entanto, não podemos reutilizar componentes 

prontos se não soubemos como e onde encontrá-los. Dentro deste contexto, o repositório 

surge como uma solução para a asmazenagem de componentes, toimndo-os públicos e 

acessíveis a todos. Tal repositóiio deve ser capaz de gerenciar estnituras de dados dos mais 

variados tipos, tamanhos e complexidade (atributos típicos dos componentes). Atualmente, 

muitos repositórios podem ser encontrados na Web. Localizá-los, no entanto, não é trivial. Por 

isso, a construção de uma infra-estmtura capaz de integrar infoimações de componentes 

armazenados em repositórios distribuídos tosna-se uma questão importante para um processo 

de reutilização. Além disso, tal infra-estrutura deve prover também recursos avançados para 

pesquisa de componentes. As estratégias de busca atualmente disponíveis na Web, baseadas 
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em sua maioria no uso de palavras-chave, como dito anteriormente, permitem a execução de 

pesquisas de forma limitada, originando respostas muito volumosas e genéricas. Aliado a isto, 

os problemas associados a questões semânticas que envolvem a existência de diferentes 

vocabulários descrevendo infoimações semelhantes dentro de um mesmo contexto, dirniniiem 

ainda mais a precisão e qualidade dos mecanismos de busca existentes. 

O objetivo dessa dissestação está em reduzir o problema da necessidade de conhecer a 

estrutura e semântica de dados espalhados nos vários repositórios de componentes para um 

problema menor que é conhecer os relacionamentos (teimos sinônimos, por exemplo) entre os 

temos dentro e através das ontologias. Para alcançar estes objetivos, este trabalho apresenta o 

sistema GOS (GOA Ontology Services) com sei-viços para o gerenciamento de várias 

ontologias com diferentes vocabulários. Esse sistema foi desenvolvido sobre o GOA, Gerente 

de Objetos Armazenados desenvolvido na COPPEIUFRJ (GOA, 2002). Para efetuar o 

inapeamento de uma consulta sobre uma ontologia em termos de oiitras ontologias, o GOS 

utiliza alguns dos relacionamentos apresentados em Nieto et al. (2000). O GOS leva em 

consideração inicialmente, três tipos de relacionamentos: sinônimos (teimos com a mesma 

semântica), hiperôniinos (temos que são mais genéricos que um outro) e hipônimos (teimos 

mais específicos que um outro). As consultas dos usuários são reescritas com a mesma 

semântica, substituindo os terinos por termos sinônimos de diferentes ontologias. Os 

relacionamentos l~iperônimos e hipôniinos são usados de acordo com a necessidade do 

usuário. 

Este trabalho está baseado em pesquisas na área de engenharia de domínio' 

(ARANGO, 1988), combinada com a tecnologia de mediadores2 (WIEDERHOLD, 1999) 

provendo serviços de ontologia. O uso de ontologias vem sendo bem sucedido em diversas 

propostas (GUARINO et al., 1999), (BRAGA, 2000), (NETO et al., 2000). O GOS usa a 

engenharia de domínio junto a mediadores e provê inferências para obter relacionamentos 

intra e interontológicos (termos pertencentes a uma mesma ontologia - ou a ontologias 

diferentes - e que possuem algum relacionamento entre si, como por exemplo um 

relacionamento de sinonímia) de modo transparente ao usuário. O sistema GOS foi 

1 Segundo ARANGO (1988), a engenharia de domínio representa um enfoque mais sistematizado para a análise 
de domínio, sob uma perspectiva mais voltada para a construção de componentes, criando-se um processo 
completo para a especificação de componentes reutilizáveis (i.e., análise, projeto e implementação). 

Segundo WIEDERHOLD (1999), mediadores apresentam um esquema de representação comum. 
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desenvolvido visando um contexto de mediadores para integração de informações. A 

engenharia de domínio é utilizada para a caracterização das informações associadas a cada 

mediador. Da mesma foima, ontologias são criadas associadas aos mediadores. 

O sistema GOS faz parte da arqiiitetura do ambiente de desenvolvimento baseado em 

coinponentes OdysseyShare (WERNER et al., 2002) e interage através da ComPublish 

(SOUZA, 2002) com um sistema de mediadores. Além disso, o GOS utiliza um modelo de 

ontologias aliado a um mecanismo de inferência para lidar as infoimações sobre os 

componentes e com o relacionamento destas diferentes informações em uma ontologia. Cada 

mediador provê uma visão lógica das infonnações sobre componentes agrupadas seg~indo um 

determinado domínio de aplicação. O uso de ontologias facilita a localização de informações 

sobre os componentes baseado no vocabulário do domínio de aplicação. Além disso, 

relacionamentos intra e interontológicos permitem o mapeamento de relacionamentos entre 

diferentes coinponentes de um dado mediador ou de diferentes mediadores, aumentando o 

potencial da busca por informações. 

A proposta desta dissertação é ainda motivada por um projeto desenvolvido pela 

equipe da COPPEIUFRJ no domínio do Poder Legislativo (WERNER et al., 200023). O 

objetivo deste projeto foi disponibilizar uma infra-estrutura de apoio ao desenvolvimento de 

aplicações no domínio de processainento legislativo, baseado na reutilização de componentes 

previamente consti-uídos. Usuários podem se beneficiar de infonnações deste domínio e de 

outros relacionados, como o domínio da justiça, entre outros. É importante que infonnações 

públicas pertinentes a todos os domínios relacionados, sejam apresentadas ao usuáiio, 

pai-ticularmente quando eles não estão cientes de sua existência. Foi implementado o sistema 

GOS capaz de identificar infosmações relevantes do domínio Poder Legislativo, bem como de 

outros domínios relacionados. 

Os estudos e análises realizados no desenvolvimento desta tese foram organizados em 

cinco capítulos adicionais, como se segue. 

O capítulo 2 apresenta uma caracterização de ontologias, tais como diversas definições 

nas diferentes áreas em que o teimo ontologia está sendo utilizado, vantagens e desvantagens 

do uso de ontologias, classificação de uma ontologia de acordo com o nível de detalhe e nível 

de dependência da ontologia em relação a uma tarefa especifica. Foram apresentados çritérios 

específicos que devem ser obsewados durante todo o processo de construção de ontologias e 
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metodologias para a constiução de ontologias, de acordo com algumas propostas existentes na 

literatura. Para fmalizar, algumas linguagens de representação de ontologias são mostradas, 

juntamente com alguns editores de ontologia. 

O capítulo 3 apresenta uma revisão bibliográfica onde são examinados alguns dos 

trabalhos relacionados à proposta GOS e que de alguma foima contribuíram para este 

trabalho. Neste capítulo são mostradas características gerais dos projetos relacionados, bem 

como a arquiteh~ra destes sistemas. São citados também aspectos conceituais como, por 

exemplo, características das ontologias, modelo utilizado, representação lógica, representação 

física e manipulação. Por fim, é apresentado um quadro resumo comparativo entre GOS e os 

sistemas avaliados, tais como OBSERVER e Odyssey-Search. . 

Os principais componentes e serviços do GOS são descritos no capítulo 4. O GOS tem 

como um de seus objetivos o estabelecimento de ligações entre termos pertencentes a uma 

mesma ontologia ou de ontologias diferentes. São apresentados os relacionamentos 

impleinentados: sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Para que estas ligações sejam 

efeh~adas, o algoritmo Forward Chaining foi utilizado; para derivar conhecimento foi usada 

uma máquina de inferência e para a representação de conhecimento, uma base de regras. 

O capítulo 5 mostra os benefícios da utilização do GOS e de seus serviços de 

estabelecimentos de relações entre tesmos inter e intsaontológicos no domínio Legislativo 

Estadual e outros domínios relacionados. Apresenta ainda, o funcionamento dos outros 

serviços oferecidos pelo sistema GOS, como inclusão de ontologias, incl~isão de termos em 

uma ontologia e visualização das informações armazenadas. 

No capítulo 6 são reportadas as conclusões gerais e as contribuições desta tese, bem 

como algumas indicações para trabalhos futuros. 
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Computadores atualmente estão m~idando de dispositivos isolados para pontos de 

entrada em uma rede mundial de troca de informação e transações de negócio. Neste contexto, 

suporte a dados, informação, troca de conhecimento, troca de componentes estão se tornando 

o assunto chave na tecnologia atual (FENSEL et al., 2000). Neste contexto, ontologias 

provêem um entendimento comum e compastilhado de um domínio que pode ser comunicado 

através de pessoas e sistemas de aplicação e estão representando um papel importante no 

suporte ao processo de troca de infoiinação em vásias áreas (FENSEL, 2001), (MAEDCHE, 

2002). 

Uma ontologia pode ser definida como um vocabulário específico e relacionamentos 

usados para descrever certos aspectos de realidade, e um conjunto de siiposições relativas ao 

significado das palavras. Entre vários outros esquemas e estnituras de classificação, incluindo 

thesaz,rus3, técnicas baseadas em palavras chave e taxonomia4, ontologia é vista como sendo 

um esquema que fornece modelos de domínio precisos e mais completos (OUKSEL e 

SHETH, 1999). 

O termo ontologia teve sua origem na filosofia e hoje apresenta diversas definições 

nas diferentes áreas em que está sendo utilizado (MAEDCHE, 2002). Várias comunidades 

científicas utilizam o termo ontologia, mas não se tem uma definição genérica para o teimo. 

Vale a pena ressaltar que o interesse deste trabalho está na área de banco de dados. A seguir 

são apresentadas algumas definições, de acordo com a área de aplicação, para que se tenha 

uma visão geral: 

c "Ontologia é uma disciplina da filosofia e significa uma explicação sistemática da 

existência" GUARINO E GIARRETA (1995): O termo ontologia foi adotado da 

Filosofia, onde tinha o intuito de desvendar o significado das coisas do mundo, 

procurando descrever a natureza das coisas. Aristóteles definiu ontologia como a 

ciência da existência, diferente das ciências especiais, investiga uma categoria da 

Thesaurus: Esquema de classificação que se preocupa com a estruturação de conceitos relacionados entre si, 
através de vários significados (CAMPOS, 1994). 

Taxonomia: Estrutura de conceitos sistematizados dentro de um domínio de conhecimento (CAMPOS, 1994). 
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existência e suas determinações. Em outras palavras, é a ciência que estuda o ser 

enq~ianto ser. Considera que ontologia diz respeito a todas as espécies de existência 

e aos atributos relacionados a esta existência. Já há muito tempo, filósofos têm 

usado ontologias para tentar descrever domínios naturais e a existência dos seres e 

coisas em si GUARINO E GIARRETA (1995). 

Uma observação apresentada em GUARINO (1998) é que Ontologia (inicial 

maiúscula sem artigo indefinido) diz respeito a uma disciplina filosófica, que é uma 

ramificação da filosofia que lida com a natureza e organização da realidade enquanto que uma 

ontologia (o teimo acompanhado de artigo indefinido e com a inicial rninúsc~ila) refere-se a 

um deteiminado objeto particular, onde o temo de algum modo, independente da linguagem, 

é relatado para especificar bases de conhecimentos projetadas com o propósito de expressar 

conhecimento compartilhado. No contexto do trabalho proposto nesta dissertação será 

utilizado o termo ontologia, pois o objetivo aqui é expressar conhecimento em uma 

determinada área de aplicação. 

"Ontologia é a relação entre conceitos de objetos relacionados por contiguidade no 

espaço ou no tempo, ou por conexão de causa-efeito" (CAMPOS, 1994). 

Em Ciência da informação, ontologia é a relação entre conceitos. Conceito é definido 

como uma unidade de conhecimento, constituído por características que refletem as 

propriedades significativas de um objeto ou de uma classe de objetos. 

O conceito de Ontologia utilizado no contexto desta dissertação assemelha-se ao 

conceito de Classificação em Ciência da Informação: "Classificação" é "qualquer método de 

reconhecimento de relações, genéricas ou outras, entre itens de informação, não importa o 

grau de hierarquia usada, nem se aq~ieles métodos são aplicados em conexão com sistemas 

tradicionais ou computadorizados de infoimação" (CAMPOS, 1994). 

Na Inteligência Artificial (IA), ontologias têm um caráter um pouco distinto do 

apresentado pela filosofia, sendo usadas para descrever domínios já consagrados, como 

Medicina, Engenharia e Direito, onde é possível saber o significado projetado das coisas 

(FENSEL, 2001). Assim, o que se busca com uma ontologia em IA é filmar um acordo sobre 
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o vocabulário do domínio de interesse, a ser partilhado por agentes que conversam sobre ele 

(FALBO, 1998). Seguem algumas definições de ontologia de acordo coin a comunidade de 

IA: 

Ontologia é uma especificação de uma conceih~alização. 

o Em GRUBER (1999) o autor define ontologia como uma especificação 

explícita de uma conceih~alização. Ontologia é uma descrição de conceitos e 

relacionamentos que podem existir para uma determinada comunidade. Em 

outras palavras, uma ontologia consiste na especificação de um vocabulário 

representacional com definições precisas dos termos desse vocabulário seguidos 

de um conjunto formal de axiomas que restringe a interpretação e o uso desses 

termos e que inicialmente é escrito em linguagem natural; e depois formalizados 

na linguagem de formalização específica; 

o "Ontologia é um registro parcial e explícito de uma conceitualização de uma 

linguagem utilizada para uma base de conhecimento, conceih~alização esta que 

depende do propósito desejado para a ontologia" (GUARINO e GIARRETA, 

1995): Esta definição pode ser considerada como um refinamento da definição 

apresentada por GRUBER (1999); 

o "Ontologia é uma especificação parcial e explícita de uma conceitualização que 

é expressa como um ponto de vista meta-nível sobre um conjunto de possíveis 

teorias de domínio coin o propósito de projeto modular, reprojeto e reuso de 

componentes de sistema" (SCHREIBER et al., 1995): Uma ontologia é 

descrição meta-nível de uma representação de conhecimento. O problema é que 

uma ontologia pode ou não ser meta-nível, dependendo da natureza de seli 

domínio. Esta definição pode ser considerada como compatível com as 

definições apresentadas por GRUBER e GUARINO; 

o Ontologia é a especificação da teoria lógica. 

o "Ontologia é a especificação da teoiia lógica" (GUARINO, 1995): Uma 

ontologia especifica os componentes arquiteturais usados em um domínio 

particular. É, portanto, uma representação de componentes e suas interações 

com o objetivo de fornecer uma estsutura explícita para o resto do sistema; 

o "Ontologia é uma teoria lógica que restringe os modelos pretendidos de uma 

linguagem lógica" (GUARINO, 1997a): O autor a f m a  que ontologia se refere 
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a um conjunto de símbolos não lógicos (funções e predicados) de uma 

linguagem lógica, usados como primitivas com um objetivo de representação 

específico. Uma ontologia provê os axiomas que restringem o significado dos 

predicados; 

o Em GUARINO (1998), o autor reafirma que ontologia é uma teoria lógica que 

explica o significado pretendido de um vocabulário foimal, isto é, seu 

compromisso ontológico com uma conceitualização específica do mundo. Os 

modelos pretendidos de uma linguagem lógica usando tal vocabulário são 

restritos por seu compromisso ontológico. Uma ontologia indiretamente reflete 

este compromisso por aproximar estes modelos pretendidos. Vale ressaltar que 

ontologia é dependente da linguagem enquanto a conceitualização é 

independente (GUARINO, 1998). Segundo GUARINO (1998), em Inteligência 

Artificial, no termo ontologia, estes dois conceitos se chocam, mas a separação 

é essencial para estudar o compartilhamento, fusão e tradução de ontologias, 

pois envolve míiltiplos vocabulários e conceitualizações; 

9' Ontologia é um conjunto de temos e dos relacionamentos entre estes termos. 

o "Ontologia é um conjunto de termos de interesse em um domínio de informação 

particular e de relacionamentos entre eles" (ANDRADE e SALTZ, 1999): 

Ontologia é uma questão importante para a gerência de conhecimento. Funciona 

como um meio termo entre formalizar conhecimento e permitir informações 

compastilhadas baseadas em um vocabulário comum; 

o "Ontologia é um conjunto de defmições de primitivas de conhecimento 

específico, tais como relações, funções e objetos, ou de outra forma, é a 

especificação de um vocabulário para um domínio de discurso compartilhado - 

definição de classe, relações, funções e outros objetos" (GRUBER, 1993b). 

o "Ontologias são coleções de infoimação" (BERNERS-LEE et al., 2001). No 

contexto da Web Semântica, ontologia é definida como um documento ou 

arq~iivo que formalmente define as relações entre os termos. Uma ontologia 

possui uma taxonomia e um conjunto de regras de inferência. Uma taxonoinia 

define classes de objetos e as relações entre eles. As regras de inferência 

oferecem um poder adicional pois novas informações podem ser deduzidas. 
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Em Engenharia de Software ontologia vem sendo definida como um vocabulário de 

termos e o relacionamento entre estes tennos; definição esta que também vem sendo utilizada 

no contexto de Inteligência Artificial e da Web Semântica, como foi apresentado 

anteriosmente: 

"Ontologia pode ser definida como sendo um vocabulário de tesmos e a 

especificação do relacionamento entre estes teimos" (BRAGA, 1999). No processo 

de constiução da ontologia, uma definição deve ser criada para cada temo através 

de uma descrição informal bem como a especificação dos relacionamentos entre os 

teimos, foimando então uma rede semântica; 

e "Ontologia é uma teoria sobre um domínio que especifica um vocabulário de 

entidades, classes, propriedades, predicados e funções; e um conjunto de relações 

que amarra esse vocabulário. Engloba todos os conceitos definidos pela ontologia e 

é, pois, mais completa. Esses conceitos são explicitamente definidos e 

representados de forma que possam ser compartilhados, e possuem restrições 

expressas por axiomas que restringem o significado dos termos" (FIKES e 

FARQUHAR, 1999). Para o contexto do trabalho apresentado em OLIVEIRA 

(1999) foi utilizada esta definição onde consideraram os aspectos de que essa 

ontologia é uma descrição parcial projetada para ser compartilhada dentro da 

comunidade que concorda com a sua definição, e para o fim específico de 

desenvolvimento de software em um dado domínio. 

e "Ontologia explica o conteúdo, as propriedades essenciais e os relacionamentos 

entre termos na base de conhecimento" (MITRA et al., 1999). 

o Uma ontologia é definida em WEDERHOLD e JANNINK (1998) como uma 

estmtura que possibilita coinpartilhamento e seuso de conliecimento pela 

especificação dos termos e relacionamentos entre eles. Ontologia relata fontes 

de conhecimento bem como coleciona e organiza os teimos de referência. Os 

termos referem-se a objetos abstratos e do mundo real, os objetos do mundo real 

fornecem uma instsução para as defmições e um modo de validar o significado 

dos termos empregados. O mapeamento dos termos para objetos pode diferir em 
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vários domínios autônomos. O relacionamento tem semântica e também um 

significado estrutural. 

Para MELLO e HEUSER (2000) uma ontologia pode ser considerada uma 

especificação parcial de um universo de discurso que descreve basicamente 

conceitos, relações entre conceitos e regras de integridade. Porém, uma 

ontologia não é estritamente um esquema conceitual de dados. Um esquema 

conceitual descreve, dentre outras coisas, a estrutura de um banco de dados em 

um alto nível de abstração. Já uma ontologia não representa a estrutura das 

fontes de dados associadas a ela, apenas propõe uma estrutura de consenso para 

giupos de usuários, sendo essa estsutiira instanciada através de mecanismos de 

integração de dados. Assim, uma ontologia é um mecanismo de interpretação 

parcial ou total do universo de dados de uma ou mais fontes, não existindo 

obrigatoriamente uma cossespondência diseta entre possíveis estruturas 

implícitas ou explícitas dessas fontes e a estrutura da ontologia. 

A definição que mehor se adequa inicialmente, à proposta dessa dissertação, é a 

mesma utilizada em FIKES e FARQUHAR (1999) onde ontologia é considerada como sendo 

a especificação de um vocabulário de termos e das relações entre estes temos, existindo 

também a preocupação de que essa descrição seja coinpartilhada dentro da comunidade que 

concorda com sua definição. Esta definição posteriormente será aprimorada para atender a 

outros requisitos que farão parte deste trabalho. 

Uma ontologia pode ser classificada de acordo com duas dimensões (GUARINO, 

1997b), (GUAFXNO, 1998): 

Granularidade: Nível de detalhe da ontologia 

o Uma ontologia baseada em um conjunto mínimo de conceitos pode ser 

desenvolvida de acordo com características particulares, ou seja, através de um 

conjunto mínimo de axiomas escritos em uma linguagem de expressividade 

mínima, que dê suporte a apenas um conjunto limitado de serviços, de forma a 

ser compartilhada entre usuários que concordem com o vocabulário utilizado; 

o Uma ontologia com elevado grau de detalhamento consegue especificar o 

significado pretendido de um vocabulário com o objetivo de estabelecer 
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consenso sobre o compartilhainento desse vocabulário ou de uma base de 

conhecimento que usa esse vocabulário. Uma das desvantagens da ontologia 

detalhada é que ela pode ser difícil de ser desenvolvida e até mesmo de ser 

entendida, diante do níiinero de axiomas disponível e da expressividade da 

lingiiagem adotada. 

c Dependência: Nível de dependência da ontologia em relação a uma tarefa específica 

ou ponto de vista 

o Ontologias genéricas descrevem conceitos gerais, como, por exemplo, espaço, 

tempo, matéria, ação, que são independentes de um problema ou doinínio 

particular. Procuram constmir teorias básicas do mundo, de caráter bastante 

abstrato, aplicáveis a qiialq~ier domínio (MAEDCHE, 2002); 

o Ontologias de domínio referem-se à descrição do vocabulário relacionado a um 

doinínio genésico. Ontologias de doinínio são constiuídas para serem utilizadas 

em um micro-m~indo e são tipos comumente desenvolvidos, sendo que diversos 

trabalhos são encontsados na literatura, enfocando áreas como química e 

medicina (FALBO, 1998), (MAEDCHE, 2002); 

o Ontologias de aplicação são em geral uma especialização das ontologias de 

domínio e tarefas e referem-se aos papéis desempenhados por entidades do 

domínio quando estão realizando alguma atividade; 

o Ontologias de representação explicam conceitualizações que fundamentam os 

foimalisinos de representação de conliecimento. Conceitos e relacionamentos 

defmidos em outros tipos de inódulos de ontologias são considerados 

instanciações e conceitos nas ontologias de representação; 

o Ontologias de tarefa descrevem uma tarefa ou atividade genérica, ou seja, 

expressam conceitualizações sobre a resolução de problemas, independente do 

domínio em que ocorrem, tal como vendas. O estudo de ontologias de tarefas, 

segundo FALBO (1998) é a vertente mais recente do estudo de ontologias e sua 

principal motivação é facilitar a integração dos conhecimentos de tarefa e 

domínio em uma abordagem mais uniforme e consistente, tendo por base O uso 

de ontologias. 
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Ontologias têm sido utilizadas com diferentes propósitos e desenvolvidas em 

diferentes domínios. De uma maneira geral, a utilização de ontologias se classifica em uma 

das seguintes categorias: 

e Desenvolvimento de aplicações: 

o Ontologias podem ser utilizadas com a fmalidade de promover o entendimento 

compai-tilhado de um probleina ou de uma tarefa, o que facilita o processo de 

identificação dos requisitos do sistema e o entendimento das relações entre os 

componentes do sistema (OLIVEIRA, 1999). No contexto do desenvolvimento 

de aplicações, as ontologias permitem que o desenvolvedor pratique a 

reutilização em altos níveis, do que é o usual em Engenharia de Software 

(BRAGA e WERNER, 1999), (BRAGA et al., 2001); 

o Peimite o compai-tilliainento de um vocabulário comum entre platafoimas de 

software heterogêneas, possibilitando ainda que o desenvolvedor se concentre 

na estsutura do domínio e nas tarefas essenciais do domínio, sem se preocupar 

com detalhes iinplementacionais (BRAGA e WERNER, 1999), (BRAGA et al., 

2001); 

a Interoperabilidade entre sistemas: Indica a necessidade de diferentes usuários 

trocarem dados ou utilizarem diferentes feiramentas. Ontologias podem ser usadas 

para apoiar a tradução entre diferentes linguagens e representações (OLIVEIRA, 

1999); 

o Comunicação entre as pessoas e organização: Ontologias capacitam o entendimento 

compai-tilhado e a comunicação entre pessoas com diferentes necessidades e pontos 

de vista particulares sobre seu tsabalho (OLIVEIRA, 1999); 

e Compai-tilhamento e validação da base de conhecimento (ANDRADE e SALTZ, 

1999): 

o Compai-tilliamento de conhecimento: Pode-se admitir que as bases de 

conhecimento são capazes de resolver problemas pela troca de mensagens de 

acordo com a consulta. A ontologia é essencial para compai-tilhar conhecimento 

entre sistemas diferentes; 
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o Pesmite a validação da base de conhecimento: A validação dos dados ocosse 

através de testes e se o procedimento está corseto, assume-se que a base de 

conliecimento está correta, coino nos sistemas tradicionais. 

A engenharia de ontologias é o processo de desenvolvimento de ontologias que 

envolve disciplina e organização, sendo considerada mais do que uma ciência, pois não existe 

nenhuma definição e padronização de ciclos de vida, métodos e técnicas que orientem o 

desenvolvimento de ontologias. A engenharia de ontologias é uma tarefa que deve ser 

cuidadosa e bein conduzida através de princípios adequados que peimitain sua melhor 

avaliação (GOMEZ-PÉREZ et al., 1 996). 

Semelhante ao desenvolvimento de sistemas, a definição de ontologias deve 

considerar critérios específicos, durante todo o processo de constsução, bem como um 

processo de avaliação que envolva verificação e validação, tais como (GRÜNINGER e FOX, 

1995), (GRUBER, 1993b), (GÓMEZ-PÉREZ et al., 1995): 

s Clareza: Uma ontologia deve comunicar efetivamente o significado planejado dos 

termos definidos, as defmições devem ser objetivas, documentadas em linguagem 

natural e independentes do contexto social ou computacional, e onde for possível, 

uma definição completa é preferida em relação a uma parcial. Uma ontologia deve 

ser sempre clara e objetiva, pois qualquer teoria formal é sobre um domínio; 

o Consistência: Uma ontologia deve garantir consistência com sua definição, tanto 

no que se refere à especificação dos axiomas lógicos quanto aos conceitos 

informais, como os comentários em linguagem natural; 

c Extensibilidade: Uina ontologia deve ser projetada para antecipar usos do 

vocabulário compartilhado e, portanto, sua representação deve poder ser estendida e 

especializada. Deve ser possível, poi-tanto, definir novos termos para usos especiais, 

com base no vocabulário existente, sem haver necessidade de rever definições 

existentes; 

s Generalidade: Uma ontologia deve ser capaz de ser compai-tilhada entre atividades 

distintas tais coino projeto e análise; 

orte: Uma ontologia deve apoiar o desenvolvimento de grandes aplicações; 
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e Completude: A coinplehide de uma definição em uina ontologia depende do nível 

de granularidade da ontologia. Garantir a coinpletude de uma definição implica em 

garantir a completude tanto da definição foimal quanto da informal; 

e Concisão: Uma ontologia deve capturar apenas a informação necessária e suas 

definições devem ser concisas (redundâncias foimais e informais devem ser 

evitadas, quando possível); 

c Compromissos de Codificação Mínimos: A conceihialização deve ser 

especificada sem depender de uma tecnologia pai-ticular de representação de 

conhecimento, ou seja, não escolhendo uma representação somente por causa de 

uma detenninada implementação ou codificação; 

e Compromissos Ontológicos Mínimos: Uma ontologia deve ser suficiente para 

apoiar as atividades pretendidas de compai-tilhamento de conliecimento. Isto é 

obtido através de uina especificação de uma teoria, definição somente de termos 

que são essenciais para coin~inicação de conhecimento consistente com esta teoria, e 

definição do mínimo de restrições possíveis sobre o mundo que está sendo 

modelado. 

O objetivo da avaliação de uma ontologia, segundo OLIVEIRA (1999) é detectar a 

ausência de propriedades nas definições e deve incluir a verificação da ontologia, ou seja, a 

correção da ontologia, do seu ambiente de sofhvare associado e de sua dociimentação. Os 

passos dessa verificação incliiem: a verificação da cosreta sintaxe das definições, do conteúdo 

das definições e a verificação da estiuhira ou arquitetura da ontologia, cujo objetivo é 

investigar se as definições estão sendo consti-~iídas seguindo os critérios de projeto do 

ambiente na qual estão incluídas. Enquanto isso, a validação da ontologia é responsável por 

garantir que a ontologia, seu ambiente de software e docuinentação cosrespondam ao que se 

propõem, isto é, que as definições apresentadas definam realmente o mundo real para o qual a 

ontologia foi projetada e se estas definições são necessárias e suficientes para representar as 

tarefas e suas soluções por usuários diferentes. 

Até o momento, uina grande quantidade de ontologias foi desenvolvida, sob diferentes 

abordagens, e usando diferentes métodos e técnicas, entre elas, Stanford e WordNet (NIETO 

et al., 2000). Entretanto, poucos trabalhos foram publicados sobre como proceder, mostrando 
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as práticas, critérios de projeto, atividades, métodos e ferramentas usadas para construir 

ontologias, resultando assim na aiisência de atividades padronizadas, ciclos de vida e métodos 

sistemáticos, assim como de um conjunto de critérios de qiialidade, técnicas e feil-amentas, 

que conduzam o desenvolvimento (FALBO, 1998). Na tabela 2.1 são apresentadas algumas 

propostas existentes na literatura com fases de desenvolvimento distintas, porém com 

objetivos comuns. 

Tabela 2.1 -Fases do Processo de Construção de Ontologia 

Fases 

Avaliação 

Documentacão 
FERNANDEZ, Especificação 
:t al., 1997 

Conceituação 
Integração 
Implementação 
Avaliação 
Documentação 

informtiis de competência 
Especificação da terminologia 
em lógica dc primeira ordem 
Definição formal das questões 

Avaliação da ontologia 

FALBO (1998) Identificação do propósito e 
especificação de requisitos 
Captura da ontologia 
Formalização da Ontologia 
Integração com ontologias 
existentes 
Avaliação 

I Documentação 

Objetivo 
Especificar propósito, requisitos, usuários 
Efetuar a captura, codificação e integração com 
ontologias existentes 
Avaliar questões de competência, especificação 
de requisitos 
Facilitar comuartilhamento de conhecimento 
Identificar propósito, requisitos, usuários, 
fosmalização 
Estsuturação do conhecimento 
Integração com ontologias existentes 
Codificar a ontologia em linguagem formal 
Efetuar julgamento técnico da ontologia 
Documentar todas as fases do desenvolvimento 
da ontologia 
Estabelecer conjunto de problemas a ser resolvido 
e as possíveis soluções 
Avaliar os compromissos da ontologia 

Especificar a terminologia em lógica de piimcira 
ordem 
Definir questões de competência 

Especificar as definições dos termos e restrições 
dos objetos 
Avaliação da ontologia baseada nas questões 
formais de competência 
Especificar propósito, requisitos, usuários 

Identificar conceitos e relações importantes 
Fixar a terminologia da ontologia e a semântica 
Aproveitar conceituações previamente 
estabelecidas 
Verificar requisitos de especificação e critério de 
qualidade 
Documentar desenvolvimento da ontologia 
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As propostas apresentadas concordam que a documentação e a avaliação da ontologia 

devem ser feitas durante todas as fases de desenvolvimento da ontologia. 

A proposta de USCHOLD e GRÜNINGER (1996) tem como característica marcante a 

preocupação com a correta definição do propósito da ontologia, enqiianto FERNANDEZ et al. 

(1997) enfatizam a necessidade de documentação de todas as fases do desenvolvimento e de 

um ciclo de vida evolutivo para o desenvolvimento de uma ontologia. 

Em GRÜNINGER e FOX (1995) existe a preocupação com uma formalização mais 

rigorosa com a finalidade de conduzir mellior o projeto e a avaliação da ontologia. 

Para FALBO (1998), o processo de desenvolvimento de uma ontologia deve ser visto 

como um processo fortemente iterativo. A etapa de captura pode apontar novos requisitos 

ainda não identificados. Na avaliação, pode-se perceber que os tennos descritos são 

insuficientes para o propósito planejado, o que pode provocar um retomo à etapa de captura. 

Na etapa de formalização incoerências podem ser detectadas, impondo uma revisão das 

especificações e dos teimos definidos na ontologia. Finalmente, quando for necessário 

integrar uma ontologia com outras existentes, este processo pode ter substancial impacto na 

definição e fonnalização dos teimos. Uma vez obtida a ontologia formal, muitas vezes é 

desejável toiná-la operacional. Para tal, duas outras atividades devem ser realizadas: projeto e 

codificação. No projeto, os conceitos e relações da ontologia formal devem ser colocados em 

um formato compatível com a linguagem de implementação. Na codificação, a ontologia é 

codificada na linguagem escolhida. Pode ser destacado ainda o fato de que em FALBO (1 998) 

é proposta uma solução mais completa que incorporou características dos outros métodos 

procurando executar com maior desempenho o processo de construção de uma ontologia. 

Uma linguagem de representação pode ser usada para expressar ontologias. Uma 

semântica simples e bem definida é de grande importância para uma linguagem de troca de 

ontologia porque é usada para transferir conhecimento. Existem muitas linguagens candidatas 

à representação de ontologias, entre elas KIF (GENESERETH e FIISES, 1992), Ontolingua 

(GRUBER, 1992), (FARQUHAR et al., 1997), OKBC (CHAUDHRI et al., 1998), DAML 

(ANKOLEKAR et al., 2001), OIL (FENSEL et al., 2000), DAML+OIL (GIL e RATNAKAR, 

2002), OWL (SMITH et al., 2002). 

Algumas destas linguagens são baseadas na Web e têm como base padrões W3C: 

RDFtRDFS (RDF, 2003) e XMLtXMLS (XML, 2000), (XML, 2003), como por exemplo a 
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OIL (FENSEL et al., 2000). A linguagem XML (XML, 2003) tem sido empregada com o 

intuito de fornecer interoperabilidade sintática aos recursos na Web. A XML possibilita 

separar o conteúdo do layout, o que não ocorre com a HTML, proporcionando a aplicação de 

uin conjunto extenso de tags que podem ser utilizadas para capturar a estrutura de um 

documento. A arquitetura RDF e o Esquema RDF (RDF Schema) são tecnologias que 

compõem um poderoso mecanismo para prover facilidade de descrição de foima genérica 

(RDF, 2002). Desta fosma, triplas (siijeito, predicado e objeto) denotam relações entre pares 

de objetos. A tecnologia RDF utiliza a linguagem XML, ambas iniciativas do consórcio W3C, 

no intercâmbio e processainento de modelos RDF. Proporcionam também o 

compartilhamento de infosmações compreensíveis pela máquina através da utilização de 

nainespaces (FENSEL et al., 2000). 

h.1. 

A linguagem KIF (Knowledge Interchange Format) é uma versão estendida do cálculo 

de predicado de primeira ordem que cuida de trocar conhecimento entre bases construídas em 

diferentes linguagens (GENESERETH e FLKES, l992), (GRUBER, 1992). 

KIF não deve ser considerada como uma representação interna de conhecimento. Na 

realidade, o que acontece é que um programa ao ler uma base de conhecimento no fosmato 

KIF, executa a tradução dos dados em um foimato interno próprio e trabalha com este 

formato. Quando existe a necessidade de comunicação com um outro programa, ocorre o 

mapeamento das estsuturas inteinas para o formato KIF. 

As defmições de KIF possuem grande detall~ainento, sendo que alguns destes detalhes 

são essenciais, como o fato de possuir semântica declarativa, o que quer dizer que, o 

significado de expressões na representação pode ser compreendido sem necessidade de um 

interpretador para manipular aquelas expressões (ao contrário do que ocoire, por exemplo, 

com PROLOG) e também prover a representação de conheciinento sobre conhecimento. 

Por outro lado, KIF não é uma linguagem apropriada para iteração direta com os 

usuários e, por ser uma linguagem de especificação, não incliii comandos para consultas ou 

manipulação de bases de conhecimento. 

Ontolingua é um mecanismo para escrever ontologias em um fosmato canônico que é 

compatível com algumas linguagens de representação (GRUBER, 1993a), (FARQUHAR et 
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al., 1997). Isto permite manter a ontologia em uma forma única quando usada em sistemas 

com sintaxes diferentes, ou seja, ontologias escritas em Ontolingua podem ser compartilhadas 

por míiltiplos usuários e giupos de pesq~iisa que usam os seus próprios sistemas de 

representação (GRUBER, 1992). 

Ontolingua é uma ferramenta de domínio píiblico com um mecanismo para definir 

ontologias: lê as defmições, executa a tradução delas para uma forma apropriada (de acordo 

com um sistema de representação implementado) e reconhece definições que não podem ser 

trad~izidas e avisa o usuário. 

Ontolingua provê formas para definir classes, relações, funções, objetos e conjuntos de 

axiomas (FARQUHAR et al., 1996). A sintaxe e semântica das definições estão baseadas na 

notação e semântica do KIF. É uma extensão da linguagem KIF com primitivas padrões para 

definir classes, relações e organizar conhecimento em uma hierarquia centrada em objetos 

com herança. 

2.6.3. O 

OI(BC' (Ontology Knowledge Base Connectivity) é um padrão de troca de ontologia 

para sistemas baseados em fiaines. É uma API para acessar sistemas de representação de 

conhecimento baseados em frame (CHAUDHN et al., 1998). 

Está sendo desenvolvido sob a responsabilidade do programa de Base de 

Conhecimento de auto desempenho (HPKB) do DARPA, onde está sendo usado como um 

protocolo inicial para a integração de vários componentes tecnológicos, e é o sucessor do 

G F P ~  (Generic Frame Protocol), que originalmente foi alvo de sistemas que podem ser vistos 

como sistemas de representação de frame. 

OKBC provê um modelo uniforme de um Sistema de Representação de Conhecimento 

baseado em uma conceitualização de classes e herança. OKBC está definido em uma 

linguagem de programação independente e tem implementações em LISP, Java e C. 

Consiste de um conjunto de operações que provêem uma interface genérica para um 

sistema de representação de conhecimento, interface esta que possibilita o desenvolvimento 

de ferramentas de inferência e de análise, entre outras, que operam em vários Sistemas de 

Representação de conhecimento7. 

' http:I/www.ai.sri.com/-okbcl 
http://www.ai.sri.com/-gfp/ 
What is a Ihowledge Representation? (DAVIS et al., 1993) 
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OIL (Ontology Interchange Language) é uma representação baseada na Web e uma 

camada de inferência para ontologias que combina aspectos providos por diferentes 

comiinidades: Lógica Descritiva (semântica formal e capacidade de raciocínio), Sistemas 

Baseados em Frames (primitivas de modelagem) e Linguagens Web que tem como base 

padrões W3C: RDFIRDFS e XMLIXMLS (BECHHOFER et al., 2000), (BROEKSTRA et al., 

2000), (FENSEL et al., 2000), (KLEIN et al., 2000). 

A lógica descritiva é uma linguagem de representação de conhecimento baseada em 

lógica e que descreve conhecimento em termo de conceitos e restrições que são usados para 

automaticamente derivar classificações. 

OIL herda da Lógica Descritiva a semântica formal e a capacidade de raciocínio 

desenvolvida para esta linguagem e, por outro lado, apresenta como diferencial o fato de que 

classes (conceitos) podem ser definidas em temos de descrições que especificam as 

propriedades que objetos têm que satisfazer para pertencer ao conceito (FENSEL et al., 2000). 

Estas descrições são expressas usando uma linguagem que peimite a consti-ução de descrições 

compostas, incluindo restrições em relacionainentos binários (roles) conectando objetos. 

Dos Sistemas Baseados em Frames, OIL incorpora as primitivas de modelagem 

essenciais em sua linguagem (FENSEL et al., 2000). O fato de OIL basear-se em padrões 

Web (XML x RDF) vem da necessidade de uma sintaxe de linguagem para a troca de 

ontologia baseada em padrões Web para a representação de informação. Como já provado 

com XOL (uma linguagem baseada em fi-ame com sintaxe XML para a tsoca de ontologias de 

biologia inolecular), XML pode ser usado coino uma linguagem de definição sintática para 

uma linguagem de troca de ontologia. As definições ontológicas de XOL são projetadas tanto 

para codificar esquema (metadados) coino também para codificar, por exemplo, definições de 

objeto. OIL pode ser visto como uma extensão de XOL, apesar da omissão de algumas 

primitivas originais. 

O~~t ros  candidatos para sintaxe OIL baseados na Web são XMLS (XML Schema), que 

possui maior poder expressivo e é mais rico na definição de estiuturas e gramáticas, além do 

fato de capturar seinântica da ontologia e incorporar noções de herança; RDF, que provê 

meios para adicionar seinântica a um documento sem se preocupar com a esti-utura do 

documento e o fato de RDF ser uma infra-estrutura que habilita a codificação, troca e reuso de 

metadados estruturados, além de prover uma sintaxe padrão para escrever ontologias e um 
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conjunto padrão de primitivas; e RDFS (RDF scliemes) que provê um esquema básico para 

RDF (FENSEL et al., 2000). 

Uma ontologia OIL contém descrições para classes, relacionamentos (slots) e 

instâncias. Classes podem se relacionar com outras classes através de uma hierarq~iia 

(classes/subclasses) e através de relações binárias estabelecidas entre duas relações. Além 

disso, restrições de cardinalidade podem ser atribuídas aos relacionamentos. A definição de 

uma ontologia em OIL é constituída de dois tipos de componentes: o primeiro, que descreve 

as características da ontologia (ontology container) utilizando-se de descritores do padrão 

Dublin Core; e o segundo (ontology definitions) que define o vocabulário particular daquela 

ontologia (HORROCKS, 2000). 

A linguagem DAML (DARP Agent Markup Language) é uma iniciativa da agência 

DARPA que foi desenvolvida como uma extensão da XML e RDF (ANKOLEKAR et al., 

2001). Esta iniciativa da DARPA tem como objetivo construir uma linguagem que possa dar 

suporte ao desenvolvimento de sistemas mais complexos de representação de conhecimento, 

envolvendo tipos de dados, expressões lógicas e outras facilidades que não podem ser 

projetados em RDF ou RDF Schema devido a sua simplicidade. 

Uma outra iniciativa, oriunda da combinação de DAML e OIL é uma linguagem 

proposta para representação de ontologias e metadados pela W3C. Tal combinação, 

denominada DAML+OIL (GIL e RATNAKAR, 2002), foi desenvolvida a partir da OIL 

original, embora não se utilize do seu conceito original de fraines. É constituído de uma 

coleção de classes, propriedades e objetos que são adicionados ao RDF e RDFS, resultando 

em uma nova linguagem de semântica bem definida. Assim, declarações (statements) em 

DAML+OIL também são declarações RDF. 

Existe ainda uma especificação da linguagem DAML para a descrição de serviços na 

Web: DAML-S (ANKOLEKAR et al., 2002a), (ANKOLEKAR et al., 2002b). Em 

DAML+OIL, entidades, relacionamentos, eventos etc. são definidos em termos de classes e 

propriedades. DAML-S define um conjunto de classes e propriedades em DAML+OL 

específicos para a descrigão de serviços. A classe Service está no topo de uma ontologia 

DAML-S. 
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A OWL (Web Ontology Language) está sendo proposta pelo gmpo WebOnt (W3C 

Web Ontology Working Group) coino uina extensão de XML, RDF e RDF Schema e está se 

baseando na linguagem DAML+OIL, coino pode ser visto em (PATEL-SCHNEIDER et al., 

2002) 

A OWL está sendo projetada para aplicações que precisam compreender o conteúdo 

da informação (semântica) e possibilita a representação do vocabulário dos termos e os 

relacionamentos entse estes termos (MCGUINNESS e HARMELEN, 2002). 

A OWL é uma linguagem para definir ontologias da Web e as bases de conhecimentos 

associadas a estas ontologias. Em OWL, uma ontologia é um conjunto de definição de classes 

e suas propriedades, e pode incluir os relacionamentos entre as classes (SMITH et al., 2002). 

ia 

A medida em que linguagens de representação de ontologias são utilizadas, tornam-se 

necessários mecanismos de edição e modelagem de ontologias que, a exemplo de fessamentas 

CASE (as quais possibilitam o uso de ferramentas distintas de modelagem), pesmitam a 

utilização de várias linguagens semânticas na Web (MOURA, 2002). 

O sistema Protégé-2000 (NOY et al., 2000), (NOY et al., 2001) é uma ferramenta 

gráfica para a edição de ontologias e aquisição de conhecimento. Inclui um mecanismo de 

customização que permite a modelagem conceitnal em várias linguagens semânticas Web a 

exemplo de RDF, OIL e DAML+OIL. 

A Protégé-2000 é uma ferramenta utilizada para desenvolver sistemas baseados em 

conhecimento. As aplicações desenvolvidas com esta fenamenta podem ser utilizadas em 

solução de problemas e tomadas de decisão em um domínio particular. A Protégé-2000 

funciona como se segue: primeiro, o usuário cria um esquema baseado em classes, subclasses 

e atributos para representar as informações do domínio de conhecimento que está sendo 

modelado (os atributos de uina classe podem ter restrições quanto ao tipo e cardinalidade dos 

dados); depois o usuário cria instâncias baseadas no doinínio modelado. Essas instâncias são 

criadas a partir de um formulário de entrada de dados que é, automaticamente, definido de 

acordo com o esquema. A Protégé-2000 possui uma interface gráfica bastante intuitiva. Isso 

permite que especialistas sobre um determinado domínio (por exemplo, um pneumologista), 

modelem sua área de conhecimento (doenças respiratórias) de uma maneira fácil e natural. O 
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software ainda peimite uma personalização do formulário de entrada de dados e possui uma 

ferramenta para realização de consultas à base de conhecimento criada (esquema + 

instâncias). O esquema do domínio pode ser salvo em confoimidade com a sintaxe da RDF 

Schema, e as respectivas instâncias, em RDF. 

Outras ferramentas, a exemplo de OntoEdit (ONTOEDIT, 2002a), (STAAB e 

MAEDCHE, 2000) e OntoBroker (ONTOBROKER, 2002), também caminham nessa direção. 

OntoBroker, por exemplo, é um sistema orientado a objetos que provê compiladores 

em diversas linguagens para descrever ontologias, regras e fatos. 

OntoEdit (ONTOEDIT, 2002b) é uma fei-samenta de modelagem de ontologias em um 

nível conceitual, possibilitando uma independência de linguagens concretas de representação. 

As funções básicas do software e a interface gráfica são bastante semelhantes à da Protégé- 

2000. Entretanto, a OntoEdit possui um maior número de recursos, como a definição de 

axiomas, disjunções e meta-informações sobre a ontologia criada e seu desenvolvedor. 

Também é possível relacionar e descrever outras ontologias afms com a ontologia criada. As 

ontologias modeladas podem ser exportadas utilizando a sintaxe da RDF Schema ou 

DAML+OIL, por exemplo. 

Neste capítulo foram discutidos vários aspectos de ontologias, tais como diversas 

definições nas diferentes áreas em que o termo ontologia está sendo utilizado, vantagens e 

desvantagens do uso de ontologias, classificação de uma ontologia de acordo com o nível de 

detalhe e nível de dependência da ontologia em relação a uma tarefa específica. Foram 

apresentados critérios específicos que devem ser obseivados dtirante todo o processo de 

constsução de ontologias e metodologias para a construção de ontologias, de acordo com 

algumas propostas existentes na literatura. Para finalizar, algumas linguagens de 

representação de ontologias e alguns editores de ontologia foram mostrados. 



GOS: Serviços de Ontologia na Integração de Bases de Dados 

O objetivo deste capítulo é mostrar alguns dos trabalhos relacionados à proposta 

apresentada nesta dissei-tação e que de alguma forma contribuíram para este trabalho. Para 

tanto, foi criada uma estrutura, coin a finalidade de manter uma linha de descrição e análise 

coerente, e que será seguida, sempre que possível: são apresentadas características gerais dos 

projetos relacionados, tais como: giupo de desenvolvimento, projeto, período de 

desenvolvimento (início e evol~ições), objetivo principal do projeto e a razão pela qual este 

trabalho está relacionado à proposta descrita nesta dissei-tação. São inostrados também, 

aspectos conceituais como características das ontologias, modelo utilizado, representação 

lógica, representação física (annazenamento) e inanipulação (operações típicas, linguagem de 

inanipulação utilizada). A arquitetura do sistema será detalhada j~intamente com diagramas, 

descrição dos serviços e coinponentes e a tecnologia predominante. A integração com outros 

sistemas é apresentada no tópico de considerações e para finalizar um quadro resumo 

comparativo entre os sistemas avaliados e o sistema GOS. 

O objetivo do projeto Odyssey (BRAGA et al., 1999a), (BRAGA et al., 1999b), 

desenvolvido na COPPEIUFRJ era a consti-ução de uma infi-a-estrutura de reutilização 

baseada em modelos de domínio. A infra-estrutura Odyssey provê s~ipoi-te ao 

Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC) ein domínios de aplicação específicos, 

utilizando tecnologias como frameworlts orientados a objetos (JOHNSON, 1992), arqiiiteturas 

de software (SHAW e GARLAN, 1996), agentes inteligentes (WOOLDRIDGE et al., 2000), 

mediadores (WIEDERHOLD, 1994), ontologias (GUARINO, 1998) e engenharia de domínio 

(ARANGO, 1988). 

Atualmente uin ambiente cooperativo para o desenvolvimento de componentes, 

denominado Odyssey Share, vem sendo constniído por meio da combinação de técnicas do 

contexto de Desenvolvimento Baseado em Componentes, Trabalho Cooperativo e Banco de 

Dados (ODYSSEYSHARE, 2002). 

Sobre o processo de Engenharia de Domínio do Odyssey, vale mencionar que o 

principal objetivo é a criação de componentes seutilizáveis em um dado domínio, para que 
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estes componentes venham a atender as necessidades dos desenvolvedores de aplicações 

naquele domínio, em todos os níveis de abstração requeridos. Um domínio é definido por um 

conjunto comum de problemas ou fimções que aplicações neste dom'nio podem resolver. As 

figuras centrais desta fase de definição são os especialistas de domínio e os engenheiros de 

dom'nio que tem como objetivo especificar e evoluir os conceitos do domínio. (XAVER, 

200 1). 

A abordagem apresentada neste trabalho pode ser considerada como uma extensão da 

proposta da Odyssey-Search, especificada em BRAGA (2000) no que diz respeito ao processo 

de busca por componentes reutilizáveis em outros domínios de aplicação, onde um conjunto 

de relacionamentos básicos entre termos de diferentes ontologias foi implementado. A 

abordagem desta dissertação apresenta este mesmo conjunto de relacionamentos, bem como 

oferece um suporte seini-automático para a descoberta destes relacionamentos, uma vez que 

na Odyssey-Searcli este trabalho é efetuado manualmente. 

Odyssey-Search é um sistema inulti-agente que realiza o armazenainento e a busca por 

informações de um dado domínio relevantes para a aplicação sendo especificada pelo 

engenheiro de software e a busca por infoimações em domínios correlatos ao domínio em 

questão, pelo engenheiro de domínio. 

O papel dos principais módulos da arq~iitetura deste sistema (Figura 3.1) é descrito a 

seguir: 

e Modelo dos Usuários: Especifica e disponibiliza o perfil do usuário (informações 

que indicam as preferências do usuário) para os agentes de interface e de filtragein; 

e Agente de Interface (AI): A adaptação da interface é realizada de acordo com o 

perfil do usuário. A pai-tis das necessidades iniciais do usuário em relação à 

aplicação a ser desenvolvida e às escolhas e informações que ele disponibilize, o 

agente é capaz de apresentar a informação ao usuário de acordo com suas 

necessidades. O agente determina os requisitos do usuário e provê uma visão virtual 

das bases de informações do domínio. A foima de apresentação desta base de 

informações é alterada dinamicamente pelo agente, a fim de acomodar as 

necessidades e requisitos do usuário; 

Agente de Filtragem de Infosmação (AF): Baseado nas necessidades iniciais do 

usuário, no modelo do usuário e na ontologia do domínio, o AF filtra para o agente 
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de interface apenas as informações mais adeq~iadas para o usuário, decidindo 

também a respeito de como a infoi-mação será apresentada. Inicialmente, é utilizada 

a busca de informações baseadas no perfil do usuário ou nas necessidades da 

aplicação a ser desenvolvida pelo engenheiro de aplicação e, posteriormente, a 

busca baseia-se no conteúdo de uma fonte de informação e a pai-tir daí deriva novas 

informações; 

c Agente de Aimazenamento e Recuperação de informação (AR): Possui as fimções 

de aimazenar componentes do domínio em repositórios adeqiiados, de acordo com 

o domínio ao qual o componente está relacionado e permitir a rec~iperação destes 

componentes de maneira adequada. 

Usuário 2 

Agente de Filtragem (AF1) 

Figura 3.1: Arquitetura Odyssey-Search (BRAGA, 2000) 

Para Braga (2000), confoime apresentado no capítulo 2 deste trabalho, ontologia pode 

ser definida como sendo uin vocabulário de tei-inos e a especificação do relacionamento entre 

estes tennos. No processo de constmção da ontologia, uma definição deve ser criada para 
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cada temo através de uma descrição informal, bem como a especificação dos 

relacionamentos entre os terinos, fosmando então uma rede semântica. 

Odyssey-Searcli utiliza ontologia de domínio para a busca por informações do 

domínio, no contexto de um dado domínio ou entre domínios con-elatos. O componente 

responsável por realizar as ligações interdomínios é o Gerente de Serviços (Figura 3.2). Este 

componente efetua todas as trad~ições necessárias entre termos de diferentes domínios e 

sempre tem informação atualizada a respeito do domínio. Esta informação é transmitida 

através do bassainento CORBA para os mediadores req~lisitados, sendo que o Gerente de 

Serviços (GS) efetua a tradução da requisição para as respectivas ontologias dos mediadores, 

de acordo com os relacionainentos interdoinínios caphlrados, usando os termos ontológicos 

corretos para cada domínio, representados pelos seus mediadores. Vale lembrar que a 

associação entre os teimos é um processo manual. Estes relacionamentos entre teimos 

ontológicos de diferentes domínios envolvem ligações semânticas tais como relações de 

sinônimos, hiperônimos e liipônimos, que são detalhadas no Capíhilo 4. 

M e t a d a d o s  do €23 

I Gerente de Ontologna I I 

I Modelo Ontologico I I 1  

Repositório de componentes Repositório de componentes 

Figura 3.2: Elementos da Calnada de Mediação (BRAGA, 2000) 
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A aplicação mostrada neste trabalho pode ser considerada como uma extensão da 

proposta descrita em BRAGA (2000) no que diz respeito ao processo de busca por 

componentes reutilizáveis em outros doinínios de aplicação, onde um conjunto de 

relacionamentos básicos entre termos de diferentes ontologias foi implementado. Como uma 

das contribuições da abordagem GOS, podem ser citados o suporte seini-automático 

desenvolvido para auxiliar no estabelecimento de novos relacionamentos. Suporte este que 

utiliza regras e um mecanismo de inferência para deduzir as novas combinações. 

Sobre a Odyssey-Search, vale mencionar que o processo de recuperação de 

informação leva em conta as preferências do usuário e inclusive faz sugestões de infoimações 

desconhecidas pelo mesmo. Uma outra característica iinpostante, que também é uma 

contribuição do projeto GOS, é a capacidade de execução de consulta envolvendo múltiplas 

ontologias: se uma consulta não for satisfeita a partir do uso de uma dada ontologia, esta é 

especificada utilizando os termos de outra ontologia, através dos relacionamentos ontológicos 

(OLIVEIRA et al., 2002). 

O objetivo do sistema OBSERVER (NIETO et al., 2000) é permitir que os usuários 

formulem consultas preocupando-se apenas com a semântica dos dados que lhes interessam. 

Aspectos relacionados à sintaxe, localização, estrutura e organização dos dados são 

manipulados pelo sistema. O sistema é baseado na idéia de usar ontologias como metadados 

para descrever um repositório de dados distribuídos e heterogêneos. Além disso, ontologias 

são consultadas pelos usuários e por isso apresentam um mecanismo que pesmite obter as 

respostas acessando os repositórios de dados subjacentes. 

O trabalho apresentado em NIETO et al. (2000) é uma continuação de trabalhos 

anteriores desenvolvidos pelo giupo de pesq~iisa do qual o aiitor faz parte (Departamento de 

Inforinática e Engenharia de Sisteinas, Universidade de Zaragoza), que lidavam com banco de 

dados federados. 

O GOS está bastante relacionado ao projeto OBSERVER e vale mencionar como 

características em comum, que são descritas posteriormente, o uso de relacionamentos 

semânticos entre ontologias para efetuar o inapeainento de uma consulta sobre uma ontologia 

em termos de oiitras ontologias e também o gerenciainento de várias ontologias com 
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diferentes vocabulários, ou seja, o usuário escolhe a ontologia mais apropriada para sua 

necessidade e o sistema gerencia a navegação sobre outras ontologias. 

É impostante notar a heterogeneidade existente entre as ontologias utilizadas pelo 

OBSERVER pelo fato de terem sido desenvolvidas de forma independente por diferentes 

organizações que correspondem às áreas de lingiiística e representação de conhecimento. As 

ontologias foram criadas usando linguagens de representação de conhecimento diferentes, 

mas foram descritas usando Lógica Descritiva (LD), tentando manter a mesma semântica 

fornecida originalmente por seus criadores. Estas ontologias podem ser consideradas como 

metadados semanticamente ricos que capturam o conteíido da infoimação dos repositórios de 

dados subjacentes. 

As ontologias deste protótipo foram ligadas a repositórios de dados que armazenam 

dados relacionados aos termos destas ontologias. Vale observar que todas elas descrevem 

diferentes repositórios de dados contendo referências bibliográficas. 

. Descrição @ a Arquitetura do O 

A filosofia usada no projeto do sistema, seg~indo NIETO (1998), foi criar um sistema 

altamente independente do níimero de repositório de dados/ontologias como também ser 

capaz de lidar com heterogeneidade nos níveis estruturais, funcionais ou semânticos. 

Cada nó no sistema de infoimação inclui capacidades do processamento de consultas e 

repositório de dados acessíveis para o resto dos nós através das ontologias que descrevem-nas 

semanticamente. Para resolver o problema do vocabulário, um repositório compartilhado 

contendo os relacionamentos entre ontologias pode também ser acessado pelos processadores 

de consulta. 

Os principais módulos envolvidos na tarefa de processamento de consultas são o 

Servidor de Ontologia, o Gerente de Relacionamento entre Ontologias e o Processados de 

Consulta que são apresentados a seguir. 

O Servidor de Ontologia é o módulo que provê infoimação sobre ontologias residentes 

em seus nós e nos repositórios de dados subjacentes. Existe apenas um servidor de ontologia 

por nó contendo temos ontológicos. Sua principal utilização é acessar dados de ontologias 

subordinadas. O servidor de ontologia mantém um catálogo de suas ontologias, com 

informações vinculadas sobre os repositórios de dados subjacentes de cada ontologia. O 
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objetivo do Sei-vidor de Ontologia é dividido em diias partes: encapsular toda interação direta 

com ontologias e sistemas de Lógica Descritiva (LD) e encapsular todo acesso ao repositório 

de dados. 

Os sei-viços providos pelo Sei-vidor de Ontologia são classificados de acordo com a 

informação solicitada: 

e Serviços que provêem infoimação intencional de uma ontologia: O Sei-vidor de 

Ontologia pode ser invocado por outros inódulos do sistema para obter informação 

sobre a estrutura de qualquer ontologia em seu nó. Como exemplo destes serviços 

podem ser citados: enumeração de tesmos, reciiperação da definição de tesmos e 

representação gráfica da ontologia; 

Responder consultas foimuladas sobre uma ontologia: Dada um consulta em LD e 

o nome da ontologia, o sei-vidor retoma o dado correspondente armazenado nos 

repositórios subjacentes. 

O Gerente de Relacionamentos entre Ontologias (hterontology Relationsliips 

Manager - IRM) é o mód~ilo chave que peiinite ao OBSERVER lidar com diferentes 

ontologias criadas de diferentes pontos de vista e semânticas. 

Qualquer tipo de propriedade semântica que pode ser definida através de componentes 

de ontologia do sistema é armazenado e gerenciado pelo IRM em um repositório 

independente. Isto resolve o problema do vocabulário, isto é, ontologias podem ter sido 

defmidas sob semânticas diferentes e os relacionamentos armazenados no IRM ajudam o 

sistema a traduzir a consulta de termos em uma ontologia em termos em outra ontologia 

diferente, preservando a semântica. 

O estabelecimento de propriedades semânticas através de abstrações criadas por 

diferentes pessoas, com diferentes pontos de vista, não é uma tarefa fácil, uma vez que pode 

ser relacionado de várias maneiras e o uso de vocabulários diferentes (sinônimos, hipônimos, 

entre outros) toma ainda mais complexo. Então é um processo crítico que precisa de um 

conhecimento semântico peifeito sobre os dois termos suspeitos de estarem relacionados de 

alguma forma. Isto explica porque o processo de criar uma nova ontologia deve incluir 

descrições texiuais e exemplos para cada temo na ontologia. Afiimam que o administrador de 

ontologia é a mellior pessoa para definir esta informação e que se esta tarefa for excluída, o 

futuro processo de definir relações entre ontologias poderá ser mais difícil ainda, uma vez que 

relações existentes poderão ser omitidas e, no pior caso, poderão ser estabelecidas relações 

falsas. 
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OBSERVER utiliza o seguinte conjunto de tipos de relacionamentos entre ontologias, 

para ajudar a traduzir consultas da linguagem de uma ontologia para uma linguagem de outra: 

sinônimo, hipôniino, hiperônimo, sobreposição, disjunção, cobertura. 

Com a ajuda do Processador de Consulta, apresentado detalhadamente na Figura 3.3, o 

usuário constrói uina consulta expressa em LD usando teimos de uina ontologia escolhida. 

Depois de acessar os dados relevantes de acordo com a ontologia do usuário, caso o usuário 

queira mais dados, o processador de consultas navega por outras ontologias do sistema de 

informação e traduz terinos na consulta do usuário, preseivando a semântica de sua consulta, 

o que detei~nina a importância dos repositórios de dados para os componentes de ontologia. 

Query 
Cons truction 

Editar Consulta w 
Acessar 
Dados 

elacionados I Correlação 11 

Expansão Incremental da Consulta 
para uma nova Ontologia 

Figura 3.3: Processamento de Consulta (METO, 1998) 
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3.3. re o sistema O 

Assim como o sistema OBSERVER, a proposta apresentada neste trabalho lida com o 

gerenciamento de várias ontologias com diferentes vocabulários, ou seja, o usuário escolhe a 

ontologia mais apropriada para sua necessidade e o sistema gerencia a navegação sobre outras 

ontologias. Diante da possível dificuldade por paste do usuário em efetuar a busca de um 

conjunto de infoimações, quando estas estão distribuídas por diversas bases de dados e coin 

semânticas diferentes, esta dissertação sugere o uso de ontologias e para isso é proposta uma 

feil-amenta que tem como objetivo facilitar a navegação sobre ontologias, uma vez que esta 

também não é uma tarefa simples. 

No caso de míiltiplas ontologias, uma consulta usa temos de uma ontologia 

selecionada pelo usuário e precisa ser traduzida em termos de outras ontologias que possuem 

infoimações relevantes. Um obstáculo neste contexto, de acordo com NIETO (1998), é o 

vocabulário compartilhado, especialmente quando diferentes ontologias de domínio são 

usadas para descrever informações similares através de domínios. OBSERVER está 

preocupado com isso e propõe o uso de múltiplas ontologias pré-existentes para acessar 

repositórios de dados heterogêneos, distribuídos e constiuídos de modo independente. O 

conteúdo de cada repositório de dados é descrito por uma ou mais ontologias usando um 

sistema baseado em lógica descritiva. Cada repositório de dados é visto no nível de conceitos 

semânticos relevantes. A infoimação req~iisitada pelo OBSERVER é especificada através de 

uma expressão em lógica descritiva baseada em conceitos em uma ontologia de domínio. O 

projeto GOS também está preocupado com a correta trad~ição de uma consulta baseada em 

uma ontologia em temos de outras e por isso segue a mesma linha de OBSERVER. 

Um outro objetivo em coinum coin o sistema OBSERVER é pesinitir que os usuários 

foimulem consultas, preocupando-se principalmente com a semântica dos dados que lhes 

interessam. 

Outra característica em coinum é o uso de relacionamentos semânticos entre 

ontologias para efetuar o inapeainento de uma consulta sobre uma ontologia em tennos de 

outras ontologias. O diferencial do GOS está no fato de que serão utilizados um conjunto de 

regras e um mecanismo de inferência para deduzir novas combinações válidas, inclusive a 

partir das combinações já existentes. Este mecanismo automatiza a inferência de forma 

integrada com mediadores e banco de dados e permite obter as respostas através do acesso aos 

repositórios de dados s~ibjacentes. 
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Um último aspecto a ser ressaltado é que o gerenciainento das respostas, levando-se 

em conta a perda de infoimação associada, de acordo com um limite determinado pelo 

usuário, e o controle desta perda de infoimação foram aspectos observados no OBSERVER e 

que tainbéin influenciaram esta proposta descrita nesta dissertação. Uma vez que ambas as 

propostas lidam com relacionamentos semânticos (liipôniinos e hiperônimos, por exemplo), a 

mudança semântica e conseqiientemente à perda de infoimação citada acima acontece quando 

um teimo em uma consulta é substituído por uma expressão de outra ontologia (na tentativa 

de obter uma resposta completa para a consulta do usuário). 

InfoSleutl~ tem sua raiz no projeto Camot do MCC (MicroElectronics e Computes 

Technology Corporation - Austin, Texas), com especialidade em integração de bases de 

informações heterogêneas e tem como objetivo explorar novas tecnologias em sistemas que 

recuperam e processam informações em fontes que estão em constante alteração (HWANG, 

1999), (BAYARDO et al., 1997), (FOWLER et al., 1999). 

De acordo com BAYARDO et a1 (1997), tecnologias emergentes, como a Intemet, têm 

expandido significativamente os tipos e o volume de dados disponíveis em um sistema de 

infoimação. Além disso, nestes novos ambientes, não há controle foimal sobre as novas 

fontes de inforinação, sendo assim, aplicações são desenvolvidas sem conhecimento completo 

das fontes que estarão disponíveis na sua execução. Banco de dados federados como Camot, 

que fazem integração de dados estáticos, não lidam bem com estes ambientes variáveis. Por 

outro lado, tecnologias Web baseadas em busca por palavras chave, são escaláveis mas 

incapazes de acessar informações baseadas em conceitos. 

O projeto InfoSleuth integra novas tecnologias como agentes, ontologias de domínio, 

barramento e Internet, em um ambiente aberto e dinâmico e mostra o uso de agentes de 

informação e ontologias de domínio como elemento chave para escalabilidade (BAYARDO et 

al., 1997). 

O projeto Cainot, de acordo com BAYARDO et al. (1997), era usado para integrar 

pesquisas de infosmações heterogêneas, possibilitando a integração de pesquisas de 

informações estáticas e foi pioneiro no uso de agentes. O projeto InfoSleuth estende as 

capacidades da tecnologia Cainot em ambientes de mudanças dinâmica. Ao efetuar uma 

consulta, o usuário não se preocupa com a localização da infoimação desejada e nem com sua 
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existência. A consulta é especificada genericamente sem existir também a preocupação com a 

estrutura. 

Para conseguir meios mais flexíveis para localizar uma informação e lidar com 

resultados parciais, InfoSleutli integra o seguinte desenvolvimento tecnológico (BAYARDO 

et al., 1997): 

e Tecnologia de agentes: Agentes especializados que representam os usuários, as 

fontes de informação e o próprio sistema cooperam para enviar os req~~isitos de 

processainento de infosmação, peimitindo a reconfiguração fácil e rápida das 

capacidades do sistema; 

e Ontologias de domínio: Ontologias oferecem uma descrição declarativa, concisa e 

unifoime da informação semântica, independente da representação sintática 

subjacente ou de modelos conceituais de bases de informação; 

e Agentes de Informação: Agentes procuram conciliar informações necessárias 

(especificadas em telinos de alguma ontologia) com os recursos atualmente 

disponíveis, que recuperam e atualizam requisições que podem ser dirigidas apenas 

para recursos relevantes; 

Internet: Java e Applets Java (JAVA, 2002) são usados para fomecer aos usuários e 

administradores, inteifaces independentes do sistema e também para promover a 

independência do agente em relação a sua localização ou plataforma. 

. Arquitetura 

InfoSle~ith, como descrito em BAYARDO et al. (1997), compreende uina rede de 

agentes que se coinunicam por meio de uma linguagem de consulta de agentes de alto nível 

denominada KQML (FININ et al., 1994). Usuários estipulam requisições e consultas sobre 

ontologias especificadas via interface baseada em applet. A linguagem de consulta de banco 

de dados (SQL) é usada internamente para representar consultas sobre ontologias 

especificadas. As consultas são dirigidas de agentes mediadores para agentes especializados 

em recuperação de dados de recursos distribuídos e integração e análise de resultados. 

Usuários interagem com esta rede de agentes via applets rodando em um browser Web que se 

comunica com um agente inteligente personalizado. 

Agentes anunciam seus serviços e processos requisitando outros através de inferência 

baseada ein conhecimento local, ou de uma requisição para um agente mais apropriado ou 

ainda pela decomposição de uina requisição em uma coleção de sub requisições e posterior 
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direcionainento dessas req~iisições para o agente apropriado que cuida da integração dos 

resultados. Decisões sobre direção de req~iisições são baseadas na ontologia InfoSleuth, um 

corpo de metadados que descreve o conhecimento de agentes e seus relacionamentos com um 

outro. Decisões sobre decomposição de consultas são baseadas em ontologias de domínio, 

escolhidas pelo iisuário que descreve o conhecimento sobre os relacionamentos dos dados 

armazenados pelos recursos que descrevem a ontologia (BAYARDO et al., 1997). 

A constiução de ontologias para uso pelo InfoSleuth é acompanhada mais facilmente 

pelo uso do IMTS (Integrated Manageinent To01 Suite) que provê um conjunto de interface 

gráfica para este propósito. 

A figura 3.4 apresenta a arquitet~ira do InfoSleuth e a fimcionalidade de cada agente é 

descrita a seguir (FOWLER et al., 1999), (BAYARDO et al., 1997): 

Figura 3.4: Arqzritetzrra InfoSleuth (BAYARDO et al., 1997) 

s Agente Usuário: constitui a passagem inteligente do usuário no InfoSleuth. Usa 

conhecimento das ontologias de doinínio para assistir o usuário na formulação de 

consultas e na exibição de seus resultados; 

e Agente de antologia: provê um conhecimento global de ontologias e responde 

consultas sobre elas; 
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o Agente de Informação: recebe e annazena publicações de todos os agentes 

InfoSleuth em suas capacidades. Baseado nisso, responde as consultas dos agentes 

sobre para onde dirigis suas requisições especificas; 

e Agente de Recursos: provê um mapeamento da ontologia comum para o esquema 

de banco de dados e linguagem para seu reciirso, executa os pedidos específicos 

para aquele recurso, incluindo consultas contínuas e notificações e também anuncia 

as capacidades de recursos; 

Agente de Análise de Dados: corresponde ao agente de recursos especializado em 

métodos de análise e mineração de dados; 

e Agente de Execução de Tarefas: coordena a execução de sub tarefas de 

informação de alto nível necessárias a execução das consultas. Utiliza infoimação 

provida pelo Agente de Infoimação para identificar os recursos que tem as 

infoimações solicitadas e dirigir os pedidos ao agente de recursos correto e 

reagrupar os resultados; 

e Agente Monitor: localiza a interação dos agentes e dos passos de execução de 

tarefas. Provê uma interface visual para exibir a execução. 

2. Ontologias na Arqui 

A arquitetura InfoSleuth é baseada na comunicação entse agentes, cooperando para 

ajudar o usuário a encontrar e recuperar a informação necessária. Uma q~iestão crítica na 

comunicação entre os agentes é a de compromissos ontológicos, isto é, entendimento entre os 

vários agentes dos temos para especificar o contexto do agente e o contexto da informação 

manipulada pelos agentes (BAYARDO et al., 1997). 

Uma ontologia pode ser definida, segundo BAYARDO et a1 (1997) como uma 

especificação de um vocabulário para um domínio de discurso coinpai-tilhado que pode incluir 

definições de classes, relacionainentos, funções e oiitros objetos. Ontologias na arquitet~ira 

InfoSleuth são usadas para capturar esquema de banco de dados (relacional, orientado a 

objetos, hierárquico), modelos conceituais e aspectos da arquitetura de agentes InfoSleuth 

(configurações de agente e especificação de workflow). As motivações para o uso de 

ontologias são (BAYARDO et al., 1997): 

c Capturar e argumentar sobre conteúdo da infosmação: Em um ambiente dinâmico, o 

volume de dados disponíveis é um problema que afeta a escalabilidade do sistema; 
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a Deteiminar a impoi-tância de uma infosmação sem acessar os dados subjacentes. 

Ontologias especificadas em uma linguagem de representação de conhecimento ou 

programação lógica podem ser usadas para argumentar sobre o conteúdo da 

infoimação e conseqiienteinente capacitar a determinação de sua impoi-tância; 

Capturar novas e diferentes visões em ambientes abertos como modelos de 

domínio; 

a Especificação da infia-estsutura do agente: Ontologias são usadas para especificar o 

contexto em que os vários agentes operam, ou seja, a infoimação manipulada pelos 

vários agentes e o relacionamento entre eles. 

3. Considerações sobre o In 

InfoSleutli provê uma infi-a-estiutura baseada em agente, cooperando para ajudar o 

usuário a encontrar e recuperar a infoimação necessária, e um processamento de consulta 

baseada em conceitos, por isso ontologias são usadas para prover especificação declarativa e 

precisa da infoimação semântica. São também usadas para descrever conteíido da infoimação 

em repositórios de dados independentes de representação sintática subjacente dos dados. Um 

usuário expressa sua requisição de informação através de conceitos ontológicos que são 

compreendidos pelos agentes apropriados que coin~inicain com os demais para retoinar a 

informação apropriada para o usuário. 

Antes de escolher um formato universal de ontologia, InfoSle~itli permite múltiplos 

foimatos e representações, descrevendo cada foimato de ontologia com um meta-modelo, o 

que facilita a integração entre diferentes tipos de ontologia. InfoSleuth integra, por exemplo, 

tecnologias de agente, que se coin~inicam através de KQML, Internet e ontologias de domínio. 

InfoSleuth não usa lógica descritiva para descrever ontologias, como acontece em 

OBSERVER. KIF é usado para representar conhecimento e SQL é usado internamente para 

representar consiiltas sobre ontologias específicas. No projeto descrito nesta dissertação, 

coino foi dito anterioi~nente, serão usadas regras para cuidar da representação das ontologias e 

o algoritino de Forward Chaining para gerar novos fatos a pai-tir de um conjunto inicial de 

dados. 

Embora InfoSleuth s~ipoi-te iníiltiplas ontologias, não há com~inicação entre ontologias 

de domínio, coino propõe esta dissertação. O sistema escolhe a ontologia mais agropiiada 

para a consulta e o texto do processamento é desempenliado por tal ontologia e seus 

repositórios subjacentes. Diferente do projeto desta dissertação, este protótipo lida apenas 
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com bases de dados e não se aprofunda no problema de definir o mapeamento de 

infonnações, para vários repositórios de dados heterogêneos, repositórios estes que, em sua 

maioria, possuem capacidades de consultas limitadas. Como conseqüência disso, InfoSleuth 

não considera vocabulário compartilhado através de ontologias de domínio, ou seja, não são 

usadas diferentes ontologias de domínio para descrever informações similares através de 

domínios e com isso não lida com os problemas q~iando ontologias são projetadas sob 

diferentes pontos de vista. 

Em ANDRADE e SALTZ (2000), é apresentada uma aplicação para a iinplementação 

de técnicas de otirnização de consulta no Knowledge Enhaced SQL Sewer (Kess). Kess é um 

sei-vidor SQL com um modelo de dados semântico baseado em ontologia que pesmite a 

execução de inferências limitadas. Foi projetado para aplicações que requerem a utilização de 

ontologias ou cadeias semânticas para responder consultas que necessitam de algum 

conhecimento extra, como por exemplo, exploração de dados. 

O sei-vidor Kess ainda está em desenvolvimento e sua arqiiiteh~ra pode ser considerada 

como uma extensão de um servidor SQL convencional. A psincipal característica inovadora 

deste sei-vidor, quando comparado aos servidores SQL convencionais, é a capacidade de 

armazenar conhecimento e usar esse conhecimento embutido. Estas técnicas estão divididas 

em duas categorias diferentes, a primeira baseada em semântica e a segunda em acesso a 

dados por caininhos relacionados (ANDRADE e SALTZ, 2000). 

Em geral, a iinplementação de capacidades dedutivas em um KBMS (Knowledge 

Database Management Systern) é realizada usando predicados de consulta que noimalinente 

requerem recursão. Para verificar a submissão de uma tupla a um predicado, é necessário 

atravessar o grafo semântico/ontológico, seguir as arestas, que denotam o relacionamento e 

verificar se os véi-tices são compatíveis com os predicados. Poi-tanto, é impoi-tante para Kess, 

tanto quanto para banco de dados dedutivos em geral, transfoimar o predicado de consulta em 

tempo de compilação, de tal forma que a recursão seja menor e mais barata para a avaliação 

(ANDRADE e SALTZ, 2000). 

Como tarefas de exploração de dados, ANDRADE e SALTZ (2000) consideram, por 

exemplo, cenários como o domínio de pesquisa médica. Banco de dados da área médica tem 

atributos com nomes extensos, bem como alguns atributos que possuem dependência 
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semântica (ontológica) com cada um dos outros atributos e onde a inteipretação de uma 

instância pode depender de uma outra. A vantagem apresentada pelo Kess é que os usuários, 

neste caso, especialistas médicos, são capazes de expressar consultas mais complexas sem a 

responsabilidade de se tornarem especialistas no modelo de dados, isto é, os usuários não têm 

que estar completamente fainiliarizados com o conteúdo de banco de dados, quando estão 

procurando fatos interessantes, coil-elações. 

Outra tarefa de exploração de dados, considerada no projeto, é a mineração de dados. 

A maioria das aplicações de Mineração de Dados gera regras baseadas somente no conteíido 

da base de dados. A utilização de algum conheciinento pode ser acrescentado ao processo de 

recuperação e geração de regras com significados semânticos baseados, por exemplo, em 

agregações sobre uma ontologia. 

Um exemplo clássico no cenário de supermercado é que ao invés de gerar regras como 

COCA -+ RUFFLES, isto é, um cliente que compra Coca Cola também compra R~~ffles e 

PEPSI -+ DORITOS, significando que um cliente que compra Pepsi também compra Doritos, 

podem ser geradas regras seinanticainente mais complexas e mais abstratas, que abrangem um 

universo maior de dados, como por exemplo, REFRIGERANTE -+ SALGADINHO (Figura 

3.5), significando que um cliente que compra refrigerante também compra salgadinhos, se for 

utilizado algiiin conhecimento (ANDRADE e SALTZ, 1999). 

Figzwa 3.5: U172a Ontologia Resumida (ANDRADE e SALTZ, 1999) 
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Kess define um formalisino para incluis o conhecimento do domínio, isto é, objetos 

descrevendo por exemplo, conhecimento real, propriedades, relações, classes e s~ibclasses, 

estados e processos. Depois são definidos os operadores sobre o conhecimento do domínio 

que fomecerão ao DBMS (Database Management System) o poder de inferência sobre os 

dados armazenados em suas tabelas. 

Uma ontologia, no contexto do projeto, é definida como um tipo abstrato de dados 

com três estruturas de dados: 

Um conjunto de objetos 0: A figura 3.6 mostra d~ias ontologias A e B, um conjunto 

A, B, C, e, F, G, H de objetos que pertencem à ontologia A e um conjunto D e E de 

objetos que pei-tencem à ontologia B; 

c Um conjunto de relacionamentos (funções) que ligam uin objeto a outro. Uma 

função é definida da seguinte forma f: O + relationshipname 0. Na figura 3.7 

existe, por exemplo, um relacionamento ligando o objeto A ao objeto C da mesma 

ontologia e também um relacionamento conectando os objetos C e D de diferentes 

ontologias; 

e Um gsafo de ontologia G (V, E), onde os vértices V são objetos e as arestas E são 

relacionamentos. 

Figura 3.6: Ontologias, Objetos e Relacionamentos (ANDRADE e SALTZ, 1999) 
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Neste projeto foram implementadas várias extensões aos comandos SQL 

convencionais para apoiar o modelo de dados semântico. Estas extensões consistem 

basicamente de primitivas para criar uma ontologia, seus objetos, os relacionamentos 

conectando os objetos e os caminhos de inferência. Para exemplificar, é apresentada a sintaxe 

para alguns dos comandos que iinpleinentam estas características: 

c Create ontology <ontology-name>, onde ontology-name é um identificador 

nomeado pelo usuário. Aloca espaço para um estrutura de dados que armazena os 

objetos e relacionamentos entre estes objetos; 

c Inseit object into <ontology-name> values (<object-name>), onde object-name é o 

nome de um objeto pertencente a uma ontologia; 

e Insert relationsliipname into <ontology-name> val~les (<relationship-name>), onde 

relationship-name é o nome de um relacionamento que pode conectar objetos da 

ontologia; 

B) Inseit inferencepathaine into <ontology-name> values (<infereme-path-name>), 

onde inference-path-naine é o nome de um caminho de inferência conectando 

objetos de uma mesma ontologia ou de ontologias diferentes; 

e Select .. . .where inference-path-name (object-name-1, object-name-2); onde este 

comando (select ou join) tem sua semântica padrão, mas as tiiplas são mostradas 

apenas quando um caminho de inferência inference-path-name é encontrado e é 

conectado a dois objetos especificados. 

Considerações 

A aplicação apresentada em ANDRADE e SALTZ (2000) cuida da implementação de 

técnicas de otimização de consulta no servidor Kess, que foi projetado para aplicações que 

requerem a utilização de ontologias ou cadeias semânticas para responder consultas que 

necessitam de algum conhecimento extra. A proposta do GOS é usar ontologias como 

metadados para descrever repositórios de dados distribuídos e heterogêneos e prover o 

mecanismo que, utilizando-se de conhecimento e de um processo de geração e recuperação de 

regras baseadas em agregações sobre ontologias, permite obter as respostas acessando os 

repositórios de dados subjacentes. 

Uma característica comum à esta proposta é o fato de prover liberdade aos usuários no 

que diz respeito à construção de consultas mais complexas sem a responsabilidade de estarem 

completamente familiarizados com o conteúdo de banco de dados. 
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Kess define um formalismo para incluir o conhecimento do domínio, isto é, objetos 

descrevendo por exemplo, conhecimento real, propriedades, relações, classes e subclasses, 

estados e processos. Depois são definidos os operadores sobre o conhecimento do domínio 

que fornecerão ao DBMS o poder de inferência sobre os dados armazenados em suas tabelas. 

Neste projeto forain impleinentadas várias extensões aos comandos SQL convencionais para 

apoiar o modelo de dados semântico, que consistem basicamente de primitivas para criar uma 

ontologia, seus objetos, os relacionainentos conectando os objetos e os caminhos de 

inferência. No caso do trabalho mostrado nesta dissei-tação, para a representação da ontologia 

e posteriormente para a inferência de novas coinbinações de dados válidas, são utilizadas 

algumas técnicas de Inteligência Artificial, tais como regras para representar conhecimento e 

mecanismo de fonuard chaining que utiliza uin conjunto de regras para gerar novos fatos a 

partir de um conjunto inicial de dados. Outro ponto impoi-tante é que enq~~anto no Kess são 

iitilizadas extensões SQL, como já foi dito, o GOS utilizará a OQL (Object Query Language). 

Ein CHRISTOPHIDES et al. (1999), é tratado o problema de prod~~zis coinbinações 

significativas de conjuntos de dados e programas científicos disponíveis para gerar dados 

precisos para uma tarefa particular (por exeinplo, planejamento ainbiental). Propõem um 

Sistema Baseado em Conhecimento (KBS - Knowledge Based System) que captura a relação 

semântica entre dados e programas apoiados em uma ontologia específica da aplicação. 

Baseado nesta infoiinação, o KBS dinamicamente deduz caminlios de produção de dados 

válidos sem a intervenção do usuário, o que é importante para aplicações m~~ltidisciplinares. 

Este trabalho teve como supoi-te o Projeto de pesquisa THETIS, que é uma coleção de 

repositórios distribuídos com foco no Gerenciamento da Zona Costeira da Região 

Meditei-sânea na Europa e que teve seu início em 1997. 

Para validar este tsabalho, estão desenvolvendo uin protótipo para a Administração da 

Zona Costeira. Os cientistas ainbientais e de instituições públicas que trabalham na 

Administração da Zona Costeira, segundo CHRISTOPHIDES et a1.(1999), frequentemente 

precisam extrair e combinar dados de áreas científicas diferentes, como biologia marítima, 

oceanografia física e química, geologia e engenharia, armazenados em repositórios 

distribuídos. Por exemplo, considere o transpoi-te de lixo ein uma área costeira pai-ticular dada 

urna fonte de poluição. Autoridades locais poderiam exigir esta informação para detesminar a 

melhor localização para instalar um canal de escoamento de lixo. 
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Defendem o fato de que a descoberta manual de conjuntos de dados e programas que 

podem conduzir à produção de dados desejados é tediosa. Req~ier uma investigação rigorosa e 

entendimento de descrições de metadados. Além disso, o usuário tem que manter o caminho 

de buscas relacionadas para descobrir possíveis modos de prod~izir dados para uma tarefa 

paiticular. Então, o suporte para derivar combinações válidas de dados e programas de um 

modo direto é inestimável, particularmente para grandes sistemas de informação. Para 

alcançar isto, usam um I(BS que captura as habilidades dos cientistas considerando as 

relações semânticas entre recursos científicos. Isto peimite a geração por demanda de 

caminhos de prod~ição de dados com esforço red~izido no lado do usuário, segundo 

CHRISTOPHIDES et al. (1999). 

Integração de ecursos Científicos 

ransporte de Lixo 

Ein Ciências Ambientais, conceitos como ar, água, onda e lixo dão o significado 

intrínseco de dados e programas que residem nos repositórios. Associados a estes conceitos há 

várias noções físicas como localização ou tempo que são encontradas em vários padrões de 

inetadados ainbientais e geoespaciais. Uma fundamentação ontológica deste conhecimento 

provê um frainework foimal para deduzir combinações válidas de recursos científicos 

disponíveis relativo a problemas ambientais concretos, por exemplo, adininistração do lixo. 

Para o escopo deste trabalho, Ontologia conceitua conjuntos abstratos de dados de 

informações ainbientais. Relacionamentos entre os conceitos representam os programas 

empregados para produzir tais dados. 

A semântica desta ontologia é determinada pela interpretação dos vários conceitos e 

relações que resumem os recursos científicos subordinados. Para este propósito, seguem uma 

definição intencional de noção de Ontologia que usa atributos como localização e resoliição 

de grid, que descrevem as propriedades de recursos científicos e são usados para especificar 

os relacionamentos entre eles. Do ponto de vista lógico, as descrições foimain uin conj~into de 

regras axiomáticas, que são consideradas verdadeiras, independente do conteúdo atual dos 

repositórios siibordinados. 
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3.5.2.2 ase de  Conhecimento 

Para permitir argumentação na combinação de alternativas entre dados e programas, 

defendem uma definição de noções de Ontologia em um IG3S que usa Clá~isulas de Horn. 

Uma noção de Ontologia N é definida como uma clá~isula N (Al, A2, ....., An), onde Al, 

A2, ....., An são atributos. Relacionamentos entre conceitos são expressos como regras da 

forma: N (Al, A2 ,....., h): - N1 (AI, A2 ,....., An) ,..., Nn (Al, A2 ,....., An) onde ": - " denota 

implicação e ", " conjunção. 

Fatos extensionais indicam conjuntos de dados disponíveis ou intencionais que 

denotam conjunto de dados que podem ser gerados por programas. Não há nenhuma 

necessidade de asmazenar explicitamente fatos no I a S .  Fatos intensionais são dinamicamente 

deduzidos por regras. Fatos extensionais podem ser construídos "on-lhe" por uma máquina de 

busca de metadados que localiza os recursos corsespondentes. 

rodução de Da 

Uma consulta é uina descrição do recurso desejado em termos de um conceito de 

ontologia e deve ser satisfeita por fatos extensionais ou intencionais, como consultas 

posteriores que requerem expansão adicional. Este processo iterativo leva em conta todas as 

possíveis combinações de regras e fatos extensionais. O resultado é um conjunto de árvores 

cujos nós são fatos intencionais e as folhas são extensionais, incorporando todos os caminhos 

de produção válidos através dos quais dados para a idéia examinada podem ser gerados. 

Através de uina interface gráfica iinpleinentada no KBS, o usuário pode explorar 

prod~ições de dados válidas de um modo direto. Esta interface é responsável por remeter 

consultas de iisuário para o KBS, receber e interpretar as árvores resultantes, e exibir esta 

infomação. 

3. epositórios Cien 

A arquitetura é constik~ída de três mód~ilos principais: a Máquina de Busca de 

Metadados, o Sistema de Base de Conhecimento e o "Workflow" de tempo real que cooperam 

para proporcionar ao usuário a fi~ncionalidade desejada. A arq~litetiira é mostrada na Figura 

3.7. A fimcionalidade de cada componente é descrita a seguir: 

e, A Máquina de Busca de Metadados é responsável por localizar recursos extesnos, 

conjunto de dados ou programas. Também pode recuperar informação 

complementar armazenada nos repositórios, por exemplo, docuinentação de usuário 



GOS: Serviços de Ontologia na Integração de Bases de Dados 

nas fontes disponíveis. A Máquina de Busca aceita cons~iltas de metadados nas 

propriedades fonte e retoma uma lista de descrições de metadados e referências. 

Referências apontam para o repositório de wrappers que provê acesso e chamada 

da interface para os sistemas legados s~tbordinados onde os dados e programas 

residem; 

O Sistema de Base de Conhecimento aceita q~iestões relativas à disponibilidade de 

conceitos de ontologia. Gera e retoma as prodiições de dados correspondentes 

baseados nos recursos disponíveis e restrições impostos pelas regras de ontologia. 

Estas produções provêem toda a informação que é necessária para constsuir 

especificações de workflow. O KBS com~inica-se regularmente com a Máquina de 

Busca de Metadados para atualizar seu banco de dados extensional; 

s O Sistema Workflow de tempo real inonitora e coordena a execução de workflows. 

Executa cada passo inteimediário da especificação de workflow, acessando dados e 

chamando programas através do repositório wrappers. Podem ser empregadas 

técnicas de rec~iperação e controle para a~iinentar tolerância a falhas. 

Middlware 

---------------- 

Figura 3.7: Arquitetura para Repositórios Integrados (CHRISTOPHIDES et al., 1999) 
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Esta arquitetura assegura a escalabilidade e extensibilidade requeridas em sistemas 

federados. Pei~nite que organizações geograficamente dispersas e autônomas 

operacionalmente "expoi-tem" os seus recursos. Registrar um novo recurso com o sistema 

requer somente prover wrappers apropriados e descrições de metadados. 

Para aumentar o desempenho e tolerância a falha, a Máquina de Busca de Metadados 

pode ser distribuída em váiias máq~iinas. Também, várias ~inidades de conhecimento que 

aderem a domínios diferentes podem ser ligadas ao KBS para apoiar uma variedade de 

aplicações e giupos de usuário. 

Considerações sobre o T 

Este projeto, como dito anteriormente, cuida do problema de produzir combinações 

significativas de conjuntos de dados e programas científicos disponíveis para gerar dados 

precisos para uma tarefa pai-ticular. Propõem um KBS que captura a relação semântica entre 

dados e programas apoiados em uma ontologia específica da aplicação. Baseado nesta 

infoimação, o ISBS dinamicamente deduz caminhos de produção de dados válidos sem a 

intervenção do usuário. A aplicação desenvolvida e mostrada nesta dissei-tação também leva 

em conta o fato de que a transparência para o usuário é um fator prioritário e se preocupa com 

a captura da relação semântica entre os teimos da ontologia. 

Usam um KBS que captura as habilidades dos cientistas considerando as relações 

semânticas entre recursos científicos, o que permite a geração por demanda de caminhos de 

produção de dados sem esforço significativo no lado do usuário. Este projeto, assim como a 

proposta deste trabalho, se preocupa com o fato de prover liberdade aos usuários na 

construção de consultas mais complexas. 

Para permitir argumentação na combinação de alternativas entre dados e programas, 

defendem uma definição de noções de Ontologia em um KBS que usa Cláiisulas de Hoin, 

como já foi dito anteriomente. Esta dissei-tação propõe um conjunto de regras "if-then" para 

representar conheciinento e utiliza um mecanismo de inferência para deduzir novos dados. 

No contexto do projeto, uma consulta é uma descrição do recurso desejado em teimos 

de um conceito de ontologia e o resultado é um conjunto de árvores incorporando todos os 

caminhos de produção válidos através dos quais dados para a idéia examinada podem ser 

gerados. Através de uma interface gráfica implementada no KBS, o usuário pode explorar 

produções de dados válidas de um modo direto. Esta interface é responsável por remeter 

consultas de usuário para o KBS, receber e intespretar as árvores resultantes, e exibir esta 
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infosmação. O projeto GOS fornece ao usuário uma interface para cadastrar a ontologia e seus 

termos, bem como uma interface para o administrador cadastrar as regras. 

e Componentes aseada em Ontologia 

OntoSeek é uma ferramenta orientada a objetos, baseada em ontologia, com alguma 

capacidade de inferência e um processo de recuperação baseado em palavras chave para a 

recuperação de componentes (BORGO et al., 1997), (GUARINO et al., 1999). 

OntoSeek é resultado de uma cooperação entre Corinto (Consorzio di Ricerca 

Nazionale Tecnologia Oggetti - consórcio este que tem como um dos objetivos o estudo da 

tecnologia orientada a objeto), IBM, Apple Itália e o Ladseb-CNR (National Research 

Council Institute of Systems Science e Biomedical Engineering). 

OntoSeek adota uma linguagem de expressividade limitada, priorizando a 

simplicidade dos requisitos mais importantes. Utiliza uma estrutura de grafos bem simples 

para representar as consultas e os componentes, e assume que o usuário tem familiaridade 

com o vocabulário utilizado para codificar componente, apoiando-se em uma grande 

ontologia lingiiística para executar o "casamento" entre consultas e dados, a Ontologia Sensus 

(BORGO et al., 1997), (SWARTOUT et al., 1996). O componente é descrito por um grafo 

(Figura 3.8), onde arcos e nós são rotulados com palavras em inglês. Uma vez que relações 

binárias não são normalmente denotadas por nomes, uma semântica especial é utilizada para 

este grafo, chamado Grafo Léxico Semântico. Nomes em inglês no grafo são reconhecidos 

por uma interface léxica, baseada no Wordnet (thesaiinis que indica os diversos significados 

associados a cada palavra). O analista escolhe o significado correto e o grafo é transformado 

em um grafo de sentidos baseado na Ontologia utilizada no sistema. O grafo de consultas é 

construído de modo similar, mas as palavras escolhidas e o sentido correspondente podem ser 

diferentes, assim como a estrutura do grafo. Conceitualmente, o processo de busca 

implementa um algoritmo de casamento de grafo, retornando os identificadores de todos os 

componentes com descrição incluída na consulta. 
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Figura 3.8. Grafo Representando z r m  Componente de Software (BORGO et al., 1997) 

OntoSeek foi projetado para codificar uma infoiinação através de um grafo simples de 

conceitos e relações rotuladas por palavras em inglês; consultar uma base de dados 

previamente codificados e executar o casamento semântico baseado em ontologia. E para 

possibilitar a gerência de repositórios de informação baseada em ontologias compartilhadas, 

um número de requisitos mais prioritários tem sido assumidos, tais como: eficiência no 

volume de dados e portabilidade/escalabilidade do sistema. 

O papel dos principais inódulos da arquitetura OntoSeek (Figura 3.9) é descrito a 

seguir: A descrição funcional de um componente é representada pelo Gráfico Léxico 

Semântico. A principal característica deste grafo é o fato de que seus componentes são 

denotados por itens léxicos e depois refinados interativainente em um grafo de sentido por 

uma Interface de Codificação. Os possíveis significados das palavras são mostrados através da 

Interface Léxica. O grafo de sentido é a entrada da fase de classificação, onde o grafo 

descrevendo o componente é adicionado ao Banco de Dados, devidamente ligado a Ontologia 

para explorar algoritmos de busca eficiente. No processo de recuperação de dados, a consulta 

é representada como um grafo de palavra, que é refinada no grafo de sentido na Interface de 

Recuperação de Dados. A base de dados é então pesquisada para encontrar os componentes 

que atendem a consulta de acordo com as restrições taxonômicas presentes na ontologia. 
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Figura 3.9 Arqz~itetz~ra OntoSeek (BORGO et al., 1997) 

Considerações sobre o OntoSeek 

OntoSeelc é uma ferramenta para a recuperação de componentes baseada em ontologia, 

e que apresenta algumas características que são propostas também em GOS, como por 

exemplo o fato de utilizarem alguma capacidade de inferência. 

Enquanto na proposta desta dissertação, são usadas ontologias de fonna integrada e 

não se limita a uina representação, o projeto OntoSeek adota uma linguagem de 

expressividade limitada, priorizando a simplicidade dos requisitos mais importantes, 

utilizando uina estsutura de gafos bem simples para representar as consultas e os 

componentes. 

Ao contrário do GOS, OntoSeelc assume que o usuário tem familiaridade com o 

vocabulário utilizado para codificar componente, apoiando-se em uma grande ontologia 

lingüística para executar o "casamento" entre consultas e dados; conceitualinente, o processo 

de busca implementa um algoritmo de casamento de grafo, retoinando os identificadores de 

todos os componentes com descrição incluídas na consulta. 

OntoSeelc foi projetado para codificar uma infonnação através de um grafo simples de 

conceitos e relações rotuladas por palavras em inglês; consultar uma base de dados 

previamente codificados e executar o casamento semântico baseado em ontologia. Como no 

trabalho proposto nesta dissertação, estão preocupados com a gerência de repositórios de 

infoimação baseados em ontologias compartilhadas. 
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Como foi visto, alguns sistemas de recuperação de informação usam, por exemplo, 

mecanismos de inferência sobre ontologias para derivar novas informações. Estes trabalhos 

inchem OntoSeek, Thetis e Kess. Uma diferença entre estes projetos e o nosso é que usamos 

um processo seini-a~itoinático para dei-ivar novas infoimações e relacionamentos 

interontológicos. Estes projetos não fornecem uina soliição para acessar infoimações de 

diferentes domínios, de modo transparente para o usuário como fazemos em nosso trabalho. 

NIETO et a1 (2000) apresentam uma proposta que permite que os usuários foimulem 

consultas preocupando-se apenas com a semântica dos dados que lhes interessam. Aspectos 

relacionados à sintaxe, localização, estrutura e organização dos dados são manipulados pelo 

sistema. O sistema é baseado na idéia de usar ontologias como metadados para descrever 

repositório de dados distribuídos e heterogêneos. Além disso, ontologias são consultadas 

pelos usuários e por isso apresentam um mecanismo que peimite obter as respostas acessando 

os repositórios de dados subjacentes. Em NIETO et a1 (2000), relacionamentos semânticos 

entre ontologias são usados para efetuar o mapeainento de uma consulta sobre uma ontologia 

em termos de outras ontologias e também o gerenciamento de várias ontologias com 

diferentes vocabulários, de modo similar à nossa proposta. O diferencial de nossa abordagem 

é que o estabelecimento de relacionamentos interontológicos é efetuado de maneira semi- 

automática, utilizando uma base de regras juntamente com um mecanismo de inferência para 

derivar novos relacionamentos. 

Outro tsabaho relacionado à nossa proposta é o sistema InfoSleuth. Esse sistema usa 

ontologias para a recuperação de informação de bases de dados distribuídas e heterogêneas. 

InfoSleutli pode ser visto como iim framework que pode ser modelado para um determinado 

propósito. Uma aplicação interessante é o projeto EDEN na área ainbiental. Neste caso, 

algumas feil-amentas de InfoSleuth foram personalizadas para este projeto. 

O GOS pode ser considerado como uina extensão da Odyssey-Search, trabalho 

apresentado em BRAGA (2000), onde foi implementado um protótipo que realiza o 

asmazenamento e a busca por infoimações relevantes de um dado domínio para o 

desenvolvimento de aplicações e a busca por infonnações em domínios correlatos ao domínio 

em q~iestão. Em BRAGA (2000), também é utilizada a ontologia de domínio para a busca por 

informações do domínio, no contexto de um dado domínio oii entre domínios con-elatos. Uma 

diferença é que na Odyssey-Search, a associação entre os termos é um processo manual, 

enquanto que em nossa proposta existe um suporte semi-aiitomático para ajudar neste 
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processo. Em BRAGA (2000), o processo de recuperação de infonnação leva em conta as 

preferências do usuário e inclusive faz sugestões de infoimações desconhecidas pelo mesmo. 

No sistema GOS, sei-viços ontológicos são oferecidos ao usuário através de uma interface 

gráfica, tais como cadastro e remoção de ontologias, incl~isão de novos termos, dentre outros, 

seilriços estes que não estão disponíveis nas outras propostas apresentadas, inclusive BRAGA 

(2000). 

O diferencial da nossa proposta em relação aos demais trabalhos está no fato de que 

utilizamos uin conjunto de regras e uin inecanisino de inferência para ded~izir novas 

combinações válidas, incl~isive a pai-tir das combinações já existentes. Este mecanismo 

autoinatiza a inferência de foiina integrada com mediadores e banco de dados e peimite obter 

as respostas através do acesso aos repositórios de dados subjacentes. 

Para finalizar, é apresentado uin q~1adi-o resumo dos projetos relacionados à proposta 

GOS, tentando mostrar cada projeto e as suas principais caracteiísticas (mencionadas 

anteriormente e marcadas coin o "x"). O sistema GOS aparece no quadro para que a 

combinação das características possa ser obsewada (GOS e os outros sistemas) e será 

apresentado em detalhes no capít~ilo 4. 

Tabela 3.1: Quadro Resumo dos Trabalhos Relacionados 

Inferência x 
Regras x 

Relacionamentos 

É apresentado ainda uin quadro comparativo mais geral (Anexo I), onde além de 

algumas características são apresentadas contribuições de cada projeto, definição para 

ontologia, tecnologias utilizadas entre outros tópicos. 
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Segundo NIETO et al. (2000), existe atualmente uma necessidade de complementação 

das técnicas de recuperação de informação e navegação existentes, através de uma estratégia 

que tenha seu foco no conteúdo e na semântica da informação. Uin problema crítico em 

caracterizar o conteúdo da infoimação é o uso de vocabulários diferentes descrevendo 

infoimação semelhante, ou seja, diferentes temos são utilizados para caracterizar uma mesma 

informação. 

BERNERS-LEE et al. (2001) completam afirmando que, no contexto da Web, o 

conteúdo encontrado hoje ainda é projetado para usuários (humanos) consultarem e não para 

os programas coinputacionais manipularem, o que explica a quantidade de informação inútil 

encontrada quando se está pesquisando algum assunto; e isso acontece porque o computador 

não conhece o significado (semântica) do que o usuário procura. 

Esse problema também é crítico nas arquiteturas de integração de banco de dados. 

Uma solução bem sucedida é o uso de mediadores (WIEDEWOLD, 1994) que apresenta um 

esquema de representação comuin. Entretanto, o vocabulário desse esquema nem sempre é 

familiar ao usuário. Uma solução para o problema de vocabulários diferentes é a utilização de 

relacionamentos semânticos entre os temos através do uso de ontologias (NIETO et al., 

2000). 

Ontologias estão mostrando ser a resposta adequada também para a Web Semântica 

(HENDLER et al., 2002). Neste novo contexto, a Web será capaz de representar associações 

entre coisas que, em princípio, poderiam não estar relacionadas. Para isso, computadores 

necessitam ter acesso a coleções estruturadas de informações (dados e metadados) e de um 

conjunto de regras de inferência que ajudem no processo de dedução automática. Estas regras 

são especificadas através de ontologias, que permitem representar explicitamente a semântica 

dos dados (BERNERS-LEE et al., 2001). Através de ontologias é possível elaborar uma rede 

enorme de conlieciinento liuinano, complementando o processainento da máquina e 

melhorando qualitativamente o nível de serviços na Web (MAEDCHE, 2002). 

A integração de infoimações no contexto do Desenvolvimento Baseado em 

Componentes (DBC), que tem como principal proposta a construção de aplicações a partir de 

diferentes quesitos já constiuídos e utilizados em outros sistemas também pode ser 
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beneficiada com o LISO de ontologias. Não se pode reutilizar componentes prontos se não se 

sabe como e onde encontrá-los. Dentro deste contexto, o repositório surge como uma solução 

para o armazenamento de coinponentes, tomando-os píiblicos e acessíveis a todos. Por isso, a 

constiução de uma infi-a-estrutura capaz de integrar informações de componentes 

armazenados em repositórios distribuídos tosna-se uina qiiestão importante para um processo 

de reutilização. Além disso, tal infra-esti-utura deve prover também recursos avançados para 

pesquisa de componentes. As estratégias de busca atualmente disponíveis na Web, baseadas 

em sua maioria no uso de palavras-chave, permitem a execução de pesquisas de forma 

limitada, originando respostas m~lito volumosas e genéricas. Aliado a isto, a falta de 

informações descritivas (metadados) relacionadas aos componentes publicados, além dos 

problemas associados a questões semânticas que envolvem a existência de diferentes 

vocabulários descrevendo infoimações semelhantes dentro de um mesmo contexto, diminuem 

ainda mais a precisão e qualidade dos mecanismos de busca existentes. 

O sistema GOS (GOA Ontology Sewices) proposto neste trabalho faz parte da 

arq~iitetura do ambiente de desenvolvimento baseado em componentes OdysseyShare 

(WERNER et al., 2002) e interage através da ComPublish (SOUZA, 2002) com um sistema 

de mediadores. Além disso, o GOS utiliza um modelo de ontologias aliado a um mecanismo 

de inferência para lidar coin as informações sobre os componentes e com o relacionamento 

destas diferentes informações em uma ontologia. Cada mediador provê uma visão lógica das 

informações sobre componentes agrupadas segundo um determinado domínio de aplicação. O 

uso de ontologias facilita a localização de infoimações sobre os componentes baseado no 

vocabulário do domínio de aplicação. O GOS possui serviços para o gerenciamento de várias 

ontologias com diferentes vocab~ilários. Para efetuar o mapeamento de uma consulta sobre 

uma ontologia em termos de outras ontologias, o GOS leva em consideração três tipos de 

relacionamentos: sinônimos (termos coin a inesma semântica), hiperônimos (termos mais 

genéricos) e hipônimos (teimos mais específicos). As consultas dos usuários são reescritas 

com a inesma semântica, substituindo os teimos por teimos sinônimos de diferentes 

ontologias. Os relacionamentos liiperôniinos e liipônimos são usados de acordo com a 

necessidade do usuário. O objetivo do GOS é, poi-tanto, reduzir o problema da necessidade de 

conhecer a esti-utura e semântica de dados espalhados nos vários repositórios para um 

problema menor que é conhecer os relacionamentos (termos sinônimos, por exemplo) entre os 

temos através das ontologias. 
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O projeto OdysseyShare tem como objetivo explorar os aspectos colaborativos no 

DBC, através da construção de mecanismos para o suporte à interação em grupo no ambiente 

Odyssey (WERNER et al, 2000b). O ti-aba1110 em equipe, no contexto do desenvolvimento 

cooperativo de componentes, pode envolver desenvolvedores em todo o mundo, produzindo e 

armazenando coinponentes em repositórios dos mais variados tipos e independentes uns dos 

outros (diferentes foiinatos de aimazenamento, capacidades de consulta, etc). Por esse 

motivo, a localização e recuperação de componentes de software, em especial os disponíveis 

na Internet, é uina tarefa complexa (WERNER et al., 2002). 

Neste sentido, foi elaborada uina arquitetura, denominada CoinPublish (SOUZA, 

2002) que visa auxiliar desenvolvedores de software a publicar variados artefatos de software 

na Intesnet, tal como modelos, diagramas, código fonte, programas ou q~~alquer outro tipo de 

artefato utilizado ou produzido nas diferentes etapas do processo de desenvolvimento de um 

software. Através de sua arquitetura baseada em mediadores, a ComP~iblish (Figura 4.1) 

provê uina visão lógica de vários componentes p~iblicados local ou remotamente dentro de um 

mesmo domínio de aplicação (OLIVEIRA et al., 2002). Alguns de seus serviços são: 

Consultas fl 

Figura 4.1 : Arquitetura ComPublish (OLIVEIM et al., 2002) 

- 
5 5 
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Serviços para Publicação de Componentes: A publicação de componentes em 

repositórios remotos é feita pelo mód~ilo representado pelo Servidor Le Select. Um 

repositório pode ser q~ialquer gerenciador de dados, desde um simples sistema de 

arquivos a um poderoso sistema de banco de dados. O Le Select fornece os 

mecanismos necessários para a abstração da heterogeneidade de diferentes 

repositórios de componentes a serem publicados na Intesnet. Através dos serviços 

de publicação de inetadados do Le Select, componentes são descritos segundo o 

padrão XML. Um DTD XML pré-definido é fornecido para cada categoria de 

componentes, divididos em código, documentos e serviços. Para registrar um 

componente, o publicados deve fornecer informações como: domínio de aplicação, 

aiitor, lingiiagem, etc. Uma vez publicados, os componentes armazenados no 

repositório remoto passam a ser referenciados por um mediador específico dentro 

da camada de integração, através dos metadados exportados de cada componente 

pelo módulo piiblicador. Desta foima, cada componente se toma acessível às 

consultas submetidas por usuásios na camada de aplicações. Uma vez descoberto e 

selecionado, o mód~do publicador oferece serviços de ftp para transferir o 

componente remoto para a máq~iina local do usuário (OLIVEIRA et al., 2002); 

e Serviços de Mediação para Integração de Metadados: A camada de integração 

da ComPublish (Figura 4.1) é fosmada por um conjunto de mediadores e tradutores 

que se com~inicain entre si segundo um bail-amento CORBA. Os tradutores 

encapsulam a API cliente Le Select, que provê os serviços necessários para 

comunicação com os servidores Le Select remotos. Os mediadores, por sua vez, são 

responsáveis por organizar as infosmações dos componentes publicados segundo 

um determinado domínio de aplicação. Os sewiços de armazenarnento e consulta 

dos inetadados (incl~iindo as informações de componentes, os modelos ontológicos 

e a base de regras) e dos componentes locais a cada mediador são realizados pelo 

servidor de objetos GOA. Todas as informações de componentes exportadas pelos 

servidores Le Select no padrão XML são convertidas e armazenadas dentro do 

GOA, segundo o modelo orientado a objetos. Desta fosma, a camada de mediação 

consegue prover aos usuários sei-viços de pesq~iisas de maior eficiência e qualidade, 

através de consultas seguindo o padrão 0 0 .  Dentre os mediadores, existe ainda um 

mediador especial denominado Gerente de Serviços (GS), que gerencia as 

infoimações relacionadas aos demais mediadores desta camada. O GS é 
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responsável por direcionar as consultas s~lbmetidas pela camada de aplicações aos 

mediadores adeq~iados e realizar as ligações ontológicas intra e inter-domínios 

através do sistema GOS (OLIVEIRA et al., 2002). 

O sistema GOS (Figura 4.1) é responsável por realizar as ligações ontológicas intra e 

interdomínios. Este sistema realiza os mapeamentos necessários entre temos do mesmo e de 

diferentes domínios e mantém as informações at~ializadas a respeito do domínio. O GOS 

recebe do GS solicitações de seiviços ontológicos, como por exemplo, criação de ontologias e 

incl~isão de termos ontológicos, descobei-ta de informações sobre componentes relacionados 

ao teimo em questão e estabelecimento de relacionamentos intra e interontológicos. 

A integração de ontologias no contexto do GOS é realizada através do "casamento" 

das características constantes de cada modelo ontológico, através da identificação de 

relacionamentos entre estes termos ontológicos de diferentes domínios tais como relações de 

sinônimos, hipônimos e hiperôniinos, descritos neste capítulo. Através destes mecanismos, 

utilizados em o~~t ras  abordagens para a integração de esquemas heterogêneos (NIETO, 1998), 

ontologias de domínio similares podem ser integradas e/ou direcionar as buscas em um dado 

domínio para domínios correlatos, como também foi apresentado em (BRAGA, 2000). O 

estabelecimento de relações intsa e interontológicas é feito de modo semi-automático e usa 

uma base de regras juntamente com um mecanismo de inferência para derivar novas relações. 

A figura 4.2 apresenta os principais módiilos da arquitetura GOS descritos a seguis. 

Figura 4.2: Arquitetzrra GOS 
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Gerente de Consultas (GC): É encail-egado de recuperar infoimações relacionadas 

a um determinado teimo de uma ontologia específica. O GC navega através das 

ligações entre teimos da ontologia, como sinônimos, hipônimos, hiperôniinos e 

apresenta o resultado como um conjunto de termos relacionados. Caso haja 

solicitação de verificação em outsos doinínios (ontologias relacionadas), o GC 

submete uma consulta ao GRI, que é responsável por verificar teimos de outras 

ontologias, apresentando assim um resultado mais abrangente; 

e Gerente de Relacionamentos Interontológicos (GRI): Provê informações sobre 

os relacionamentos interontológicos. Para isso, o GRI gerencia as listas de 

sinônimos, hiperôniinos e hipôniinos, entre tennos de diferentes ontologias. GRI é 

o módulo chave que peimite à arq~iitetura GOS lidar com diferentes ontologias 

criadas de diferentes pontos de vista e semânticas. Os relacionamentos 

aimazenados no GRI permitem que o GOS mapeie tesmos de uina ontologia sobre 

tesmos da mesma ou de outra ontologia diferente, desde que haja um 

relacionamento semântico entre eles; 

c Gerente de Metadados (G : Oferece sesviços para visualização das ontologias e 

de seus termos, criação de ontologias e inclrisão de teimos em uina ontologia; 

* Máquina de Inferência (MI): Gera novos relacionamentos intra e 

interontológicos, a pai-tis de relacionamentos ontológicos já existentes através de 

um conjunto de regras pré-defmido. Estas regras estão armazenadas no Servidor de 

Objetos GOA (GOA, 2002). Este processamento depende de uma solicitação 

explícita do administrador. 

Pela descrição da arq~~itehira GOS e de seus inód~ilos principais, obseiva-se que são 

utilizados os serviços de um gerente de objetos para o aimazenamento e consulta aos 

metadados aimazenados. Este gerente de objetos é o GOA (MAURO, 1998). 

GOA possui uina arquitetura clientelseividor de objetos. Em um servidor de objetos, a 

unidade de transferência entre o servidor e o cliente é o objeto. O servidor conhece o conceito 

de objeto e é capaz de executar consultas sobre os mesmos. Além disso, quando solicitado, o 

seividor fornece ao cliente uina cópia do objeto e registra o tipo de bloq~ieio desejado. 

Maiores informações sobre o GOA podem ser obtidas em (GOA, 2002). 
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Uma das funções do GOA é ser utilizado como repositório dos inetadados dos 

mediadores, tradutores e fontes de dados distribuídas com integração na arquitetura de 

mediação, atuando também como um repositório dos modelos ontológicos e da base de regras 

utilizada. Além disso, a linguagem de consulta do GOA é utilizada para a consulta aos 

metadados armazenados. Todos os serviços providos pelo GOS são realizados através de 

consultas OQL (OMG, 2002) a bases GOA. 

Relacionamentos intra e interontológicos são relacionamentos semânticos entre termos 

pei-tencentes a uma mesma ontologia e entre ontologias diferentes, respectivamente. Para 

realizar o inapeainento ontológico, são utilizados alguns relacionamentos intra e 

intei-ontológicos. Na literatura são descritos diversos outros relacionamentos (MOKRANE, 

2001), (NIETO et al., 2000), no entanto, no contexto da proposta deste trabalho, são 

considerados os relacionamentos de sinônimos, hiperônimos e hipônimos, uma vez que estes 

satisfazem de modo adequado a necessidade inicial. Vale mencionar que os constnitores 

básicos para esses três relacionamentos podem ser especializados para a implementação de 

outros. A descrição destes relacionamentos é apresentada a seguir. 

o Sinônimo: Um teimo ontológico A tem como sinônimo um temo B se possuírem a 

mesina semântica (Figura 4.3). Para o relacionamento sinônimo, a representação 

utilizada é Synonym (A, B) (lê-se: A tem como sinônimo B). Um relacionamento 

de sinônimo associa termos ontológicos que são sinônimos entre si; 

Figura 4.3: Relacionamento Sinônimo: A tem como sinônimo B 

ônimo: Quando um termo ontológico B é mais específico que um outro termo 

A, isto é o teimo B tem sua abstração incluída pela abstração representada pelo 

termo A (Figura 4.4). Para o relacionamento liipônimo, utiliza-se a seguinte 

representação Hyponym (A, B) (lê-se: A tem como liipôniino B). Relacionamentos 
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de hipônimos representam ligações entre temos ontológicos que são mais 

específicos que o teimo ontológico considerado; 

Figura 4.4: Relacionamento Hipônimo: A tem como hipônimo B 

perônimo: Quando um termo ontológico B é mais geral que um outro temo A, 

isto significa que o teimo B inclui a abstração representada pelo termo A (Figura 

4.5). Para o relacionamento hiperônimo, a representação utilizada é Hypernym (A, 

B) (lê-se: A tem como hiperônimo B). Relacionamentos de hiperônimos 

representam ligações entre termos ontológicos que são mais genéricos que o temo 

ontológico considerado. 

Figura 4.5: Relacionamento Hiperônimo: A tem como hiyerônimo B 

Desta forma, com estes relacionamentos, é possível associar temos ontológicos de um 

mesmo domínio ou de diferentes domínios, permitindo a busca integrada por infoimações 

reutilizáveis. Através da estrutura de mediação, usuários podem então procurar infonnações 

de um modo transparente e unifosme. Isto facilita o trabalho do usuário, uma vez que a busca 

por infosmações do domínio leva em consideração que o usuário muitas vezes não sabe o que 

está procurando ou mesmo onde está localizada a informação de que necessita e às vezes 

utiliza tennos não técnicos, ou não muito utilizados no domínio, para iniciar a busca. 

O GOS recebe solicitações de serviços ontológicos, como por exemplo, criação de 

ontologias e inclusão de termos ontológicos, descoberta de infosmações sobre componentes 
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relacionados ao teimo em questão e estabelecimento de relacionamentos intra e 

interontológicos. Os serviços oferecidos pelo GOS são descritos a seguir. 

r Adicionar Ontologia: Uma ontologia é registrada a partir da infosmação de seu 

nome. Vale lembrar que uma ontologia está associada a um domínio bem 

especifico, como por exemplo, a ontologia do Legislativo Municipal que está 

associado ao Domínio Legislativo. A ontologia é cadastrada com um nome único 

que a identifica; 

r Incluir Termos em uma Ontologia: A qualquer momento, termos podem ser 

incluídos em uma ontologia. Para adicionar um termo, é necessário fornecer um 

nome, ~ ima  denominação (outras designações que o termo possui) e uma descrição 

(definição deste teimo a ser inserido), bem como associá-lo a uina ontologia. Para 

que os teimos de uma ontologia estejam acessíveis para o~itras ontologias, os 

relacionamentos intra e interontológicos são estabelecidos. Neste caso, assim que o 

termo for inserido, são estabelecidos inicialmente, os relacionamentos deste novo 

teimo com os existentes naq~iela ontologia. Esse processo, serni-automático, é feito 

através da interface da aplicação. Terininada essa fase, passa-se para o 

relacionamento deste teimo com temos de qualquer outra ontologia, processo este 

semelhante ao anterior; 

c Relacionar termos em uma mesma ontologia: Como mencionado anteriormente, 

após a inclusão de iun termo em uma ontologia, passa-se para a fase de 

estabelecimento de relacionamentos intraontológicos (sinônimos, hiperônimos e 

hipôniinos) através de inferência; 

s Relacionar termos em ontologias diferentes: Um termo de uma ontologia pode se 

relacionar com outros termos da mesma ontologia ou até mesmo de ontologias 

diferentes. Nesta fase são estabelecidos, através de inferência, os relacionamentos 

dos teimos incl~iídos em uma determinada ontologia com todos os outros termos de 

todas as outras ontologias; 

s Fornecer Definição: Dado um termo e uma ontologia é possível visualizar uma 

descrição (definição) do termo em questão; 

ornecer Denominação: Dado um termo e uma ontologia é possível visualizar as 

outras denominações que este termo possui; 

c Fornecer Ontologia: Retoma o nome de todas as ontologias cadastradas; 



GOS: Sewiços de Ontologia na Integração de Bases de Dados 

Fornecer Termos Ontológicos: Dada uma ontologia, retoma o nome de todos os 

termos cadastrados; 

ornecer Relacionamentos Intra e Interontológicos: Dado um temo e uma 

ontologia é possível visualizar todos os tennos que se relacionam com o temo em 

questão, através dos relacionamentos sinônimo, hiperôniino e hipônimo, sejam 

estes termos pertencentes ou não a mesma ontologia do termo selecionado. 

O GOS utiliza algumas regras (Figura 4.6) para derivar novos relacionamentos entre 

os temos. Por atender a necessidade desta proposta, adotou-se o fomato de regras SE- 

ENTÃO para a representação de fatos e o algoritmo Fomard Chaining para o 

estabelecimento destes novos relacionamentos intra e interontológicos. 

Figura 4.6: As regras 

4.7.1. FouwardChaining 

Uma maneira simples de representar conhecimento em aplicações de Inteligência 

Artificial é através da constsução de regras SE-ENTÃO. Estas regras são de fácil 

entendimento, sendo consideradas como parte individual ou uma unidade de informação em 

uma base de conhecimento. Sendo assim, facilita a adição de novas regras, aumentando o 
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conhecimento da base. O conhecimento atual pode ser mudado, criando ou modificando as 

regras individuais (RUSSEL e NORVIG, 1995). 

O GOS usa o algoritmo Forward Chaining que é um processo de inferência onde um 

conjunto de regras é utilizado para gerar novos fatos a pai-tir de um conjunto inicial de dados. 

O Forward Chaining gera novos dados pela aplicação simples e direta ou execução das 

regras. Uma regra trata o relacionamento entre cláusulas (fatos) e, dependendo da situação, 

pode ser usada para gei-ar nova informação ou provar a verdade de uma asserção (RUSSEL e 

NORVIG, 1995). 

.7.2. Cadastro das 

Como mencionado, o GOS utiliza algumas regras para gerar novos fatos a pastir de um 

conjunto inicial de dados. O cadastro destas regras é apresentado a seguir. Uma regra é 

formada a pai-tir de clá~isulas antecedentes e conseqüentes. Cada cláiisula por sua vez é 

formada por variáveis e condições. A pai-tir da figura 4.7 novas variáveis e condições podem 

ser criadas de acordo com a necessidade. 

Figura 4.7: Cadastro de Variáveis e Condições 

Uma nova cláusula q~iando adicionada deve ser baseada nas variáveis e condições 

preexistentes. Uma cláusula possui duas variáveis e uma condição, como mostrado na Fig.4.8. 
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Figura 4.8: Cadastro de Cláusulas 

Uma regra é foimada por pelo menos uma cláusula antecedente e uma única cláusula 

conseqiiente. Novas regras podem ser definidas e isto deve ser feito a partir das cláusulas 

cadastradas. Ao cadastrar uma rega, como pode ser visto na figura 4.9, um teste é feito para 

verificar q~iais são as regras (não podein existir duas regras iguais) e cláiisulas (que podem ser 

escolhidas para clá~isulas conseqiientes e antecedentes) existentes. 

Figura 4.9: Regras e Clríusulas Existentes 
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Para exemplificar, a figura 4.10 apresenta o cadastramento de uma das regras definidas 

na seção 4.7.3. Esta regra possui duas cláusulas antecedentes (Synonymous (A, B), 

Hypemymous (B, C)) e uma cláusula conseqiiente que está sendo selecionada (Hypernymous 

(A, C)) e significa: Se um teimo A tem como sinônimo um termo B e este termo B, por sua 

vez, tem como hipônimo o termo C, então o temo A tem como hipônimo o termo C (como 

será detalhado na seção 4.7.3.2). 

Figura 4.10: Cadastro de Regras 

4.19.3. As Regras 

A seguir são apresentadas as regras usadas nesta aplicação. Para exemplificar o uso 

destas regras no estabelecimento de novos relacionamentos entre os temos, foi utilizada uma 

adaptação do subconjunto das ontologias WordNet e Stanford I (NIETO, 1998). A Figura 

4.1 1 apresenta estas ontologias com alguns relacionamentos preexistentes. 
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thesis thesis 

bible 

Figura 4.1 1: Ontologias WordNet e Stanford I 

As Tabelas 4.1,4.2 e 4.3 também apresentam as ontologias WordNet e Stanford I bem 

como os relacionainentos entre os temos,  lperinitindo-nos assim uma melhor visualização das 

infoi~nações. 

Tabela 4.1: Ontologias Stanford I e WordNet: Relacionamentos Intraontológicos 

Ontologia WordNet - Hipônimos Ontologia Stanford I - Hipônimos 

Termo A 

handbook 

publication 

newspaper 

reference-book 

manual 

hand-book 

press 

print-media 

print-media 

book 

manual 

reference-book 

Tabela 4.2: Ontologias Stanford I e WordNet: Relacionamentos Interontológicos 

Termo B 

bible 

book 

daily 

hand-book 

instructions 

manual 

newspaper 

press 

publication 

reference-book 

reference-manual 

Wordbook 

Termo A 

bibliothing 

document 

document 

document 

periodical-publication 

thesis 

thesis 

document 

miscellaneous-publication 

miscellaneous-publication 

niiscellaneous-publication 

Termo B 

document 

periodical-publication 

proceedings 

thesis 

newspaper 

master-thesis 

doctoral-thesis 

miscellaneous-publication 

technical-manual 

artwork 

computer-program 
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Ontologias Stanford I e WordNet - Lista de Hipônimos 

Termo A Ontologia Termo B Ontologia 

technical-manual Stanford 1 manual WordNet 

proceedings Stanford 1 book WordNet 

thesis Stanford 1 book WordNet 

misc-publication Stanford 1 book WordNet 

Tabela 4.3: Ontologias Stanford I e WordNet: Lista de Sinônimos 

Lista de Sinônimos 

Stanford I WordNet 

Com o objetivo de facilitar a compreensão, as regras foram divididas de acordo com 

os tipos de relacionamentos estabelecidos a partir de tais regras (novos relacionamentos de 

sinônimos, novos relacionainentos hiperôniinos e hipônimos). 

elacionamentos Sinônimos 

No contexto deste trabalho uin termo em uma ontologia possui nome, descrição, 

termos sinônimos entre outras infoimações. Vale ressaltar que dois teimos em uma mesma 

ontologia não podem possuir o inesino noine, mas ein ontologias diferentes isso pode 

acontecer. O "campo" sinônimo é responsável por "aimazenar" todos os outros teimos de 

uina mesma (ou de outra) ontologia que são sinônimos do teimo em questão, ou seja, é uina 

lista contendo o noine de todos os outros termos da mesma (ou de outsa) ontologia que são 

sinôniinos deste primeiro. A descrição é responsável por foi-necer uina informação mais 

detalhada do teimo ontológico. O teimo ontológico pode possuir outras designações, que não 

necessariamente são teirnos ontológicos e por isso o campo denominações foi criado. 

Na primeira fase em que se utilizam regras para derivar novos relacionamentos, estas 

são responsáveis pelo estabelecimento de relacionamentos sinônimos entre os teirnos 

ontológicos. 

As propriedades definidas são apresentadas a seguir: 

Identica! (Nâme (A), Nzme (B)) =' Synonyrr, (A, B): Se um teimo A da ontologia 

1 possui o mesmo noine que um teimo B da ontologia 2, então o termo A tem como 
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sinônimo o temo B. Como mencionado anteriormente, temos pertencentes a uma 

mesma ontologia devem possuir nomes diferentes. Esta regra, portanto, somente 

será aplicada para termos pestencentes a ontologias diferentes; 

s Contained mame (A), Description(B)) -> Synonym (A, B): Se um teimo A está 

contido na descrição de um termo B então o teimo A pode ter como sinônimo o 

terino B. Para tanto, é solicitada a conf~mação ou não desta possibilidade por parte 

do usuário. Em caso positivo, o termo B é tido coino sinônimo do termo A. 

s Contained mame (A), Denomination(B)) -> Synonym (A, B): Se um teimo A 

está contido no campo denominações de um teimo B então o tesmo A pode ter 

como sinônimo o terino B. Para tanto, também é solicitada a confiimação ou não 

desta possibilidade por parte do usuário. Em caso positivo, o termo B é tido coino 

sinônimo do termo A. 

As propriedades foram mencionadas em ordem de aplicação, ou seja, em um primeiro 

momento, verifica-se se um teimo é sinônimo de outro termo através do nome. 

Posteriosmente, verifica-se a possibilidade de dois telinos serem sinônimos pela observação 

dos campos descrição e denominação. 

Ainda em busca de estabelecer novos tennos sinônimos são definidas as seguintes 

propriedades apresentadas a seguir: 

e Synonym (A, B) -> Synonym (B, A): Se um temo A tem como sinônimo um 

termo B então o termo B tem como sinônimo A. A aplicação da regra é 

exemplificada pelas tabelas 4.4 e 4.5: 

Tabela 4.4 - Temos Ontológicos (II) 

Termos Ontología 

newspaper Stanford I 

Tabela 4.5 - Clázmdas Antecedentes e Conseqüentes (II) 

Antecedente Conseqüente 
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Synonym (A, B) " Synonym (B, C) -> Synonym (A, C): Se um teimo A tem 

coino sinônimo um termo B e B tem como sinônimo um teimo C então o teimo A 

tem coino sinônimo o tesmo C (Synonym (A, C)); 

Buscando o estabelecimento de novas ligações entre os temos ~itilizando os 

relacionamentos hiperônimos e hipônimos são defmidas as propriedades a seguir: 

pônimo: Para o relacionamento hipôniino, é válida a seguinte propriedade, 

exemplificada pelas tabelas 4.6 e 4.7: 

yponym (A, B) " Hyponym (B, C) -> Hyponym (A, C): Se um termo A tem 

coino hipônimo um termo B e B tem como hipônimo uin teimo C então o termo 

A tem como hipônkno o tesmo C; 

Tabela 4.6 - Termos Ontológicos (III) 

Termos Ontologia 

master-thesis Stanford I 

thesis Stanford I 

docuiiieiit Stanford I 

book Wordnet 

Tabela 4.7 - Cláz~szdas Antecedentes e Conseqüentes (III) 

Antecedente Conseqüente 

Hyponym (document, tliesis) A Hyponyiii Hyponym (document, niaster-thesis) 
(thesis, master-thesis) 

Hyponym (book, thesis) Hyponym (thesis, Hypoiiym (book, master-thesis) 

iperônimo: Para o relacionamento hiperônimo, é válida a seguinte propriedade, 

exeinplifrcada pelas tabelas 4.8 e 4.9: 

pernym (A, B) " ernym @, C) -> pernym (A, C): Se um termo A 

tem como hiperôniino um termo B e B tem como hiperônimo C então o tesmo A 

tem coino Iiiperôniino o teimo C; 
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Tabela 4.8 - Termos Ontológicos (IV) 

Termos Ontologia 

reference-book Wordnet 

hand-book Wordnet 

Book Wordnet 

master-thesis Stanford I 

thesis Stanford I 

Tabela 4.9 - Clúzmdas Antecedentes e Conseqüentes (IV) 

Antecedente Conseqüente 

Hypernym (hand-book, reference-book) A Hypernym (hand-book, book) 
Hypemym (reference-book, bool) 

Hypesnym (master-thesis, thesis) A Hypemym (master-thesis, book) 

e Hiperônimo e hipônimo: Para os relacionamentos hiperônimo e hipônimo são 

válidas as seguintes propriedades, exeinplificadas pelas tabelas 4.10 e 4.1 1 : 

o Hypernym (A, B) -> Hyponym (B, A): Se um termo A tem coino hiperôniino 

um teimo B então B tem coino hipônimo A; 

o Nyponym (A, B) -> Hypernym (B, A): Se um termo A tem coino hipôniino 

um termo B então B tem como hiperônimo A. 

Tabela 4.10 - Termos Ontológicos (y) 

Termos Ontologia 

refereiice-book Wordnet 

hand-book Wordnet 

manual Wordnet 

technical-manual Stanford I 

Tabela 4.11 - Clúuszdas Antecedentes e Conseqiientes ( V )  

Antecedente Conseqüente 

Hypemym (hand-book, refereiice-book) Hyponym (reference-boolc, hand-book) 
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Nesta fase de aplicação das regras a seguir, o interesse está em descobrir novos 

relacionainentos de hiperôniinos e liipônimos, baseados ein relacionamentos sinônimos, 

hiperôniinos e hipônimos já estabelecidos. As propriedades definidas são apresentadas a 

seguir: 

e Sinônimo e hiperônimo: Para os relacionamentos sinôniino e liiperônimo é válida 

a seguinte propriedade, exemplificada pelas tabelas 4.14 e 4.15 : 

o Synonym (A, B) Rfypernym (B, C): -> Hypernym (A, C): Se uin t emo A 

tem coino sinôniino uin teimo B e B tein coino hiperôniino uin teimo C então A 

tein como hiperôniino C; 

Sinônimo e hipônimo: Para os relacionamentos sinônimo e hipônimo é válida a 

seguinte propriedade, também exeinplificada pelas tabelas 4.12 e 4.13 : 

o Synonym (A, B) Hyponym @, C): -> Hyponym (A, C): Se um teimo A 

tem como sinônimo um termo B e B tem como hipônimo uin termo C então A 

tein como hipônimo C; 

Tabela 4.12 - Termos Ontológicos (VI) 

Termos Ontologia 

newspaper Stanford I 

newspaper Wordnet 

press Wordnet 

Tabela 4.13 - Cláusulas Antecedentes e Conseqüentes (VI) 

Antecedente Conseqüente 

Synonym (newspaper, newspaper) Hypernym Hypernyin (periodical-publicatioil, newspaper) 
(periodical-publication, newspaper) 

Synonym (newspaper, newspaper) Hyponym Hyponym (press, newspaper) 

Apresentadas as regras utilizadas nesta proposta, a figura 4.12 mostra alguns dos 

novos relacionamentos criados acima. 
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A tem cowo hiponônitno B 

B -..- .A A tem como sinônimo B 

B *-%A A tem cowo hipesôtutno B 

Figura 4.12: Relacionamentos Interontológicos: Ontologias WordNet e Stanford I 

rocessamento das 

As regras armazenadas no servidor de objetos GOA, num primeiro momento são 

utilizadas para o estabelecimento de novos relacionamentos em uma mesma ontologia, uma 

vez que o especialista de domínio efetuou o cadastsamento da ontologia, mas pode não ter 

inserido todos os relacionamentos. Todas as regas definidas na seção 4.6.4, com exceção de 

Identical (Nome(A), Nome (B)) -> Synonym (A, B) são lisadas nesta primeira fase. Vale 

mencionar que o estabelecimento de relacionamentos é feito de modo seini-a~~tomático e 

somente dependerá do usuário no caso das regras Identical e Contained, onde possíveis 

relações de sinônimos podem ser deteminadas. 

Determinados os novos relacionamentos intraontológicos, num segundo momento, o 

GOS propõe o estabelecimento de novos relacionamentos entre termos de ontologias 

diferentes. Nesta fase, todas as regras são utilizadas e o usuário também é solicitado, caso seja 

necessário, para confiimação de novas relações a partir das regras Identical e Contained. 

.7.5. 

Considere um usuário que está desenvolvendo uma aplicação em uin domínio e quer 

saber se pode usar informação do domínio já existente em sua aplicação. Assim, ele pode usar 

a interface do GOS para saber sobre a disponibilidade (ou não) deste tipo de infoimação, e 

recuperar a infoimação cesta. Neste momento, a base de regras é usada e então o GOS 

recupera a informação ontológica completa de cada domínio relacionado ao domínio pré- 

determinado de um modo transparente e uniforme. 
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Como exemplo, são apresentados os detalhes da utilização de raciocínio através de 

uma regra usada no estabelecimento de relações entre os termos ontológicos de diferentes 

domínios (Tabela 4.14): Se um teimo A tem como sinônimo um termo B (Synonym (A, 113)) e 

B tem como hiperônimo C (Hypernym @, C)) então A tem como hiperônimo C (Hypernym 

(A, C)). A regra (Synonym (A, B) A Hypernym (B, C) -> Hypernym (A, C)) apresenta d~ias 

cláusulas antecedentes e uma cláusula conseqüente. Neste exemplo, as cláiisulas antecedentes 

mostram a existência de um relacionamento de sinônimo e outro de hiperôniino, estabelecidos 

previamente, entre dois teimos; e a pai-tir daí concl~ii-se que B é hiperôniino de C (Tabela 

4.15). 

Este relacionainento apresentado na tabela 4.15, bem como outros, não foram 

contemplados inicialmente pelo especialista ao cadastrar os termos e suas ligações. A pai-tir 

do uso das regras propostas no GOS, porém, foram estabelecidos, resultando assim em uma 

resposta mais completa para o usuário. 

Tabela 4.14 - Termos Ontológicos (I) 

Termos Ontologia 

newspaper Stanford I 

newspaper Wordnet 

Press Wordnet 

Tabela 4.15 - Clázrszrlas Antecedentes e Conseqiientes (I)  

Antecedente Conseqüente 

Neste capítiilo, a arqiiitetura GOS (Goa Ontology Sei-vices) e seus principais 

componentes foram descritos. O GOS tem como um de seus objetivos o estabelecimento de 

ligações entre termos de uma mesma ontologia ou de ontologias diferentes. Para tanto, são 

apresentados e caracterizados os relacionamentos que são importantes dentro do contexto do 

sistema GOS: sinônimos, hipôniinos e hiperônirnos. Para que estas ligações sejam efetuadas 

utilizou-se o algoritmo Foiward Cliaining para derivar conhecimento, uma máquina de 

inferência e uma base de regras para a representação de conhecimento (as regras estão no 

foimato se-então). Alguns sewiços, como incluir ontologia e incluir teimos em uma ontologia 
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são oferecidos para facilitar o trabalho do usuário. Para melhor compreensão, uma adaptação 

das ontologias WordNet e Stanford I foram usadas para exeinplificar o estabelecimento de 

ligações entre os termos e a utilização das regras. 
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Neste capítulo são mostrados os benefícios da utilização do GOS e de seus serviços 

inter e intraontológicos no doinínio Legislativo Municipal. O GOS foi desenvolvido para 

ajudar na busca e identificação da infoimação apropriada. O uso do GOS promove a 

integração de infosmações através de mecanismos para traduzir a reqiiisição de informação 

com o uso de ontologias. Para efetuar o inapeamento de uina consulta sobre uma ontologia em 

temos de outras ontologias, o GOS utiliza os relacionamentos defmidos no seu contexto. Este 

capítulo mostra como o estabelecimento semi-a~itomático de novos relacionamentos intra e 

interontológicos é efetuado e apresenta também o uso da base de regas juntamente com o 

mecanismo de inferência proposto no capítulo 4. 

A proposta desta dissertação é motivada por um projeto que foi conduzido no domínio 

do Poder Legislativo WERNER et a1 (2000a). Usuários podem se beneficiar de informações 

deste domínio e de outros relacionados, como o domínio da justiça, entre outros. É importante 

que informações pertinentes a todos os domínios relacionados, que possam ser utilizadas, 

sejam apresentadas ao usuário, pai-ticularmente quando eles não estão cientes de sua 

existência. O objetivo do trabalho em WERNER et a1 (2000a) era disponibilizar uina infi-a- 

estnitura de apoio ao desenvolviinento de aplicações no domínio de processainento 

legislativo, baseado na re~itilização de componentes de software previamente consti-uídos. Tal 

iniciativa partiu de uma parceria entre o grupo de re~itilização de software da COPPENFRJ 

responsáveis pelo projeto Odyssey (BRAGA et al., 2001) e a eqiiipe de infosmática da 

Câmara Municipal do Rio de Janeiro e visava oferecer a possibilidade de melhoria na 

produção do software legislativo, com custo red~izido, nas diversas Casas Legislativas, na 

medida em que as soluções encontradas podiam ser disponibilizadas a nível nacional. 

Como o processainento legislativo é comum a todas as Casas Legislativas, 

resguardadas as particularidades de cada uma, este foi o domínio escolhido para apresentação 

dos serviços de ontologia propostos nesta dissertação. Estendendo o exemplo apresentado em 

BRAGA (2000), onde foram cadastradas as ontologias do Domínio Legisltvo do Rio de 

Janeiso, as ontologias escolhidas e cadastradas na seção 5.2 aravés do sistema GOS são as 
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ontologias da Câmara Miinicipal de Belo Horizonte (CMBH, 1996) e da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG, 2000). 

O uso do sistema GOS no domínio do Poder Legislativo é pasticulaimente 

interessante, pois no Brasil e em outsos países existem várias casas legislativas que estão em 

níveis diferentes de tecnologia; enfrentando assim dificuldades no desenvolvimento de 

software, uma vez que tais casas não contam com recursos para tal desenvolvimento. O uso 

do GOS peimite a disponibilização de informações relacionadas aos componentes, que podem 

ser usadas no domínio do legislativo para a consti-ução de aplicações. Estas infonnações são 

relacionadas com a ontologia do domínio Legislativo, o que facilita sua busca, uma vez que os 

usuários destas casas legislativas não conhecem estas infosmações, mas sim a semântica do 

domínio. 

Como já foi dito anteriormente, o processo de especificação das ontologias é feito por 

especialistas do domínio. Para o cadastro de uma nova ontologia (Figura 5.1), devem ser 

seguidos os seguintes passos: 

Fig~rua 5.1: EsyeciJicação de Ontologias 



GOS: Serviços de Ontologia na Integração de Bases de Dados 

Uina ontologia ao ser criada deve ser associada a um mediador e deve possuir uin 

nome. Na Figura 5.1 está sendo criada a Ontologia do Legislativo Mzmicipccl que está sendo 

chamada de CMBW (provê informações do domínio legislativo da cidade de Belo Horizonte - 
Câmara Municipal de Belo Horizonte) associada ao mediador do Legislativo Municipcrl 

(CMBH, 1996). 

Uma ontologia é composta de termos e dos relacionamentos entre estes temos. Para 

que uin teimo seja incluído, primeiro deve-se selecionar a ontologia a que ele pei-tence. Um 

teimo possui nome, descrição, denominação e uma lista de sinônimos, hipôniinos e 

hiperônimos. Vale lembrar que uin teimo pode possuir termos sinôniinos (liipônimos e 

hiperôniinos) não somente na própria ontologia a que ele pei-tence mas em outras antologias. 

Na Figura 5.2 está sendo cadastrado o teimo ontológico denominado ProposiçZo 

pei-tencente à ontologia do Legislativo Municipal, cuja descrição é para os jins deste 

regimento, considera-se proposiçiio toda ~natéria sujeita a delibernçüo da c6nzara. 

Figura 5.2: EspeciJicação de Termos: Nome, Descrição e Denominação 

A Figura 5.3 mostra o cadastrainento da lista de hipônimos do terrio ProposiçEo. 

Todos estes termos pertencem a Ontologia CMBH. Da inesina foima como estão sendo 
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cadastrados os hipôniinos, podem ser cadastrados os o~iti-os termos que se relacionam coin 

Proposição através de relações de sinônimos ou hiperônirnos, sejam eles da inesma ontologia 

ou não. 

Figura 5.3: EspeciJicação de Termos de urna Ontologia: Lista de Hipônimos 

Antes de cadastrar um teimo, por exemplo o termo Projeto, como hipôniino de 

Proposição, pode ser necessário confiimar alguma informação sobre o teimo candidato, tal 

como a descrição do terino ou a sua própria lista de sinônimos, hipônimos ou liiperôniinos. 

Para tanto, ao selecionar o teimo candidato e clicar no botão Slzow, todas estas infoimações 

sobre o terino são apresentadas (Figura 5.4). De posse da infoi~nação necessária, o teimo 

Projeto pode ou não ser incl~iído como hipôniino de Proposiçlío. 
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Figura 5.4: Informações Relacionadas ao Termo Projeto 

Sobre a remoção de um teimo, foi adotado o mesmo critério de remoção de ontologias, 

ou seja, um teimo para ser retirado de uina ontologia, não pode estar relacionado com nenhum 

outro termo da mesma (ou de outra) ontologia. 

Foi efetuado ainda, o cadastrainento da ontologia do Legislativo Estadual, 

denominada ALMG e que provê infomações do doinínio legislativo do estado de Minas 

Gerais - Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG, 2000). Como pode ser visto nas 

tabelas 5.1 e 5.2, foram também cadastrados outros 18 tei-inos ontológicos associados às 

Ontologias do Legislativo Municipal e Legislativo Estadual. Estes teimos serão utilizados na 

seção 5.3 para inostrar o uso do GOS na recuperação mais completa de infoimações a respeito 

de um dado teimo. As tabelas 5.1 e 5.2 apresentam ainda os relacionamentos sinônimos, 

hipônimos e hiperôniinos existentes entre os termos da mesma ontologia. Inicialmente, 

considere que estes são os teimos cadastrados e que existe ainda uina relação de sinônimo 

entre os tei-inos ElnerzrEn do Legislativo Municipal e Emenda do Legislativo Estícdual. Este 

relacionamento foi estabelecido no momento em que o teimo Emenda do Legislativo Estad~ial 

foi cadastrado e não está sendo contemplado nas tabelas a seguir. 
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Tabela 5.1: Ontologia do Legislativo Municipal 

Legislativo de decreto 
Municipal legislativo 

de emenda a 
lei orgânica 

de lei de lei delegada; de lei 
coinplementar; de 
emenda a lei orgânica 

de lei 
complementar 

de lei delegada 

de resolução e 
de deliberação 

emenda proposição 

projeto proposição de resolução e de 
deliberação; de 
decreto legislativo; 
de lei 

proposição subemenda 

subemenda 

Tabela 5.2: Ontologia do Legislativo Estadual 

Legislativo emenda proposição aditiva, 
Estadual modificativa, 

supressiva 

aditiva 

modificativa 

supressiva 

proposição 

sessão legislativa sessão legislativa 
da assembléia ordinária, sessão 

legislativa 
extraordinária 

sessão legislativa 
ordinária 

sessão legislativa 
extraordinária 
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A figura 5.5 apresenta uma visão geral dos serviços oferecidos por esta aplicação e 

que foram definidos no capitulo anterior (Item 4.3). Além do cadastramento das ontologias e 

teimos, podem ser consultados os teimos pertencentes a uma ontologia, bem coino os 

relacionamentos de sinônimos, hiperônimos e hiponônimos existentes entre os termos. 

Figura 5.5: O GOS e os Serviços Ontológicos 

Considere um usuário que está desenvolvendo uma aplicação no domínio do Poder 

Legislativo Municipal e quer saber infosmações inais gerais a respeito de determinado teimo 

ontológico. Assim, ele pode usar a interface GOS para saber sobre a disponibilidade (ou não) 

deste tipo de informação, e recuperar a informação certa. 

Para facilitar o entendimento, será analisado um exemplo inais detalhadamente. 

Considere que, quando o Mediador do Legislativo Municipal foi registrado, ele foi associado 

ao Mediador do Legislativo Estadual, coino pode ser visto na figura 5.6. Assim, qiiando o 
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usuário acessa a interface para recuperar informações do Legislcttivo Mimicipctl relacionadas, 

por exemplo, ao teimo Proposição, ele pode querer acessar informações pei-iencente não 

somente ao próprio domínio mas também dos mediadores relacionados, isto é, informações 

neste caso, pertencentes ao Legislativo Estndzml. 

Figura 5.6: Legislativo Mzlniciyal e Ontologias Relacionadas 

acionamentos 

Suponha que o usuário decidiu recuperar informações intraontológicas, relacionadas à 

Proposição, do Legislcttivo Miinicipal. Pela estmtura da arq~iitetslra GOS, usuários podem 

então procurar informações de um modo transparente e unifoime. No exemplo acima, 

usuários não têm que saber onde as informações são aimazenadas e nem saber como ter 

acesso às fontes de dados. 
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Num primeiro inoinento, o especialista que cadastrou a ontologia pode não ter 

efetuado o estabeleciinento completo de relacionamentos de cada um dos tesmos desta 

ontologia, ou seja, alguns relacionamentos de temos na própria ontologia ou entre ontologias 

podem não ter sido descobertos. Com isso, qiiando o usuário resolver buscas infoimações 

relacionadas à Proposição do Legislntivo Mi~nicipnl, possivelmente um conjunto menor de 

infoimações será encontrado: Proposição tem como hipônimo, o t emo Subenzenda (Figura 

5.7). 

Figura 5.7: Relacionamentos Intraontológicos antes do Uso do GOS 

Usando a interface GOS, após o administrador ter efetuado o estabelecimento de 

novos relacionamentos, através do mecanismo de inferência e da base de regras, pode-se obter 

um conjunto maior de infoi-mações, pois relacionamentos que num primeiro momento não 

foram contemplados pelo especialista, podem ser descobertos (Figura 5.8): Proposição tem 

como hipônimos os tennos Srcbernendcc, Projeto, Emenda, Substitutivo, de Resolução e de 
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DeliberaçEo, de Decreto Legislativo, de Lei. Assim o GOS recupera a informação ontológica 

de cada domínio relacionado ao domínio pré-deteirninado de um modo mais completo, 

transparente e uniforme. 

Figura 5.8: GOS: Descoberta de Novos Relacionamentos Intraontológicos 

Voltando aos termos das ontologias do Legislativo Municipal e do Legislativo 

Estadual, cadastrados e apresentados nas tabelas 5.1 e 5.2, pode-se verificar através das 

tabelas 5.3 e 5.4 que novos relacionamentos foram gerados, não só relacionados ao termo 

ProposiçEo mostrado anteriormente. Os novos relacionamentos entre os termos, gerados a 

partir do inecanisino de inferência e do uso das regras estão em negrito para facilitar a 

visualização. 
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Tabela 5.3: Legislativo Municiyal: Novos Relacionamentos Intraontológicos 

Legislativo de decreto projeto, proposição 
Municipal legislativo 

de emenda a de lei, projeto, 
lei orgânica proposição 

de lei projeto, proposição de lei delegada, 
de lei 
complementar, 
de emenda a lei 

de lei de lei, projeto, 
complementar proposição 

de lei delegada de lei, projeto, 
proposição 

de resolução e projeto, proposição 
de deliberação 

emenda proposição 

projeto proposição de resolução e 
de deliberação, 
de decreto 
legislativo, 

proposição subemenda, 
projeto, 
emenda, 
substitutivo, 
de resolução e 
de deliberação, 
de decreto 
legislativo, 
de lei, de 
emenda a lei 
orgãnica, de 
lei delegada, 
de lei 
complementar 

subemenda proposição 
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Tabela 5.4: Legislativo Estadual: Novos Relacionamentos Intraontológicos 

Legislativo emenda proposição Aditiva, 
Estadual modificativa, 

supressiva 

aditiva emenda, proposição 

modificativa emenda, proposição 

supressiva emenda, proposição 

proposição emenda, 
aditiva, 
modificativa, 
supressiva 

sessão sessão 
legislativa da legislativa 
assembléia ordinária, 

sessão 
legislativa 
extraordinária 

sessão 
legislativa 

sessão legislativa d a  
assembléia 

ordinária 

sessão sessão legislativa d a  
legislativa assembléia 
extraordinária 

acionamentos Interonto 

Suponha agora que o usuário decidiu recuperar informações interontológicas, 

relacionadas à Eineizdrc (do Legislativo Municipal), ou seja, além das informações do termo 

contidas no próprio Mediador do Legislativo Municipal, o usuário gostaria de verificar a 

existência de informações relacionadas à Eineizdu no Mediador do Legislativo Estadual. 

Neste caso, acontece o mesmo problema que no anterior. Inicialmente, um conjunto 

menos completo de infoimações relacionadas à Eineizda, do Mediador do Legislcctivo 

Municipal será mostrado ao usuário. Aliás, neste caso inicialmente nenbuina informação 

relacionada existe. Isso acontece pelo mesmo motivo citado acima: no cadastramento dos 

temos, nem todos os relacionamentos são mapeados (Figura 5.9). 
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Figura 5.9: Relacionamentos Interontológicos antes do Uso do GOS 

Assim, usando a interface GOS, para obter os relacionamentos interontológicos, pode- 

se obter um conjunto mais completo de informações, com este novo mapeamento. Pela Figura 

5.10, pode-se observar a existência de temos pertencentes ao Legislativo Estadzud 

relacionados à Errzerzda do Mediador do Legislativo Mzmicipal: Emenda (Sinônimo), 

Proposiçio (Hiperôniino), Aditivrc, MolEiJicativa e Szrpressiva (Hipônimo). Isso acontece 

devido ao estabelecimento de novos relacionamentos a partir do conjunto de regras e do 

mecanismo de inferências mencionado no capítulo 4. 
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Figura 5.1 0: Descoberta de Novos Relacionamentos Interontológicos 

Para finalizar, são apresentadas as tabelas 5.5 e 5.6 contendo também os novos 

relacionamentos interontológicos. Os relacionainentos interontológicos descobei-tos estão em 

itálico, para melhor entendimento, como por exemplo o termo Emenda do Legislativo 

Municipal tem como hipônimo o teimo Aditiva (que está ein itálico), pei-tencente ao 

Legislativo Estadrcal. 



GOS: Serviços de Ontologia na Integiuçlío de Bases de Dados 

Tabela 5.5: Legislativo Mzmic@al: Novos Relacionainentos Interontológicos 

Legislativo de decreto projeto, proposição 
Municipal legislativo 

de emenda a de lei, projeto, 
lei orgânica proposição 

de lei projeto, proposição de lei delegada, 
de lei 
complementar, 
de emenda a lei 
orgânica 

de lei de lei, projeto, 
complen~entar proposição 

de lei delegada de lei, projeto, 
proposição 

de resolução e projeto, proposição 
de deliberação 

emenda emenda proposição, aditiva, 
proposição modiJicativa, 

projeto proposição de resolução e 
de deliberação, 
de decreto 
legislativo, de 
lei 

proposição subemenda, 
rojeto, 

emenda, 
substitutivo, de 
resolução e de 
deliberação, de 
decreto 
legislativo, de 
lei, de emenda 
a lei orgânica, 
de lei delegada, 
de lei 
complementar, 
emenda 

subeinenda proposição 
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Tabela 5.6: Legislativo Estadual: Novos Relacionamentos Interontológicos 

Legislativo emenda emenda proposição, aditiva, modificativa, 
Estadual proposição supressiva 

aditiva emenda, emenda 

modificativa emenda, emenda 

supressiva emenda, emenda 

proposição emenda, emenda, 
aditiva, 
modificativa, 
supressiva 

sessão sessão legislativa 
legislativa da ordinária, sessão 
assembléia legislativa 

extraordinária 

sessão sessão legislativa da 
legislativa assembléia 
ordinária 

sessão sessão legislativa da 
legislativa assembléia 
extraordinária 

O protótipo GOS, baseado em inediadores e ontologias, foi desenvolvido para ajudar 

na busca e identificação da infosmação apropriada. Para auxiliar na identificação de 

infoimações relacionadas e seus domínios apropriados, cada mediador inclui uma ontologia e 

provê o inapeainento para repositórios de informações relacionados ao doinínio. 

Neste capítulo, foi apresentado o uso do GOS no doinínio do Poder Legislativo. 

Usuários podein se beneficiar de infoimações deste doinínio e de outros relacionados, como o 

doinínio da justiça, entre outros. Assim, informações de todos os domínios relacionados, que 

possam ser utilizadas, são apresentadas ao usuário. 

Usando o GOS, o usiiário pode obter um conjunto maior de infoi-inações, pois temos 

que num primeiro momento não foram contemplados pelo especialista, podein ser descobertos 

através do mecanismo de inferência e da base de regras. Assim, o GOS recupera a infoimação 

ontológica de cada domínio relacionado ao domínio pré-deteiminado de um modo mais 

completo, transparente e unifoime. 
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Apresentamos neste trabalho uma proposta de um mecanismo para facilitar a busca 

por informações heterogêneas e distribuídas, mais especificamente, componentes de software 

distribuídos, através do uso de ontologias. 

A integração de informações no contexto do Desenvolvimento Baseado em 

Componentes (DBC), que tem como principal objetivo a consti-~ição de aplicações a partir de 

diferentes artefatos já constiuídos e ~itilizados ein outros sistemas, pode ser beneficiada com o 

uso de ontologias. Não se pode reutilizar componentes prontos se não se sabe como e onde 

encontrá-los. Por isso, a consti~ição de uma infra-estiuhira capaz de integrar informações de 

componentes aimazenados em repositórios distribuídos toma-se uma questão importante para 

um processo de reiitilização. Além disso, tal infra-estrutura deve prover também recursos 

avançados para pesquisa de componentes. 

Diante disso, foi implementado, utilizando-se C++ Builder, o sistema GOS baseado 

em ontologias, para oferecer serviços ontológicos para serem utilizados na busca e 

identificação de informações ligadas a um determinado domínio de aplicação. No contexto do 

GOS, cada mediador provê o inapeamento para repositórios relacionados a um detei-minado 

domínio. Assim, uma solução para o problema de vocabulários diferentes relacionados a 

diferentes domínios e conseqiientemente para a integração de ontologias é a utilização de 

relacionamentos semânticos entre os temos (NIETO et al., 2000). Para realizar o 

mapeamento ontológico, utilizamos alguns relacionamentos interontológicos. Na literatura 

são descritos vários relacionamentos, no entanto, no contexto de nossa proposta, 

consideramos, os relacionamentos de sinônimos, hiperônimos e hipôniinos, uma vez que estes 

satisfazem de modo adeq~iado nossa necessidade inicial. Acreditamos que os constnitores 

básicos para esses três relacionamentos podem e devem ser especializados para a 

implementação de outros. 

Mediadores fornecem uma visão unifoime das informações disponíveis e ontologias, 

ligadas a estes mediadores, são usadas na busca destas informações através da representação 

de conceitos semanticamente relacionados. Esta solução pode ser utilizada junto ao 

OdysseyShare, além de poder também ser ~itilizada independente do mesino. 

O uso do GOS junto a uma arqtiitehira de mediadores promove a integração de 

informações através de mecanismos para traduzir a req~iisição de informação com o uso de 

ontologias. O estabelecimento de novos relacionamentos intra e interontológicos é efehiado 
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de modo semi-automático, utilizando uma base de regras juntamente com uin mecanismo de 

inferência. O uso de serviços de mediação adiciona uma funcionalidade a mais na arquitetura, 

que é o acesso transparente a repositórios de infoimações. No entanto, sem o estabelecimento 

de relações interontológicas, a busca por infoimações poderia ficar restrito a um único 

mediador. No sistema GOS, consultas OQL, inapeadas de fosma específica, utilizando os 

teimos ontológicos apropriados a cada domínio, são enviadas aos diversos mediadores e 

processadas pelo sewidor de objetos GOA. 

Portanto, a principal contribuição deste trabalho é o desenvolvimento do sistema GOS 

que mostra o potencial do modelo de ontologias aliado a um inecanismo de inferência para 

lidar com a complexidade dos repositórios de informações e com o relacionamento de 

diferentes infoimações em uma ontologia. 

Ontologia é uin mecanismo foimal capaz de ajiidar na viabilização do processamento 

semântico da infoimação através de uma máq~iina. O uso de ontologias contribui para que o 

entendimento coinpai-tilhado de teimos possa ser utilizado por homens e programas no 

intercâinbio de informações. No contexto da Web, a utilização de ontologias tambéin é 

importante no que diz respeito à coinpreensão por agentes de software da semântica embutida 

nas definições e vocabulário especificados com respeito a um domínio, diminuindo as 

ainbigiiidades e viabilizando o intercâinbio de infoimações através de consultas. Bases de 

conhecimento podem também ser criadas especializando e instanciando aquela ontologia, 

através de uma aplicação específica. Diversas linguagens e mecanismos para a definição de 

ontologias foram criados nos íiltiinos anos, a exeinplo de: OIL (FENSEL et al., 2000), DAML 

(ANKOLEKAR et al., 2001), DAML+OIL (GIL e RATNAKAR, 2002), OWL (SMITH et al., 

2002), dentre outros. A principal característica dessas linguagens está na capacidade de 

representar ontologias em XML ou RDFIRDFS, arquiteturas já consagradas pela W3C para 

interoperabilidade de infoimações na Web. Alguns editores de ontologia também estão sendo 

desenvolvidos, tais como OntoEdit (ONTOEDIT, 2002b) e Protégé (NOY et al., 2001). Como 

trabalho futuro, a integração do protótipo GOS com alguns destes mecanismos de definição 

de ontologia (como por exeinplo, a OWL que deve se tornar um padrão da W3C ) e edição de 

ontologia (OntoEdit) é viável. Para tanto, um estudo mais profi~ndo desse assunto se faz 

necessário. 

Devemos ressaltar tambéin que a integração de ontologias toma-se hoje relevante para 

o desenvolvimento e consolidação de várias atividades na Web, tais como: prover 

mecanisinos de busca mais precisos; oferecer maior s~iporte aos sei-viços de comércio 
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eletrônico; prover interoperabilidade entre serviços e aplicações, além de prover o 

entrelaçamento semântico entre os conteúdos das páginas, peimitindo o uso eficiente desse 

ambiente por hiimanos e máquinas. Desta forma, uma possível utilização do sistema GOS 

nestes contextos seria viável, desde que adaptações necessárias fossem realizadas. 

Ontologias estão também mostrando ser uma das respostas para a Web Semântica. 

Neste novo contexto, a Web será capaz de representar associações entre coisas que, em 

princípio, poderiam não estar relacionadas. Para isso, compiitadores necessitam ter acesso a 

coleções estrut~iradas de informações (dados e metadados) e de um conjunto de regras de 

inferência que ajudem no processo de ded~ição a~itomática. Estas regras são especificadas 

através de ontologias, que permitem representar explicitamente a semântica dos dados 

(BERNERS-LEE et al., 2001). Através de ontologias é possível elaborar uma rede enorme de 

conhecimento humano, complementando o processamento da máq~iina e melhorando 

q~ialitativamente o nível de sewiços na Web (MAEDCHE, 2002). 
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2 0 s  IEspecificação de um I- Usar ontologias como metadados para I- Auxiliar o usuário que 
Universidade 

:ederal do Rio de 
laneiro - 
2OPPEISistemas 

vocabulário de termos e 
das relações entre estes 
termos, existindo 
também a preocupação 
de que essa descrição 
seja compartilhada 
dentro da comunidade 
que concorda com sua 
definição. 

descrever repositório de dados distribuídos e 
heterogêneos; 
- Ontologias são consultadas pelos usuários e, 
por isso apresentamos um mecanismo que, 
utilizando-se de conhecimento e de um processo 
de geração e recuperação de regras baseadas em 
agregações sobre ontologias, permite obter as 
respostas acessando os repositórios de dados 
subjacentes 

encontra dificuldade em 
efetuar a busca de um 
conjunto de informações, 
quando estas estão espalhadas 
pelos mediadores; 
- Descobrir termos 
relacionados, ligações 
existentes e estabelecer novas 
ligações. 

Ddyssey Search 
. Universidade 
Federal do Rio de 
ianeiro - 
20PPElSistemas 
Regina Braga 

DBSERVER 
Universidade de 

- Vocabulário de termos 
e relacões entre eles. 
Uma definição deve ser 
criada para cada termo 
através de uma descrição 
informal bem como os 
relacionamentos entre os 
termos, formando uma 

Zaragova 
Eduardo Mena Nieto 

Regras para cuidar da 
epresentação das ontologias 
Algoritmo de Fonvard Chaining 

)ara gerar novos fatos a partir de 
im conjunto inicial de dados 
Relacionamentos semânticos 
Ontologias de domínio 
Metadados 
OQL 

rede semântica. 
- Conjunto de termos de 
interesse em um domínio 

Kess 
- Universidade de 
Maryland 
- Henrique Andrade 

- Gerenciamento de várias 
ontologias com vocabulários 
diferentes (navegação) 
- Uso de relacionamentos 
semânticos 
- Gerenciamento de respostas 
com perda de informação 
associada (limitada pelo 
usuário) 
- Dimensionamento da perda de 

- Odyssey-Search utiliza ontologia de dominio 
para a busca por informações do domínio, no 
contexto de um dado dominio ou entre domínios 
correlatos. 
- Busca por componentes reutilizáveis em outros 
domínios de aplicação, onde um conjunto de 
relacionamentos básicos entre termos de 
diferentes ontologias foi implementado. 

particular e os 
relacionamentos entre 
estes termos 

\informação 
Relacionamentos sembnticos I -  Gerenciamento de várias - Auxiliar o usuário na busca 

de um conjunto de 
informações; 
- Descobrir termos 
relacionados, ligações 
existentes e estabelecer novas 
ligações. 

- Usar ontologias como metadados para 
descrever repositório de dados distribuídos e 

- Meio de formalizar 
conhecimento e os 
relacionamentos entre 
objetos em um dominio 
de interesse. 

- Tomar explícito o conteúdo 
da informacão indeoendente 

heterogêneos; 
- Ontologias são consultadas pelos usuários e por 
isso apresentam um mecanismo que permite 
obter as respostas acessando os repositórios de 
dados subjacentes. 

Ontologias de domínio 
Metadados 
OQL 

das estruhiras de dados 
subjacentes que podem ser 
usadas para armazenar a 
informaqão em um repositório 
de dados. 

- Kess é um servidor SQL com um modelo de 
dados semântico baseado em ontologia que 
permite a execução de inferências limitadas; 
- Projetado para aplicações que requerem a 
utilização de ontologias ou cadeias semânticas 
para responder consultas que necessitam de 
algum conhecimento extra (tarefas de exploração 
de dados). 

irmazenar conhecimento; SGBD convencional; 
SQL estendido. - Otimização de consulta. 

ontologias com vocabulários 
diferentes (navegação) 
- Uso de relacionamentos 
semânticos 

- Metadados; 
- Lógica Descritiva; 
- Relacionamentos semânticos; 
- Ontologias de domínio. 

- Compartilhar conhecimento 
para solucionar problemas 
pela troca de mensagens de 
acordo com a consulta; 
- Verificação da base de 
conhecimento: Validação dos 
dados com nos sistemas 
tradicionais 

- Gerenciamento de várias 
ontologias com vocabulários 
diferentes (navegação); 
- Uso de relacionamentos 
semânticos; 
- Gerenciamento de respostas 
com perda de informação 
associada e climensionamento 
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IOntoSeek I- Coniunto de termos e 1- Ferramenta para recuperação de componentes 1 -  Executar o "casamento" I- Mecanismo de inferência: 1 -  Recuperação de infomiacão 
- Stefano Borgo 
(Ladseb ICNR) 
- Nicolas Guarino 
(Corinto) 

TWETIS 
- Universidade de 
Creta - Grécia 
- Vassilis 
Christophides 

InfoSleuth 
- Microeletronics e 
Computer Tecnology 
Corporation 
- Austin, Texas 

os relacionamentos entre 
estes termos 

- Descrição de conceitos 
e relacionamentos entre 
estes conceitos 
relacionados a um 
domínio particular, 
tarefa ou aplicação 

- Especificação de um 
vocabulário para um 
domínio de discurso 
compartilhado que pode 
incluir definições de 
classes, relacionamentos, 
funções e outros objetos. 

- .  
orientado a objetos baseada em ontolo&a, com 
alguma capacidade de inferência e um processo 
de recuperação recuperação baseado em palavras 
chave; 
- Projetado para codificar uma informação 
através de um grafo simples de conceitos e 
relações rotuladas por palavras em inglês; 
consultar uma base de dados previamente 
codificados e executar o casamento semântico 
baseado em ontologia. 
- Produzir combinações significativas de 
conjuntos de dados e programas científicos 
disponíveis para gerar dados precisos para uma 
tarefa particular (por exemplo planejamento 
ambiental); 
- Sistema Baseado em Conhecimento que captura 
a relação semântica entre dados e programas 
apoiados em uma ontologia especifica da 
aplicação, e a partir desta informação, 
dinamicamente deduz caminhos de produção de 
dados válidos sem a intervenção do usuário. 
- Usadas para capturar esquema de BDs, modelos 
conceituais e aspectos da arquitetura de agentes 
InfoSleutk 
- Ontologia InfoSleuth é um corpo de metadados 
que descreve conhecimento dos agentes e os seus 
relacionamentos com cada um dos outros 
agentes; 
- Decisões sobre decomposição de consultas são 
baseadas em ontologia de dominio, escolhida 
pelo usuário que descreve o conhecimento sobre 
os relacionamentos dos dados armazenados. 

entre dados e programas 
apoiado na ontologia 
lingüística na codificação do 
componente. 

Compartilhar conhecimento 
sobre aspectos especificos do 
mundo real. 

- Determinar a importância de 
uma informação sem acessar 
os dados subjacentes e 
capturar novas e diferentes 
visões em ambientes abertos; 
- Especificar a informação 
manipulada pelos agentes e o 
relacionamento entre eles. 

- Linguagem de expressividade 
limitada, priorizando a 
simplicidade dos requisitos mais 
importantes; 
- Estmtura de grafos para 
representar as consultas e os 
componentes; 
- Processo de busca que 
implementa um algoritmo de 
casamento de grafo 
- KBS; 
- Cláusulas de Hom; 
- Metadados; 
- Ontologias de aplicação. 

- Tecnologia de agentes. 
- Ontologias de domínio; 
- KQML: Linguagem de 
comunicação dos agentes; 
- KIF: Representar conhecimento; 
- SQL: Usada internamente para 
representar consultas sobre 
ontologias especificas. 

baseada e& ontologia. . 

Produzir combinações 
significativas de conjuntos de 
dados e programas científicos 
disponíveis. 

- Tnfra-estmtura baseada em 
agente, cooperando para ajudar 
o usuário a encontrar e 
recuperar a informação 
necessária; 
- Processamento de consulta 
baseada em conceitos, por isso 
ontologias são usadas para 
prover especificação declarativ: 
e precisa da informação 
semântica. 


