Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

CARLO BORSOI MOURA

Desenvolvimento de uma ontologia para o compartilhamento do
conhecimento corporativo

São Paulo
2005

CARLO BORSOI MOURA

Desenvolvimento de uma ontologia
para o compartilhamento do conhecimento corporativo

Dissertação apresentada ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas
do Estado de São Paulo IPT, para obtenção do título de
Mestre em Engenharia de Computação.
Área de concentração: Engenharia de Software

Orientadora: Dra. Edit Grassiani Lino de Campos.

São Paulo
Outubro 2005

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Centro de Informação Tecnológica do
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo IPT
M929d

Moura, Carlo Borsoi
Desenvolvimento de uma ontologia para o compartilhamento do conhecimento
corporativo. / Carlo Borsoi Moura. São Paulo, 2005.
205p.
Dissertação (Mestrado em Engenharia de Computação) Instituto de Pesquisas
Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração: Engenharia de
Software.
Orientador: Prof. Dra. Edit Grassiani Lino de Campos
1. Ontologia 2. Gestão do conhecimento 3. Recuperação da informação 4.
Metodologia OTK (On-to-Knowledge) 5. Linguagem OWL (Web Ontology Language)
6. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Centro de
Aperfeiçoamento Tecnológico II. Título

05/81

CDU

004.82(043)

Dedicatória

Dedico este trabalho a minha querida esposa
Luciana de Oliveira Gezoschkowitz Moura. Como é bom
crescer e construir algo ao lado de uma pessoa tão
dedicada, amorosa, inteligente e generosa.
Que Deus continue te abençoando!

Agradecimentos
Agradeço em primeiro lugar a Deus pelo cuidado e carinho, aos meus pais e a
minha esposa Luciana por sua paciência, dedicação, palavras de incentivo e muito
carinho. Agradeço aos meus amigos Ronei, Vilma, Flávio, Flávia, Pastor Nobu,
Luciana, Pastor Kleber e Vânia. Agradeço a Luiz Maia, Denise Lazzeri, Felipe Marins,
Delson Martins e Semião Ladeira pela participação na pesquisa de avaliação.
Agradeço aos colegas de trabalho Eduardo, Daniel, Rodrigo e Flávio. Agradeço de
maneira especial à Professora Edit, pela sua competência, paciência, palavras de
incentivo, percepção e valiosos ensinamentos.

Resumo
Como conseqüência das facilidades do uso da tecnologia, as empresas geram
uma grande quantidade de documentos eletrônicos. Para a transformação destes
documentos em conhecimento e valor para a empresa é necessária a criação de
mecanismos que facilitam o acesso a estas informações. A ontologia é uma
conceitualização de um determinado domínio, que pode ser processada por sistemas
computacionais, provendo uma estrutura conceitual das informações armazenadas
para que sistemas de buscas disponibilizem acesso contextualizado às informações. A
vantagem de um acesso contextualizado é aumentar a precisão das buscas, trazendo
informações mais próximas das necessidades dos usuários, facilitando e incentivando
a utilização dos conhecimentos gerados pela própria corporação. Este trabalho
descreve o processo de desenvolvimento de uma ontologia e de um software de busca
contextualizada, aplicados a uma necessidade real dentro de uma empresa de
engenharia metroviária. Para o desenvolvimento desta ontologia é utilizada a
metodologia OTK por ser originada de um importante projeto (On-To-Knowledge), pela
farta documentação disponível e por basear-se na capacidade de um especialista no
domínio em criar e gerenciar a ontologia, que é a realidade deste estudo de caso. A
linguagem para representar a ontologia é a OWL, linguagem padrão do consorcio W3C
largamente utilizada e tendo disponível diversas ferramentas compatíveis. O
desenvolvimento da ontologia é parte de um estudo de caso no qual são avaliadas a
aplicabilidade, eficácia e complexidade da metodologia e linguagem escolhidas, assim
como a própria ontologia em prover uma estrutura semântica de acesso às
informações para os usuários.
Palavras-chave: Ontologia; Conhecimento; Ferramentas de Busca.

Abstract
Due to the fact that modern technologies are easily used, the companies
generate a great amount of electronic documents. To transform these documents into
knowledge and value it is necessary to provide mechanisms to access this information.
Ontology is a conceptualization of knowledge, applied to a specific domain, which can
be processed by computational systems, providing a conceptual structure of stored
information, so that search systems based on it make contextual access to the
information available. The advantage of contextual access is that it increases the
precision of the search, providing better information to users, facilitating and stimulating
the use of the knowledge generated by the corporation. This work describes an
ontology development process and a contextual search engine development, applied to
a real problem of a rail transport engineering company. The development of the
ontology is based on the OTK methodology, for it originated from an important project
(On-To-Knowledge), its rich documentation available and for it was based on an
expert’s capability to create and manage an ontology, which is the reality of this case
study. The ontology is represented in OWL, a standard language proposed by the W3C
consortium, largely used in projects and for which there are many compatible tools. The
development of the ontology is part of the case study, where the applicability,
effectiveness and complexity of the methodology, the language and the capability to
provide the adequate semantic structure are evaluated.
Keywords: ontology; knowledge; search tools.
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Capítulo 1
“Meu computador não pode encontrar para
mim um carro com teto mais alto, por que as
diversas fábricas oferecem suas informações
de maneiras distintas”.
(Michael Dertouzos, O Que será?, 1997)

1 INTRODUÇÂO
1.1 Motivação
Dentro das corporações, os ativos intangíveis possuem cada vez mais valor.
Uma marca, as relações comerciais, conhecimentos específicos, métodos de trabalho,
processos e modelos organizacionais e tecnologia são cada vez mais importantes que
os ativos fixos como propriedades, prédios, máquinas e etc. (STEWART 1998). É
perceptível a diferença da capacidade de gerar valor nas empresas que possuem e
trabalham com o conhecimento. Segundo (DRUCKER 1996), as empresas estão
entrando na “era do conhecimento”, na qual o recurso econômico básico não é mais o
capital e nem os recursos naturais, mas sim o “conhecimento”, e os trabalhadores do
conhecimento desempenham um papel fundamental. Este conhecimento tratado aqui é
composto pelo raciocínio, interpretação, criatividade e o estabelecimento de
relacionamentos entre os conceitos presentes nos diversos contextos utilizados para
um fim. Dentro da empresa, este conhecimento é algo cada vez mais precioso,
utilizado pelos funcionários dentro de uma organização para cumprir suas tarefas
pertinentes ao seu papel dentro desta organização.
As empresas estão percebendo o grande valor do conhecimento na produção
de riquezas. No início do século passado, houve grande avanço nas formas de
produção. A forma de produzir bens buscava a utilização de recursos de uma maneira
mais eficiente com um mínimo de gasto possível. Hoje, as necessidades mudaram.
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Atualmente, é necessária uma melhor utilização dos conhecimentos para que uma
empresa possa se manter competitiva e estabelecer uma consistente estratégia de
avanço. Um dos grandes desafios atuais é estruturar o compartilhamento deste
conhecimento a fim de extrair ao máximo o seu potencial, aumentando assim os ativos
intelectuais de uma empresa.
Como conseqüência das facilidades do uso da tecnologia, as empresas geram
uma grande quantidade de documentos eletrônicos. Os mecanismos de produção e
armazenamento estão cada vez mais sofisticados permitindo o acumulo de grande
quantidade de documento e uma mobilidade no acesso a estes documentos. Cada vez
mais as redes transportam informações, principalmente em forma de mensagens
eletrônicas, arquivos textos, banco de dados, planilhas eletrônicas e apresentações
eletrônicas. Estes documentos têm um papel fundamental nos processos de trabalho
dentro de uma empresa.
Para a transformação destes documentos em conhecimento e valor para a
empresa, não basta possuir esta grande quantidade de informações armazenadas. É
necessário criar mecanismos que facilitam o acesso a estas informações. Como dito
em (DAVENPORT 1997), “O acesso envolve não apenas a capacidade de abarcar a
informação com as mãos e a mente, mas também estruturar um sistema de informação
compreensível e que permita extrair dele o que interessa, sem ter que lidar com
montanhas de arquivos indesejáveis”.
Para ter acesso a todas estas informações, os sistemas de informação nem
sempre disponibilizam as informações de uma maneira adequada aos usuários.
Existem alguns problemas nestes sistemas:
a. Busca por Palavra chave
A busca por palavra chave seleciona todos os documentos que contem a
palavra chave especificada. Para realizar a busca, o sistema pode utilizar apenas
uma palavra, expressões regulares ou lógicas booleana. Na apresentação dos
resultados, os documentos podem estar ordenados por freqüência da palavra no
documento, numero de referencias ao documento, avaliação do usuário ou número
de acessos ao documento.
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A busca por palavra-chave muitas vezes disponibiliza documentos totalmente
fora do contexto. Como o usuário não conhece a estrutura da informação
armazenada, são necessárias várias tentativas a fim de localizar a informação
desejada. Nestes casos, a intervenção humana é muito grande, desestimulando a
utilização das informações.
b. Navegação em diretórios
Em alguns casos, os documentos utilizados pelos usuários estão arranjados em
diretórios hierárquicos. Estes diretórios auxiliam a busca de um documento na
medida em que o usuário pode navegar em sua estrutura até encontrar o
documento desejado.
Por exemplo, em um conjunto de documentos de projetos, ter-se-ia uma pasta
que a raiz da árvore é o diretório Projetos. Dentro desta raiz teriam vários projetos.
Os projetos conteriam os vários tipos de documentos. Dentro destes tipos
encontrar-se-ia o documento desejado.
Esta estrutura é muito rígida, pois está diretamente ligada com a estrutura de
armazenagem dos documentos. Isto dificulta qualquer tipo de mudança no arranjo
e nome das pastas. Além disto, as pastas não possuem propriedades relativas às
informações contidas e há somente um tipo de relação entre elas, que é
hierárquica. Isto tudo traz pouca informação sobre o conteúdo, forçando os
usuários a abrir vários documentos até encontrar a informação desejada.
c. Uso de propriedades dos documentos
Muitos

sistemas

de

busca

disponibilizam

diversas

propriedades

dos

documentos ao usuário. Estas propriedades são utilizadas como filtros, conjugadas
ou não com a busca por palavra chave. Podem ser propriedades dos documentos,
o título, o assunto, o autor ou a data.
As propriedades dos documentos disponibilizam, apenas, uma série de
conceitos fixos que se relaciona com os documentos. Não há uma relação entre
estes conceitos.
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d. Taxonomia e Thesaurus
As taxonomias são compostas de termos ou conceitos sobre o universo da
informação armazenada relacionados de forma hierárquica. Do mesmo modo, o
thesaurus define conceitos, mas permite também outros tipos de relacionamentos
entre os conceitos.
Utilizando taxonomia ou thesaurus, o usuário poderá escolher qual a categoria
de informação ele deseja acessar, podendo combiná-la com a busca por palavra
chave.
Este tipo de busca provê bons resultados no acesso às informações. Sua
deficiência é a não disponibilidade de uma linguagem padrão que descreva a sua
estrutura. Isso dificulta o compartilhamento desta estrutura por outros sistemas, a
construção de ferramentas de auxilio ao desenvolvimento das estruturas e a
utilização de sistemas de manipulação de regras de restrição.
Esta carência de sistemas é observada pelo próprio autor, na sua experiência
profissional. O autor trabalha em uma empresa de desenvolvimento de sistemas de
controle e supervisão de tráfego ferroviário onde são construídos programas
computacionais de alta complexidade e grande dependência a conhecimentos
específicos, como conceitos ferroviários. Os documentos gerados pelos funcionários
têm um grande valor na competitividade da empresa e mesmo assim não há um
cuidado em dispor de meios adequados que facilitem o acesso às informações
contidas nestes documentos.
A ontologia é uma especificação formal e explicita de uma conceitualização
compartilhada (GRUBER, 1993b). A conceitualização é formada por um vocabulário
controlado que é arranjado hierarquicamente e através de relações entre conceitos,
como nas taxonomias e thesaurus. Além disto, a ontologia descreve as propriedades
dos conceitos e define regras de restrição dos conceitos, entre conceitos, das
propriedades e entre as propriedades. Para a sua formalização, a ontologia necessita
1 – Web Ontology Language – http://www.w3.org/2004/OWL/ acesso: 21/09/2004
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de uma linguagem, que capacita os sistemas computacionais a realizar inferências
sobre os conceitos utilizando regras de restrições. Com a utilização de linguagens
padronizadas, como a OWL1, a ontologia pode ser compartilhada entre as diversas
entidades interessadas.
Com estas características, a ontologia aumenta a precisão das buscas,
trazendo uma informação mais contextualizada e próxima das necessidades do
usuário.
A ontologia tem, cada vez mais, destaque nas pesquisas e aplicações de
importantes organizações. Os institutos ACM1 e IEEE2 têm publicado diversos artigos
sobre a ontologia e suas aplicações. Outras organizações como a FIPA3 e W3C4 têm
se preocupado no estabelecimento de padrões de representação da ontologia,
especialmente a W3C, com a OWL, que é uma linguagem de representação de
ontologia baseada em XML5, amplamente aceita. Além destas organizações, já existem
algumas empresas como a Mondeca6, Ontopia7, Ontotext8 entre outras, que já
oferecem softwares baseados em ontologia.

1.2 Objetivos
O objetivo deste trabalho é verificar o comportamento do uso da ontologia em
um sistema de acesso a informações, o uso de uma metodologia para a construção da
ontologia e a utilização linguagem de ontologia.
Neste sentido, este trabalho descreve a construção de uma ontologia a ser
utilizada em um sistema de busca de informação. O objetivo desta ontologia é
estruturar as informações armazenadas em documentos e base de dados a fim de
facilitar o acesso pelos usuários.
1 Association for Computing Machinery http://www.acm.org/ acesso 21/09/2004
2 Institute of Electrical and Electronics Engineers http://www.ieee.org/portal/index.jsp acesso 21/09/2004
3 Foundation for Intelligent Physical Agents http://www.fipa.org/ acesso:21/09/2004
4 World Wide Web Consortium http://www.w3.org/ acesso:21/09/2004
5 Extensible Markup Language http://www.w3.org/XML/ acesso:21/09/2004
6 – www.mondeca.com acesso:04/10/2004
7 – www.ontopia.net acesso:04/10/2004
8 – www.ontotext.com acesso:04/10/2004
9 – www.ontoknowledge.org acesso:04/10/2004
10 http://www.w3c.org/RDF/ acesso:04/10/2004
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Para a construção da ontologia é necessária a utilização de uma metodologia e
uma linguagem para sua representação ou formalização. Entre as diversas
metodologias analisadas, é escolhida a metodologia OTK (SURE; STUDER, 2002),
pois é a metodologia mais completa, disponibiliza uma descrição mais detalhada e foi
utilizada no importante projeto on-to-knowledge9. A linguagem de formalização da
ontologia escolhida é a OWL (Ontology Web Language), (MCGUINNESS; HARMELEN,
2004), pois utiliza os recursos da linguagem XML e RDF10 e foi padronizada
especificamente para representar uma ontologia.
É realizado um estudo de caso no qual a ontologia é desenvolvida para integrar
diferentes fontes de informação e facilitar o acesso as suas informações pelos usuários
em um software de busca de informação contextualizada. Este estudo de caso é
aplicado em uma empresa de desenvolvimento de sistemas de controle de trens,
envolvendo a produção de hardware e software para a sinalização de via e controle de
tráfego de trens.
A ontologia deve representar as diversas fontes de informação e ao mesmo
tempo disponibilizar uma organização da informação coerente que atenda as
necessidades dos usuários. Este estudo de caso tem o objetivo de avaliar a
aplicabilidade, eficácia e complexidade da metodologia e linguagem escolhida, assim
como a própria ontologia em prover uma estrutura semântica de acesso às
informações para os usuários.
Finalizando o trabalho, é construído um protótipo de um sistema de busca
semântico, utilizando a ontologia construída.

1.3 Contribuições esperadas
A principal contribuição deste trabalho é a construção de uma ontologia a ser
utilizado como base de um sistema de acesso a informações. Esta ontologia, em
conjunto com o sistema de informação, tem a incumbência de facilitar o acesso às
informações armazenadas em documentos dentro de uma empresa. A meta é diminuir
os problemas de busca de informação nesta empresa, facilitando o compartilhamento
de conhecimento entre os funcionários.
Além disto, uma metodologia de desenvolvimento de ontologia é testada,
analisando-se a sua adequação e sugerindo eventuais melhorias. Estas melhorias,
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descritas no capítulo 4, que são extensões da metodologia original direcionadas ao
contexto definido pelo estudo de caso. O estudo de caso é aplicado dentro de uma
situação corporativa real, o qual permite a extração de experiências, descrição dos
problemas encontrados e as soluções adotadas e análise dos resultados obtidos. Isto
contribui na construção do conhecimento em torno da área de ontologias, metodologia
de desenvolvimento e linguagem de ontologias, pois o conhecimento sobre as
dificuldades, vantagens e desvantagens do uso de ontologias em tais ambientes ainda
não se encontra bem difundido.
Dentro do estudo de caso, é construído um protótipo de uma ferramenta de
busca, utilizando a ontologia construída neste estudo de caso, o que possibilita a
avaliação da ontologia incorporada a uma aplicação real.

1.4 Metodologia de trabalho
Para atingir os objetivos de construir uma ontologia e analisar a aplicabilidade
de uma metodologia e uma linguagem, inicialmente é concebida uma base teórica
contendo os seguintes tópicos:
a. Conceito de ontologia
b. Relação entre a ontologia e compartilhamento do conhecimento
corporativo
c. Linguagens de representação da ontologia
d. Metodologias de desenvolvimento de ontologias
Utilizando esta base teórica, é construída a ontologia para a utilização em um
sistema de informação a fim de atender a uma necessidade real dentro de um estudo
de caso.
Os conceitos básicos de ontologia são baseados nos artigos do (GRUBER,
1993a), (GRUBER, 1993b), (GUARINO, 1995) e (GUARINO, 1998) e nos livros
(FENSEL, 2001) e (FENSEL; HENDLER; LIEBERMAN; WAHLSTER, 2003).
Os livros de (NONAKA; TAKEUCHI 1995) e (JAKOBSON, 1969) são a base no
estabelecimento da relação entre o compartilhamento do conhecimento nas empresas
e a ontologia.
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As linguagens de representação da ontologia são descritas a partir das
recomendações da W3C.
A análise das principais metodologias é baseada no artigo (LOPES, 1994). A
metodologia utilizada neste trabalho é a OTK, que é a metodologia do projeto On-ToKnowledge1. (SURE; STUDER, 2002).
A partir disto, a metodologia OTK é descrita e estendida, onde são sugeridas
complementações à metodologia original segundo o contexto apresentado pelo estudo
de caso.
Utilizando a metodologia OTK somada as complementações sugeridas, é
relatado o estudo de caso no qual a ontologia é desenvolvida para servir de base a um
sistema de acesso a documentos em uma empresa de desenvolvimento controle de
tráfego de trens. Este sistema, que é construído e descrito neste trabalho, tem a
finalidade de disponibilizar um acesso simples e preciso às informações para os
funcionários desta empresa, sendo desenvolvido, também, um protótipo deste sistema.
Ao final do trabalho, é descrita uma análise dos resultados, levando em conta
os resultados obtidos no estudo de caso, avaliando a metodologia empregada, a
linguagem da ontologia e a utilização da ontologia em um sistema de acesso às
informações.

1.5 Organização do trabalho
Apresentação do trabalho é descrita no capítulo 1, onde são expostas as
motivações, objetivos, contribuições, metodologia e organização do trabalho.
O capítulo 2 aborda os principais conceitos básicos para o desenvolvimento da
ontologia. Inicialmente, é descrito o conceito de ontologia através da definição de
(GRUBER 1993b) e da descrição das partes que compões uma ontologia. Logo após,
a ontologia é apresentada no contexto do compartilhamento do conhecimento.
São apresentadas as linguagens XML, RDF e OWL.

A linguagem OWL é

utilizada para a representação da ontologia construída no capítulo 5.
As ferramentas utilizadas como suporte para a metodologia de desenvolvimento
da ontologia são resumidamente descritas como casos de uso, mapas conceituais e a
ferramenta de representação de ontologia Protégé2.
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Ainda no capítulo 2, são descritas as principais características das mais
importantes metodologias de desenvolvimento de ontologias, como a Skeletal
Methodology (USCHOLD, 1995), metodologia do projeto TOVE (GRÜNINGER, FOX
1995), metodologia do projeto Kaktus (LÒPES 1999), Methondolgy (LÓPES,
GÓMEZ-PÉREZ, JURISTO 1997) e a OTK methodology (SURE, STUDER 2002).
O capítulo 3 concentra-se na descrição detalhada da metodologia OTK. O
capitulo é dividido de acordo com as fases que compõe a metodologia: Estudo de
viabilidade, Especificação. Refinamento, Avaliação e Aplicação.
No capítulo 4 são propostos extensões à metodologia a ser utilizadas no estudo
de caso.
O capítulo 5 descreve o estudo de caso, onde é desenvolvida uma ontologia
para um sistema de acesso a informações, aplicado a uma empresa que produz
sistemas de controle de tráfego metroviário. Inicialmente, este estudo de caso
descreve as principais características da empresa e apresenta os problemas de acesso
às informações. A seguir, a construção da ontologia é descrita seguindo as etapas da
metodologia OTK descritas no capítulo 3, aplicada ao sistema de informação (software)
da empresa. Finalmente o capítulo descreve um protótipo
Ao final do capítulo 6 são analisados os resultados obtidos no estudo de caso,
descrevendo o desempenho da metodologia OTK e da linguagem OWL no estudo de
caso, as principais dificuldades encontradas e sugestões de melhorias,
Finalmente, o capítulo 7 formula a conclusão da dissertação, resumindo os
resultados de obtidos e propondo trabalhos futuros.
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Capítulo 2
“Como todos os homens da Biblioteca,
viajei na minha juventude; peregrinei em
busca de um livro, talvez o catálogo dos
catálogos”. (Jorge Luis Borges, A biblioteca
de Babel, 1972)

2 CONCEITOS BÁSICOS DE ONTOLOGIA
2.1 Introdução
No capítulo anterior, foi exposta a importância para as empresas em incentivar
o compartilhamento dos conhecimentos corporativos registrados em meios eletrônicos.
Ainda no capítulo anterior, foi apresentado o objetivo deste trabalho que é de
desenvolver uma ontologia para o acesso às informações armazenadas, utilizando a
metodologia OTK e a linguagem OWL.
Este capítulo descreve os conceitos básicos que envolvem o desenvolvimento
de uma ontologia. Estes conceitos servem de apoio para os próximos capítulos. Estes
conceitos básicos são:

•

Conceito de ontologia

•

Ontologia e o conhecimento

•

Linguagens de ontologia

•

Ferramentas de apoio ao desenvolvimento de ontologias

A descrição destes conceitos busca contextualizar a utilização da ontologia,
determinando que tipo de conhecimento é tratado, qual o conceito de ontologia
considerado e finalmente as linguagens computacionais que descrevem a ontologia.
No

final

do

capítulo

desenvolvimento de ontologias.

são

descritas

as

principais

metodologias

de
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2.2 Ontologia
2.2.1 Definição
A palavra ontologia tem a sua origem nos pensamentos filosóficos de
Aristóteles. A disciplina de computação resgatou este termo, inserindo-o em um novo
contexto, apesar de próximo do significado original.
Dentre as dimensões da metafísica, a ontologia trata do ser enquanto ser.
Neste sentido, apesar dos múltiplos significados do ser, ele faz referência a um único
princípio, que une todos estes múltiplos significados (REALE, 2001).
Para os fins do presente trabalho, não é necessário um entendimento profundo
do seu significado filosófico. A ontologia, sob a ótica computacional, é um campo
nascente, sobre o qual os conceitos envolvidos e a sua aplicabilidade estão sendo
constituídos e solidificados.
Dentro dos mais importantes artigos e livros da área, a definição de ontologia
mais utilizada é a de (GRUBER 1993b), que define:
“Uma ontologia é uma especificação formal e explicita de uma conceitualização
compartilhada”.
O termo mais importante desta definição é conceitualização. Segundo
(HOUASISS 2001), a conceitualização1 é o ato de conceituar ou criar, desenvolver e/ou
enunciar um conceito. Um conceito é uma representação mental de um objeto abstrato
ou concreto, que se mostra um instrumento fundamental do pensamento em identificar
e classificar diferentes elementos e aspectos da realidade. Uma conceitualização é
uma visão abstrata e simplificada do mundo o qual se deseja representar para algum
propósito.
Por ser abstrata, a conceitualização é independente da linguagem. Mas para se
trabalhar uma conceitualização dentro de uma ontologia, é necessário concretizá-la
através de uma especificação. Uma especificação é a representação de uma ontologia
em uma linguagem apropriada.
A conceitualização é o acordo entre as entidades que utilizarão esta ontologia.
Estas entidades devem ter um compromisso com esta conceitualização para que esta
1 – Neste trabalho, o termo conceitualizar é considerado sinônimo de conceituar, baseado em (Houasiss 2001).
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ontologia seja verdadeira. Este compromisso garante a consistência do sistema, de tal
modo que todo teorema, quando interpretado, se torna uma afirmação verdadeira
(HOFSTADNER, 1979, p. 106). Esta condição é garantida pelos dois termos “explicita
e compartilhada”. O primeiro termo destaca a necessidade de clareza da especificação
entre as entidades que fazem uso da ontologia. O segundo, que a ontologia deve ser
compartilhada (compromissada) entre estas mesmas entidades.
Por

último,

uma

especificação

deve

ser

formal

para

que

sistemas

computacionais consigam utilizar uma ontologia. Quanto mais formal for a
especificação, melhor será o poder de inferência dos sistemas computacionais, mas
será menor a sua flexibilidade.

2.2.2 Composição
De forma resumida, uma ontologia é composta de1:


Domínio



Vocabulário



Taxonomia



Sistema relacional



Teoria axiomática

O domínio define a abrangência da ontologia. Como dito em (RUSSEL e
NORVIG 2004, p. 245), o domínio de uma representação do conhecimento é uma parte
do mundo sobre o qual se deseja expressar algum conhecimento. Este domínio
determina os limites de aplicação da ontologia o qual define toda a estrutura da
ontologia.
O vocabulário é composto de classes e instâncias. As classes descrevem os
conceitos dentro do domínio considerado. Estes conceitos representam um conjunto
abstrato de objetos. Este conjunto considera características comuns entre estes
objetos, sob um nível de abstração específico, a fim de representar os objetos através
de um conceito único.
As instâncias são as ocorrências particulares do objeto em relação à classe
considerada. Uma instância também descreve conceitos, mas de forma individualizada,

1 – Adaptado de (Daum; Merten, 2001).
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única e concreta, fazendo referência a um objeto real (documento, página de intranet,
banco de dados).
Ainda dentro dos vocabulários, as classes possuem características. Estas
características são definidas pelos seus atributos. Os atributos possuem valor nas
instâncias.
As relações hierárquicas entre as classes compõem a taxonomia. Esta relação
define uma forma de estruturação em que classes pais possuem classes filhos, com
atributos herdados dos pais.
Finalmente, as regras desempenham um importante papel no enriquecimento
semântico de uma ontologia. As regras são assertivas lógicas que impõe restrições às
suas classes e aos atributos. Podem existir regras que proíbem, obrigam ou permitem
valores de atributos ou instâncias de uma classe, de acordo com a regra estabelecida
(“a→b” é verdade) e a condição da regra satisfeita (“a” é verdade).
Resumindo, uma ontologia é, estruturalmente, a representação de uma
determinada realidade, através de uma linguagem formal, composta de vocabulário,
relacionamentos e regras.

2.3 Ontologia no compartilhamento de conhecimento

2.3.1 Criação do conhecimento nas empresas
Segundo (NONAKA; TAKEUCHI 1995), o conhecimento se expande,
amadurece e se multiplica através da interação social entre duas dimensões do
conhecimento, denominadas tácita e explicita.
O conhecimento tácito se refere àquele conhecimento pessoal, específico ao
contexto, envolvendo fatores intangíveis, inclusive crenças pessoais, valores e
perspectivas. O conhecimento explícito refere-se ao conhecimento transmitido através
da linguagem formal e sistemática, inclusive em afirmações gramaticais, expressões
matemáticas, especificações e documentos.
A capacidade de manipular grandes quantidades de informação faz dos
sistemas computacionais um grande armazém, contendo muitas informações que
possuem alto potencial de se transformar em conhecimento. Estas informações ou
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potenciais conhecimentos formam uma base de conhecimento armazenada em forma
de documentos ou dados estruturados. Esta base de conhecimento vem se tornando a
principal fonte de conhecimento explícito dentro das organizações.

2.3.2 Papel da ontologia no compartilhamento do conhecimento
A base de conhecimento armazenada participa do processo de criação do
conhecimento nas empresas e conseqüente geração de valor, quando ela é
compartilhada, transformando-se dentro das dimensões tácitas e explícitas do
conhecimento. Dentre as diversas maneiras de como este compartilhamento ocorre
nas empresas, a interação entre pessoas e sistemas de informação é uma situação
possível e cada vez mais freqüente. É nesta situação que a ontologia pode auxiliar na
criação do conhecimento, facilitando esta comunicação.
Para justificar e posicionar o uso da ontologia toma-se o modelo de
comunicação proposto por Jakobson, descrito em (JAKOBSON, 1969), como mostra a
figura 1.

Contexto

MENSAGEM
Remetente

Destinatário
CONTATO
Código

Figura 1 Modelo de comunicação
A mensagem não pode fluir dentro do canal de comunicação da mesma forma
que ela é armazenada pelo remetente. É necessário prover uma estrutura de
correlação entre a expressão da mensagem e o conteúdo da mensagem, denominado
código. O código deve ser compartilhado e compromissado entre o remetente e o
destinatário para que ocorra a comunicação.
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O código é um acordo no âmbito sintático. No âmbito semântico, o contexto
estabelece o compartilhamento e compromisso das estruturas cognitivas entre os
participantes da comunicação. Estas estruturas são responsáveis pela significação do
conteúdo comunicado.
Em uma comunicação verbal, os papéis de remetente e destinatário são
constantemente redirecionados entre os participantes da comunicação. Muitas
mensagens são trocadas entre estes; são as interações que objetivam a organização
da comunicação. A interação entre os participantes da comunicação provê o
compartilhamento de códigos e principalmente do contexto. Dentro desta interação, o
conteúdo da mensagem é construído e reconstruído pelos participantes da
comunicação. São construídos também, os simulacros, que são representações das
competências respectivas atribuídas aos participantes.
Em uma comunicação entre sistemas de informação e usuários, as interações
são fracas, dificultando o entendimento do contexto da mensagem pelo usuário. A
ontologia de uma mensagem pode ser disponibilizada automaticamente ou requisitada
pelo usuário aos sistemas de informação, provendo o enriquecimento do contexto
compartilhado, melhorando assim a interação entre sistemas e usuários. A ontologia
pode, também, elevar os simulacros dos usuários em relação aos sistemas de
informação.
Considera-se a seguinte frase:
“O jaguar é muito veloz. Pode atingir a sua velocidade máxima com apenas
alguns segundos. A sua constituição estrutural permite uma aerodinâmica que favorece
o seu desempenho”.
É possível distinguir se a frase acima está se referindo ao carro jaguar ou ao
animal jaguar? Não há elementos suficientes que formem um contexto mínimo para o
real entendimento. Em uma conversa verbal, este contexto é construído através de
uma interação entre os participantes da comunicação. No caso acima, pode-se
perguntar: “Mas, você está se referindo ao jaguar carro ou ao animal?”.
Em sistemas computacionais, existem meios de se criar o contexto, como
verificação de hipertextos, consulta a manuais, sistemas de ajuda, nome de diretório ou
endereço da página. Mas, estas maneiras são limitadas e muitas vezes demandam um
esforço considerável. Neste caso, um sistema de informação poderia disponibilizar
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uma ontologia (bem simples neste exemplo) referenciada a este texto, construindo o
contexto e viabilizando o perfeito entendimento da mensagem, como mostra a figura 2.

Figura 2 Exemplo de utilização de uma simples ontologia
Dentro do exemplo acima, um sistema de informações utilizando a ontologia
para o acesso as informações, pode possuir os seguintes componentes, mostrados na
figura 3:

•

Interface de busca Este componente é responsável pelas entradas de dados
de acesso pelo usuário e pela apresentação das informações coletadas. A
interface poderá utilizar a ontologia em uma busca navegacional.

•

Buscador Semântico Faz todo o processamento utilizando as entradas
padronizadas pela interface do usuário. O buscador pode coletar as
informações

utilizando

o

repositório

ou

diretamente

nos

documentos

armazenados. Ele utiliza a ontologia relacionada com a entrada do operador a
fim de apresentar uma informação contextualizada.
•

Extrator Este componente é responsável pelo armazenamento dos dados no
repositório. Ele faz uma varredura nos documentos e armazena as relações
entre as informações e a ontologia, utilizando regras específicas.
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Figura 3 Arquitetura básica de sistemas de busca baseados em ontologias
Os sistemas de informação podem utilizar-se da ontologia, provendo os
seguintes serviços:

•

Busca semântica é realizada uma busca por palavra chave associada a um
conceito dentro da ontologia, contextualizando a busca.

•

Navegação pode-se navegar através dos conceitos da ontologia e apresentar
as informações relacionadas.

•

Busca estruturada a busca estruturada é uma utilização em conjunto da
navegação com a busca semântica.

•

Extração de informação Extração automática de informação através de
agentes em conjunto com os conceitos da ontologia.

•

Consistência de informações estruturadas Pode-se realizar consistências
das informações através da própria ontologia, seguindo sua estrutura e regras
restritivas.
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2.4 Linguagens
Para o desenvolvimento de uma ontologia é necessária a definição de uma
linguagem formal para a descrição da conceitualização explicitada pela ontologia. Ao
contrário da ontologia, a conceitualização é independente de linguagem. A
conceitualização depende do objeto a ser conceituado, do observador e qual o
contexto escolhido para essa conceitualização. Este conceito é traduzido em uma
linguagem. As linguagens têm o objetivo de descrever o conceito desejado e garantir
que essa descrição seja manipulável por sistemas computacionais. A ontologia é
dependente de uma linguagem (GUARINO, 1998).
Atualmente, a melhor opção para se estabelecer uma linguagem para ontologia
é construí-las a partir do XML1, pois o mesmo constitui um padrão largamente
difundido, padronizando a constituição sintática da linguagem de ontologia.

As

linguagens abordadas neste trabalho são: RDF2 e OWL3 da W3C.
Nesta secção, serão descritas, de forma sucinta, as linguagens abordadas
neste trabalho. No Capítulo 4, as linguagens serão novamente abordadas, agora
inseridas dentro da metodologia de desenvolvimento da ontologia.

2.4.1 XML (Extensible Markup Language)
A XML é uma recomendação do consorcio W3C que estabelece uma base para
a construção de outras linguagens. A grande vantagem é que todas as linguagens
baseadas em XML possuem esta estrutura sintática comum, facilitando o
processamento por sistemas computacionais. Esta facilidade advém das diversas
aplicações prontas de manipulação de dados no formato XML.
A XML é uma linguagem que descreve uma estrutura sintática de marcação de
dados. Os marcadores em XML são compostos de tag´s e dados. Os tag´s descrevem
os dados e estão estruturalmente arranjados em forma de árvores. Os dados são os
valores dos tag´s.

1 http://www.w3c.org/XML/ acesso:04/10/2004
2 http://www.w3c.org/RDF/ acesso:04/10/2004
3 http://www.w3c.org/2004/OWL/ acesso:04/10/2004
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Exemplo:
<autor>Platão</autor> (indica que Platão é um autor)
Onde:
A marcação é autor
Valor de autor Platão
As marcações têm começo e fim. Se dentro de uma marcação houver outra,
com começo e fim, para se chegar à segunda é necessário passar pela primeira. As
marcações estão estruturalmente organizadas de forma hierárquica em forma de
árvore.
Exemplo: Considere-se a representação da seguinte informação: os animais
podem ser: vertebrados ou invertebrados. Dentre os vertebrados, temos o macaco que
é um mamífero, que é uma classe dos vertebrados. No zoológico municipal, existe o
macaco Simão, que está com 25 anos, representado na figura 4.

Figura 4 Exemplo de representação de uma informação
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<animal>
<vertebrado>
<mamífero>
<macaco habitat = “zoológico municipal” idade = 25>
Simão
</macaco>
</mamífero>
</vertebrado>
</animal>
No exemplo anterior, existe uma ramificação de uma árvore que é animal>vertebrado->mamífero->macaco. Esta ramificação é representada em XML pelas
marcações aninhadas.
Cada marcação pode conter atributos explicativos. Os atributos são compostos
por um nome e um valor. Neste exemplo, foram utilizados os atributos “habitat” e
“idade” para a marcação “macaco”.
Diferente do HTML (Hiper Text Markup Language), esta linguagem permite a
livre definição de marcadores. No HTML os marcadores são fixos e descritos no
padrão1, como <table>, <img> ou <p>. Estes marcadores possuem um significado
definido na própria norma. No XML, os marcadores são definidos pelos usuários da
linguagem, e não pela norma do XML2.
A utilização direta do XML para descrever uma ontologia seria muito complexa.
Ela deveria ser capaz de descrever todas as necessidades de todas as ontologias, o
que torna inviável sua utilização, pois sua estrutura é muito abrangente. Mas o XML é
uma excelente linguagem para estruturar sintaticamente uma ontologia. A idéia é criar
linguagens de ontologia baseadas em XML.

1 – Recomendação HTML 4.0.1 em www.w3.org/TR/html4/
2 – Recomendação Extensible Markup Language 1.0 em http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040204/
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2.4.2 RDF (Resource Description Framework)
O RDF foi desenvolvido pela W3C a fim de criar um formato para a construção
de asserções (HJELM, 2001), permitindo ao formato XML representar e transportar
informação. O RDF tem sido uma recomendação da W3C desde 1999.
A estrutura de dados de uma RDF é composta por: sujeito, predicado e objeto.
O sujeito é o recurso que o RDF deseja descrever. Ele é uma entidade que pode ser
representado por um URI (Uniform Resource Identifier).
O RDF provê uma maneira de adicionar elementos semânticos a um
documento sem alterar a sua estrutura. Ele é uma infra-estrutura que permite a
codificação, troca e reuso de metadados estruturados. Ferramentas de busca, agentes
inteligentes, browsers e usuários podem fazer uso de sua informação semântica.
O RDF descreve um recurso de um determinado domínio. Esta descrição é
externa ao próprio recurso. Esta descrição também pode ser vista como um recurso a
ser descrito, de tal modo que é possível existir uma declaração sobre declaração, e
assim sucessivamente.
Exemplo. Deseja-se descrever o recurso “nome” de um currículo. Isto poderia
ser feito de acordo com a figura 5.

Figura 5 Exemplo de representação gráfica do RDF
Ou, seguindo a linguagem planificada de RDF:
<rdf:RDF>
<rdf:Description about http://www.ipt.br/josefo/cv>
<p:pertence>
Jose Francisco de Oliveira
</p:pertence>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
1 – Referência DAML_OIL http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference
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O RDF foi a primeira linguagem especificada pelo consórcio W3C para
representar, semanticamente, uma informação. O RDFS (RDF Schema) é uma
recomendação da W3C para complementação do RDF a fim de descrever o
vocabulário do RDF. O RDFS inclui classes e propriedades, assim como restrições em
suas propriedades. Provê, também, uma estrutura hierárquica para as classes e
atributos.

2.4.3 OWL (Web Ontology Language)
O RDF Schema (RDFS) pode ser utilizado para a criação de uma ontologia,
mas possui menor expressividade do que uma linguagem específica para a ontologia,
como o OWL. O OWL possui todas estas características, adicionadas de tipos de
dados, enumeração e habilidade para a definição de atributos de forma mais rigorosa.
Atualmente, a OWL é a especificação mais moderna de linguagem para
ontologia. A base da OWL é a especificação DAML+OIL1 que é uma união entre o
DAML e a especificação OIL.
O OWL possui nas suas camadas mais baixas os padrões XML, XML schema,
RDF e o RDFS (MCGUINNESS e HARMELEN, 2004), como mostra a figura 6. O XML
provê uma estrutura sintática para documentos, mas não disponibiliza nenhuma
informação semântica. O XML schema é responsável pelas definições estruturais do
XML para a representação do RDF. O RDF é um modelo de dados do objeto (ou
recurso) e as relações entre eles disponibilizando uma pequena parcela de informação
semântica aos dados. O RDFS é um vocabulário para descrever as propriedades e
classes dos recursos em RDF. Acima destas camadas, o OWL disponibiliza uma
linguagem que pode descrever formalmente os significados dos termos dentro de um
domínio. O OWL adiciona mais termos ao vocabulário original, como exemplo, relações
entre classes, cardinalidade, igualdade, mais tipos de dados nas propriedades,
características das propriedades (ex. Simetria) e classes compostas de instâncias prédeterminadas, tornando-se uma linguagem poderosa e significativa.

1 – Referência DAML_OIL http://www.w3.org/TR/daml+oil-reference
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Figura 6 Camadas de linguagens

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#">
<owl:Ontology rdf:about=""/>
<owl:Class rdf:ID="Produto">
<rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
Comentário sobre Produto
</rdfs:comment>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Regiao"/>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Regiao_Adjacente">
<rdfs:range rdf:resource="#Regiao"/>
<rdfs:domain rdf:resource="#Regiao"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty"/>
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Regiao_Produtora">
<rdfs:domain rdf:resource="#Produto"/>
</owl:ObjectProperty>
</rdf:RDF>

O exemplo acima descreve uma ontologia composta das classes Produto e
Região. A classe produto possui uma propriedade chamada Regiao_produtora que
aponta para a região produtora de uma instância desta classe. A classe região
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possibilita a criação de instâncias que são potenciais atributos da classe produto. Esta
classe possui a propriedade Regiao_adjacente na qual as instâncias regiões possuem
uma propriedade que apontam para regiões que fazem fronteira com a mesma. Esta
propriedade é simétrica, pois, se uma região A que possui a região B como adjacente
então a região B tem a região A como sua adjacente.
Neste exemplo pode-se reconhecer a presença das camadas descritas
anteriormente (XML, RDF e RDFS). A estrutura da linguagem obedece ao XML,
constituída de marcadores com inicio e fim que possuem valores e atributos. Em um
próximo nível, a raiz da linguagem é um marcador RDF, o rdf:RDF. Dentro da
descrição, têm-se marcadores RDFS(rdfs:comment), assim como recursos RDF´s em
owl (/owl#SymmetricProperty).
A recomendação OWL especifica três sublinguagens: OWL LITE, OWL DL e
OWL FULL (MCGUINNESS e HARMELEN 2004). Cada sublinguagem é desenvolvida
a fim de atender às necessidades de diferentes comunidades de desenvolvedores e
usuários. A definição desta subdivisão disponibiliza uma maior flexibilidade no
desenvolvimento de uma ontologia. Em determinados projetos, pode-se utilizar uma
sublinguagem mais simples, facilitando o desenvolvimento tanto da ontologia quanto
do próprio sistema. Por outro lado, em projetos mais complexos, a recomendação OWL
disponibiliza meios de representação mais completos.
Cada sublinguagem é uma extensão da sua linguagem predecessora. Portanto,
uma representação em uma linguagem superior pode ser expressa em uma linguagem
inferior e o inverso não é válido. As sublinguagens são descritas a seguir
(MCGUINNESS e HARMELEN 2004):

•

OWL Lite oferece aos desenvolvedores e usuários uma descrição hierárquica
das classes e restrições simples. Por exemplo, uma restrição de cardinalidade
poderá ser apenas de 0 ou 1.

•

OWL DL oferece todos os instrumentos de descrição da OWL, porém, utilizados
de maneira restrita (Por exemplo, uma classe pode ser subclasse de várias
classes, mas uma classe não pode ser instância de uma outra classe). A OWL
DL é concebida para usuários e desenvolvedores que desejam um alto grau de
expressividade ao mesmo tempo em que é garantido que todas as conclusões
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são tratadas computacionalmente e todas as ações computacionais são
realizadas em tempo finito.
•

OWL Full disponibiliza o máximo de expressividade da linguagem e o uso livre
do RDF, sem a preocupação com garantias computacionais.
No anexo 1, estão descritos os marcadores oferecidos para cada sublinguagem

OWL (OWL Lite, DL e Full) para descrever uma ontologia.

2.5 Ferramentas
A seguir, são descritas as ferramentas utilizadas no desenvolvimento da
ontologia do estudo de caso do capítulo 5.

2.5.1 Mapas Conceituais
Mapas

conceituais

são

construídos

para

representar

relacionamentos

significativos entre conceitos na forma de proposições (NOVAK, 1998). Proposições
são dois ou mais símbolos conceituais ligados por palavras em uma unidade
semântica. Nesta forma simplificada, um mapa conceitual seria composto apenas por
estes dois conceitos conectados por uma palavra de ligação para formar uma
proposição. Por exemplo, “o céu é azul”, representa um simples mapa conceitual
formando uma proposição válida sobre os conceitos céu e azul.
A construção de mapas conceituais é uma técnica para externalização de
conceitos e proposições. Esta técnica é importante na fase inicial do desenvolvimento
da ontologia, principalmente na definição do domínio e dos requisitos.
O software utilizado é o IHMMC Cmaps Tools (http://cmap.ihmc.us/),
desenvolvido pelo Institute for Human and Machine Cognition, que é um software livre,
que disponibiliza uma ferramenta gráfica de construção dos mapas conceituais.
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2.5.2 Casos de uso
O caso de uso é uma ferramenta de modelagem do padrão UML (BOOCH,
RUMBAUGH, JACOBSON, 2000). É utilizado para captar o comportamento pretendido
do sistema que está sendo desenvolvido, sem a necessidade de especificar como este
comportamento é implementado.

2.5.3 Protégé
O Protégé (http://Protégé.stanford.edu/) é uma ferramenta de edição de
ontologia desenvolvida pelo departamento de informática do instituto de medicina da
Universidade de Stanford. Esta ferramenta possibilita a criação de classes, atributos e
regras restritivas. É possível, também, instanciar as classes criadas. O Protégé
disponibiliza a modelagem da ontologia em algumas linguagens, inclusive o OWL.
Os três principais motivos para a escolha do Protégé é a capacidade da
ferramenta em manipular ontologias na linguagem OWL, a sua importância no meio
acadêmico e a ferramenta não possuir custo (open source).
Existem

boas

ferramentas

comerciais

como

a

Cerebra

Construct

(http://cerebra.com/products/ construct_business.html) e a OntoStudio sucessora da
ferramenta OntoEdit (http://www.ontoprise.de/content/e3/e43/index_eng.html) que são
compatíveis com a linguagem OWL, mas possuem um alto custo de aquisição
inviabilizando a sua utilização.
Outras duas ferramentas, SWOOP (http://www.mindswap.org/2004/SWOOP/) e
SMORE (http://www.mindswap.org/2005/SMORE/) são ferramentas gratuitas que são
compatíveis com a linguagem OWL. A opção pela ferramenta Protégé em detrimento
destas é pela maturidade desta ferramenta na manipulação de ontologias. É uma
ferramenta desenvolvida há um bom tempo, mas sempre em processo de evolução,
citada nas principais referencias em importantes organismos como ACM e IEEE.
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Figura 7 Ferramenta de edição de ontologia Protégé
A interface da ferramenta é mostrada na figura 7. O protégé disponibiliza o
acesso às partes da ontologia, classe, propriedades e instâncias por meio de abas.
Como estas partes são interligadas, a ferramenta permite a edição de uma parte na
aba de outra. Por exemplo, se aba de edição de classe for selecionada, as
propriedades da classe selecionada são apresentadas e o editor permite a sua
modificação.
O editor disponibiliza funcionalidades de tratamento da ontologia como controle
de versão da ontologia, gerencimanto de ontologias importadas, processamento de
regras e a determinação e conversão entre as sublinguagens OWL. Este editor permite
também a funcionalidade copiar/colar, que é muito útil na edição da ontologia.
A ontologia pode ser disponibilizada em arquivos XML ou em uma tabela de um
banco de dados e permite a importação de outras ontologias.
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A ferramenta disponibiliza, também, edição padronizada de elementos da
ontologia denominada wizards. Cada editor padronizado disponibiliza ao usuário
janelas gráficas de edição que conduzem a realização de uma tarefa, passo a passo.
Por exemplo, a criação de classe, disponível no wizard, apresenta uma série de três
passos para a criação, iniciando pelo nome da classe, definição da sua posição
hierárquica e adição de anotações (comentários, linguagens). Esta facilidade ajuda na
compreensão da ferramenta nas primeiras utilizações e também na agilidade da
edição, como por exemplo, na criação de várias classes ao mesmo tempo, utilizando
uma lista de nomes de classes.
Finalmente, a ferramenta permite a criação de funcionalidades adicionais
utilizando plug-ins. Com a criação destes plug-ins é possível programar extenções ao
Protégé sem a necessidade de modificar o seu código original que é um código aberto.
O próprio sitio do Protégé oferece alguns plug-ins (http://protege.cim3.net/cgibin/wiki.pl?ProtegePluginsLibraryByTopic) para visualização, gerenciamento de projeto,
iferencia, entre outros.

2.6 Metodologia para o desenvolvimento de ontologias
As metodologias de desenvolvimento de ontologias determinam os processos
lógicos e sistemáticos para a representação dos conceitos de um domínio em uma
ontologia. As primeiras metodologias estavam muito ligadas aos projetos em que eram
empregadas, deste modo, a sua utilização era limitada a estes projetos. Com o
aumento da complexidade do uso da ontologia e dos projetos como um todo, as
metodologias foram se tornando cada vez mais necessárias e genéricas. As
metodologias propostas vêm se aperfeiçoando ao longo do tempo, permitindo a
construção de ontologias consistentes e dentro dos objetivos esperados.
Segundo (LOPEZ 1999), o grau de maturidade de uma metodologia esta
diretamente ligada ao grau de aceitação desta metodologia. Deste modo, uma
metodologia deve atender às necessidades de uma grande variedade de projetos,
tomando o cuidado de não se tornar muito complexa.
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2.6.1 Skeletal Methodology
Uma das primeiras metodologias para o desenvolvimento de ontologias é o
Skeletal Methodology proposto por Mike Uschold e Martin King, pela University of
Edinburgh. O artigo que descreve a metodologia (USCHOLD, 1995), propõe uma
metodologia geral que estabelece os estágios básicos para o desenvolvimento de uma
ontologia, reunindo os vários relatos disponíveis na época.
Esta metodologia foi utilizada no projeto Enterprise1 no qual foi desenvolvida a
ferramenta Enterprise Toolset.
A metodologia Skeletal define os seguintes passos:
A. Identificar o propósito Identificação dos objetivos do uso da ontologia
B. Construção da ontologia:
a. Captura da ontologia Identificação dos conceitos chaves e seus
relacionamentos
b. Codificação Representação dos conceitos em uma linguagem
c. Integração de ontologias existentes
C. Avaliação
D. Documentação
Segundo (SURE, STUDER 2001), a grande desvantagem desta metodologia é que
não há uma descrição detalhada de como deve ser realizada cada atividade que
compõe a metodologia. Por exemplo, a metodologia não deixa claro como são
capturados os principais conceitos e seus relacionamentos, apenas uma vaga
recomendação do uso de brainstorm é sugerida. Não há uma recomendação sobre
ciclo de vida e de manutenção da evolução da ontologia.

2.6.2 Metodologia do projeto TOVE
Esta metodologia foi desenvolvida para o projeto TOVE (Toronto Virtual
Enterprise), University of Toronto, por Michael Grüninger e Mark S. Fox (GRÜNINGER,
FOX 1995)1.

1 http://www.aiai.ed.ac.uk/project/enterprise/
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Esta metodologia é, basicamente, a construção de um modelo lógico que
represente um conhecimento. Este modelo é construído a partir de uma descrição
informal, baseada em questões, que será formalizada em uma ontologia. Ela é
composta pelos seguintes passos:
A. Captura dos cenários motivadores do desenvolvimento da ontologia.
B. Formulação de questões informais, baseadas nos cenários motivadores.
C. Especificação da terminologia de uma ontologia em uma linguagem formal.
Este passo é dividido em 2 partes:
a. Extração informal da terminologia
b. Especificação formal da terminologia
D. Formulação de questões formais, utilizando a terminologia especificada.
E. Especificação dos axiomas
F. Estabelecimento das condições que caracterizam a integralidade da ontologia
A grande contribuição desta metodologia é a definição do escopo da ontologia
através de questões. Estas questões são identificadas durante a aplicação da
metodologia e a ontologia deverá ser capaz de respondê-las. Por um outro lado, não
há uma descrição detalhada das técnicas para a formulação das questões. Não há
também uma definição clara do ciclo de vida da ontologia.

2.6.3 Metodologia do projeto Kaktus
Esta metodologia é proposta por Amaya Bernaras para o projeto Kactus1, e está
descrita em (LÒPES 1999). Ela recomenda que a aplicação direcione o
desenvolvimento do projeto. Esta metodologia possui três passos principais:
1. Especificação da aplicação
2. Desenvolvimento preliminar da ontologia
3. Refinamento e estruturação da ontologia

1 http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/entmethod/index.html
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Além de não prover maiores detalhes de como se processa cada passo do
desenvolvimento, esta metodologia não prevê um processo de evolução e manutenção
(SURE, STUDER 2001).

2.6.4 Methontology
A

Methontology

foi

desenvolvida

por

Mariano

Fernández,

Asunción

Gómez-Pérez, Natalia Juristo pelo laboratório de Inteligência Artificial da Universidad
Politécnica de Madrid (LÓPES, GÓMEZ-PÉREZ, JURISTO 1997). Ela é baseada na
experiência resultante do uso de outras metodologias como Skelectal e a do projeto
TOVE.
Para a construção de uma ontologia, a Methontology define as seguintes ações
(SURE, STUDER 2001):
A. A identificação do processo de desenvolvimento. É a definição dos elementos
que compõe o ciclo de vida (planejamento, controle, especificação, aquisição
de conhecimento, conceitualização, integração, implementação, evolução,
documentação e gerenciamento de configuração).
B. A identificação dos estágios que a ontologia assume durante o seu ciclo de
vida.
C. Definição dos passos para desenvolver cada atividade, técnicas de apoio e
passos de evolução.
D. Construção do documento de especificação dos requisitos da ontologia
Esta metodologia oferece vários detalhes nas fases do processo, exceto na
formalização e manutenção da ontologia. Além disto, ela descreve atividades ligadas
ao gerenciamento do projeto.
A Methontology é a base da metodologia do projeto OTK, descrita no próximo
item e utilizada no trabalho como a metodologia base. A estrutura básica da
Methontology é utilizada, acrescida de alguns detalhes como o enriquecimento do
documento de especificação de requisitos (SURE, STUDER 2001).

1 http://www.swi.psy.uva.nl/projects/Kactus/home.html
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2.6.5 OTK Methodology
A metodologia utilizada no importante projeto on-to-knowledege é descrita em
(SURE; STUDER, 2002). Esta metodologia é dividida em duas partes:

•

Meta processo de conhecimento

•

Processo conhecimento.

O primeiro processo está focado nos aspectos que envolvem a introdução e
construção de uma ontologia, bem como o desenvolvimento de um sistema de
informação baseado em ontologia. Nesta fase, são abordados os aspectos ao redor do
projeto, como, as pessoas interessadas neste projeto, as fontes de conhecimento e
fatores econômicos envolvidos. A construção da ontologia é vista como parte de um
grande projeto de Gestão do Conhecimento, que envolverá a construção de
ferramentas e processos de implantação deste sistema.
O segundo processo está ligado ao uso, evolução e manutenção da ontologia.
Esta parte da metodologia não será utilizada, pois a manutenção e evolução da
ontologia estão fora dos objetivos deste trabalho.
Dentro do Meta processo de conhecimento, a metodologia é dividida nas
seguintes fases:
Estudo de viabilidade
Nesta fase, o processo é focado nos aspectos mais básicos na construção do
sistema de informações que utiliza a ontologia como base. Serão identificados os
problemas a serem resolvidos e as oportunidades de solução, as viabilidades
econômicas e técnicas, relações entre os atores envolvidos e as tarefas a serem
realizadas e a definição de métricas.
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Especificação
Uma vez que foi constatada a viabilidade do projeto, o próximo passo é a
definição dos requisitos. Nesta fase, são identificados: o domínio de aplicação, os
objetivos, guias de desenvolvimento, fontes de conhecimento, usuários e cenários.
Refinamento
Com o resultado das fases anteriores, já se tem um esboço da ontologia, de
maneira bem informal No refinamento, estas idéias são formalizadas na construção da
ontologia. Pode-se utilizar uma abordagem top-down (por exemplo, a partir dos
cenários) ou bottom-up (utilizando extratores automáticos).
Dependendo da aplicação, é escolhida uma linguagem de representação da
ontologia.
Esta fase está muito ligada à próxima fase. Se nesta próxima fase forem
detectadas falhas na ontologia, pode-se retornar à fase de refinamento novamente.
Avaliação
Na construção de ontologias é necessário garantir um mínimo de qualidade
para a sua perfeita utilização. Nesta fase, a ontologia é revista e validada, abordando
os seguintes aspectos:


Ontologia: Neste item, são tratadas a conformidade da ontologia com a
linguagem de representação e a consistência semântica definida pelas
regras de consistência.



Usuário: é desejável uma grande aceitação dos requisitos por todos os
usuários do sistema que utilizará a ontologia. Esta validação pode utilizar
protótipos para uma melhor visualização da ontologia pelos usuários.

Após a análise na fase de evolução, pode ser necessário retornar para a fase
anterior e repetir este ciclo até que a ontologia satisfaça todos os aspectos desta fase.
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Aplicação
A aplicação da ontologia é o seu uso em sistemas de informação. Nesta fase a
ontologia é incorporada aos sistemas baseados em ontologias.

2.6.6 Justificativa da escolha da metodologia OTK
A principal razão da escolha da metodologia OTK para o estudo de caso é o
fato de que, nesta metodologia, o desenvolvimento da ontologia está baseado na
capacidade humana, no qual especialistas no contexto industrial são capazes de criar
e gerenciar as ontologias (CRISTIANE, CUEL 2005). Esta é a realidade deste estudo
de caso, no qual um especialista no domínio da ontologia é o responsável por todas as
fazes da construção da ontologia.
Um outro fator importante para esta escolha é a grande quantidade de
documentação da metodologia, disponibilizada pelo projeto On-To-Knowledge. Esta
documentação descreve todos os passos da metodologia e relata experiências na
aplicação dela no projeto citado.

2.7 Conclusão
O objetivo deste capítulo foi de apresentar os principais conceitos servindo de
base para o restante do trabalho. O primeiro conceito tratado é o próprio conceito de
ontologia, que é uma especificação formal e explicita de uma conceitualização
compartilhada (GRUBER 1993b).
Para relacionar a ontologia com a criação do conhecimento dentro das
empresas, é utilizado o modelo de (NONAKA, TAKEUCHI 1995), que define que o
conhecimento corporativo é gerado a partir da interação entre o conhecimento tácito e
explícito. O ponto de convergência se dá na medida em que ontologia venha a facilitar
e incentivar a transformação destes conhecimentos (tácito e explícito) através do
enriquecimento semântico na comunicação. A ontologia contextualiza as informações
guardadas em sistemas computacionais e facilita o seu acesso pelos usuários.
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Uma vez contextualizado o uso da ontologia, o próximo passo é descrever as
principais técnicas necessárias ao desenvolvimento da ontologia. O primeiro elemento
é a linguagem de formalização da ontologia. Seguindo as recomendações da W3C,
são descritas as linguagens XML, RDF e OWL, sendo a OWL a linguagem que agrega
características das outras (XML e RDF).
Finalmente,

este

capítulo

descreve

as

principais

metodologias

de

desenvolvimento de ontologia. A metodologia OTK, por ser a mais avançada e
representativa, foi escolhida como a metodologia base do processo descrito nos
próximos capítulos.
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Capítulo 3
“A proliferação textual pode se tornar obstáculo ao
conhecimento.
instrumentos

Para

dominá-la,

capazes

de

são

triar,

necessários
classificar

e

hierarquizar. Mas, irônico paradoxo, essas ferramentas
são elas próprias novos livros que se juntam a todos
os outros”. (Roger Chartier, A aventura do livro, 1997)

3 DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA OTK
3.1 Introdução
No capítulo anterior, estão descritos os conceitos básicos utilizados no
processo de desenvolvimento da ontologia. Além da descrição da ontologia, suas
formas de criação de valor dentro de uma organização, linguagem e ferramentas,
foram descritas diversas metodologias de desenvolvimento. A metodologia escolhida
para o estudo de caso é a do projeto OTK descrita neste capítulo conforme a
especificação (SURE, STUDER 2002).
Para descrever a metodologia, este capítulo detalha as características internas
de cada fase, como mostra a figura 8: Estudo de viabilidade, Especificação,
Refinamento, Avaliação e Aplicação. Após três primeiras fases, a ontologia está
formada e será analisada na fase de avaliação. Se esta fase constatar algum
problema, a ontologia é novamente analisada na especificação ou no refinamento, até
que a ontologia esteja aprovada.
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Figura 8 Características internas
O capítulo seguinte retoma a metodologia OTK, detalhando alguns conceitos não
abordados originalmente na metodologia, contextualiza a linguagem OWL e sugere
formas de representação de cada parte da ontologia.

3.2 Estudo de viabilidade
Esta é uma fase inicial na qual são definidos os conceitos básicos do projeto de
um sistema de informação envolvendo uma ontologia. O objetivo desta fase é gerar
informações suficientes para o processo de decisão sobre a viabilidade do projeto,
abarcando aspectos econômicos e técnicos do projeto no contexto da organização em
que o mesmo será aplicado. Esta fase é necessária, pois todo projeto dentro de uma
empresa necessita da aprovação pelas diversas partes envolvidas ou interessadas. A
decisão de viabilidade é esta aprovação, trazendo apoio e comprometimento vitais
para o sucesso do projeto.
Dentro da metodologia OTK, o estudo de viabilidade ajuda a identificar (SURE,
STUDER 2002):


Os stakeholders (os envolvidos) do projeto divididos em usuários do sistema e
suportes ao sistema.



Casos de uso que descrevem os cenários de utilização do sistema pelos
usuários.



Casos de uso de suporte que auxiliam os casos de usos anteriores a realizar
suas tarefas, como a construção da ontologia ou a ligação entre a ontologia e
os documentos. Estes casos são implícitos aos usuários.
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Para isto, a metodologia utiliza três modelos no estudo de viabilidade:
organizacional, por atividades e modelo de agentes. O processo de construção destes
modelos segue os seguintes passos (SURE, STUDER 2002):



Estudo do escopo e análise do problema, consistindo em duas partes:
-

Identificação dos problemas/oportunidades e potenciais soluções, dentro
de uma perspectiva ampla da organização.

-

Classificação de aspectos econômicos, técnicos e viabilidade do projeto,
a fim de selecionar as áreas mais promissoras e as soluções adotadas.



Estudos de impacto e melhorias da solução adotada, contendo duas partes:
-

Levantamento de conceitos, no contexto da organização, relacionados
entre:
a) Tarefas do trabalho
b) Atores envolvidos
c) Uso do conhecimento para a melhoria de desempenho
d) Levantamento das melhorias que podem ser realizadas.

-

Definição de medidas e mudanças organizacionais para garantir a
aceitação da organização e integração de um sistema de conhecimento.

3.3 Especificação
De posse da aprovação do projeto, é possível iniciar a especificação da
ontologia. De modo geral, a especificação define a região em que a ontologia será
aplicada, enumera as fontes de conhecimento para a construção da ontologia e
arquiteta cenários de aplicação. A especificação da ontologia é a base para a fase
seguinte.
A especificação da ontologia define os seguintes itens (SURE, STUDER 2002):
a) Objetivo e domínio da ontologia.
b) Guia de desenvolvimento
c) Fontes de conhecimento
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d) Usuários potenciais, cenários e questões.
e) Interface com a aplicação
Estes itens não são, necessariamente, definidos nesta ordem cronológica.
Todos fazem parte desta fase e podem ser desenvolvidos paralelamente.

3.3.1 Domínio da ontologia
O domínio de uma representação do conhecimento é uma parte do mundo
sobre o qual se deseja expressar algum conhecimento (RUSSEL, NORVIG 2004, pg.
245). A ontologia é uma expressão de um conhecimento, assim sendo, o domínio de
uma ontologia é a abrangência conceitual da ontologia sobre o conhecimento aplicado.
Considerando que este conhecimento é composto por vários conceitos
interligados, o domínio de uma ontologia define quais conceitos serão considerados,
delimitando a abrangência da ontologia.
Uma ontologia não pode ultrapassar as fronteiras delimitadas pelo domínio.
Caso haja a necessidade de se expandir o campo temático, é necessário
primeiramente reconstruir o domínio da ontologia para depois inserir conceitos na
própria ontologia.
O domínio da ontologia é o grande ponto de partida para o desenvolvimento da
ontologia. Sendo assim, a pessoa ou grupo de pessoas que irá realizar este trabalho
deve ser altamente qualificado dentro da organização. Além disto, é necessário que
estes funcionários tenham uma visão ampla dos processos e produtos relacionados
com a empresa, a fim de estabelecer um domínio representativo e eficaz. Alguns
autores identificam estes funcionários com engenheiros do conhecimento ou
engenheiros da ontologia.
O primeiro passo no estabelecimento do domínio é a definição dos objetivos da
ontologia. Os objetivos da ontologia descrevem o propósito da ontologia. Este
propósito está fortemente ligado às questões abordadas na fase anterior (Estudo de
Viabilidade).
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Um documento em linguagem natural descrevendo o domínio de forma clara
dentro dos objetivos da ontologia pode ser suficiente para a definição do domínio.
Além do descritivo textual, a utilização de mapas conceituais trazem grandes
vantagens na representação do domínio, permitindo rapidez e simplicidade na
representação do domínio. Em primeiro lugar, facilita a sua concepção na medida em
que os funcionários envolvidos poderão visualizar e constantemente reavaliar o
domínio durante o processo de criação. Em segundo lugar, favorecerá o seu
entendimento durante as fases posteriores. Este modelo propiciará, também, um meio
para o primeiro contato com a ontologia por pessoas não ligadas a sua construção,
como por exemplo, engenheiros de software, que utilizarão a ontologia em seus
sistemas. Finalmente, a representação gráfica facilitará a manutenção da ontologia que
envolva o domínio.

3.3.2 Guia de desenvolvimento
Os guias de desenvolvimento são regras da constituição da ontologia que
padronizam a forma da ontologia e ajudam aos usuários que não estão familiarizados
com ontologia. Podem conter uma estimativa do número de conceitos e o nível de
granularidade planejado. Podem conter, também, regras sobre como definir os nomes
dos conceitos, conceitos compostos, atributos ou instâncias. Estas regras podem ser
utilizadas na configuração da ferramenta de construção da ontologia.

3.3.3 Fontes de conhecimento
A utilização das fontes de conhecimento visa à aquisição do conhecimento para
a construção da ontologia. É necessário haver uma interação entre as fontes de
conhecimento e o responsável pelo desenvolvimento da ontologia para que a ontologia
tenha uma base concreta durante a sua construção.
São exemplos de fontes de conhecimento (SURE, STUDER 2002):

•

Reutilização de ontologias

•

Consulta da bibliografia relacionada ao domínio
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•

Consulta a dicionários e tesauros do domínio

•

Consulta a documentos da empresa, relacionados ao domínio:

•

o

Banco de dados

o

Padrões e normas

o

Dicionário de siglas

o

Descritivos de produtos e projetos

o

Publicações

o

Estratégias da empresa

o

Página da internet e intranet da empresa

o

Artigos publicados

o

Avisos e informações distribuídos por e-mail

Entrevistas
o

Brainstorming com especialistas

o

Questionários

o

Observação do trabalho de especialistas

o

Revisão da ontologia por especialistas

Podem-se utilizar formas semi-automáticas para a extração do conhecimento
destas fontes, sendo realizada por sistemas inteligentes de extração de informação.
Estes sistemas utilizam os próprios documentos como material de pesquisa e extraem
deles informações potencias para o desenvolvimento de ontologias. A sua utilização é
baseada na premissa de que a maior parte dos conceitos e estruturas dos conceitos do
domínio está descrita nos documentos.
Os sistemas inteligentes podem utilizar dois tipos de abordagem: Análise
semântica e a análise estatística. A análise semântica avalia a seqüência dos termos
no contexto da frase, para a correta identificação da função de cada termo. Esta
análise utiliza fundamentos e técnicas baseadas no processamento de linguagem
natural, sendo necessário disponibilizar uma estrutura mínima ou relação de termos
utilizados. Na análise estatística a importância dos termos é dada, basicamente, pelo
número de ocorrências em determinados trechos. Pode haver um cruzamento desta
ocorrência entre textos, a fim de avaliar similaridades entre textos (REZENDE 2003).
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3.3.4 Usuários potenciais, cenários e questões de especialistas
Em última análise, o grande objetivo da ontologia é compor, com os sistemas
de informação, uma ferramenta útil que auxilie na solução de problemas para as
pessoas. No caso deste trabalho, a ontologia deverá, dentro do seu papel, auxiliar a
busca de informações por funcionários de uma organização. Todo o esforço na
construção de soluções para a otimização de busca de informações visa o suporte aos
funcionários no seu trabalho.
Em vista disto, é necessária uma especial atenção aos usuários do sistema a
fim de justificar o investimento no desenvolvimento de ontologias e sistemas que a
utilizarão. Para isto, inicia-se com a identificação dos potenciais usuários do sistema.
Se não for possível identificá-los em sua totalidade, é necessário identificar os
funcionários mais representativos de um potencial grupo de usuários. É importante
estar atento a fatores que influenciarão a utilização dos sistemas como a facilidade em
operar sistemas computacionais, trabalho em áreas estratégicas na empresa,
entusiasmo na utilização de novas ferramentas, poucas mudanças nos atuais
processos de trabalho e grande impacto na utilização de ferramentas deste tipo.
Com os usuários definidos, é possível desenhar possíveis cenários de utilização
dos sistemas. Os cenários podem descrever situações, problemas e prováveis
soluções que expõem de maneira objetiva e rápida o contexto do sistema, interagindo
com o usuário. Uma ferramenta de representação que pode auxiliar nesta fase é um
dos diagramas de UML, o “caso de uso”.
Finalmente, é recomendada a elaboração de uma lista das principais perguntas
que o sistema de informação deverá responder (GRÜNINGER, FOX 1995). Estas
perguntas devem considerar os cenários elaborados a fim caracterizar o contexto e
guiar o desenvolvimento da ontologia. Estas perguntas também servem como guias
para a construção de testes para as ontologias. Ao final do desenvolvimento da
ontologia, pode-se utilizá-las a fim de averiguar o grau de representatividade e
efetividade da ontologia.
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3.3.5 Interface com a aplicação
A ontologia faz parte de um sistema de informação que será a ferramenta de
busca de informação para os usuários. A ontologia deverá interagir com o usuário e
com o próprio sistema de informação.
Nesta fase, é preciso definir estas interações entre estes três elementos,
estabelecendo quais partes da ontologia o usuário poderá acessar e quais o sistema
irá utilizar. É preciso definir, também, de que forma o sistema de informação irá utilizar
a ontologia.

3.4 Refinamento
3.4.1 Extração do conhecimento
Nesta fase, os conceitos e relacionamentos são identificados, extraindo o
conhecimento através dos elementos identificados na fase de especificação.
Segundo (SURE, STUDER 2002) a extração do conhecimento pode se dar pela
abordagem top-down, middle-out ou bottom-up. A primeira abordagem sugere o uso de
cenários e questões de especialistas na qual os conceitos e relacionamentos são
modelados em um nível de abstração genérico.
A abordagem middle-out identifica os conceitos mais importantes para se
completar a hierarquia através da generalização e especialização. A extração semiautomática de conhecimento é uma típica abordagem bottom-up. São utilizadas
ferramentas de manipulação de texto a fim de extrair os conceitos contidos nos
documentos.
A metodologia sugere o uso combinado destas abordagens.

3.4.2 Formalização
De posse da especificação, na fase de refinamento, são formalizadas em uma
linguagem as partes que compõe a ontologia:

44



Classes (Vocabulário) e Taxonomia



Propriedades e relacionamentos



Instâncias



Regras

3.4.3 Abordagem cíclica
A metodologia OTK prevê uma abordagem cíclica na construção da ontologia, o
que significa que esta fase pode ser refeita se o resultado da próxima fase (avaliação)
indicar erros nos conceitos ou falhas na ontologia. Pode ser necessário realizar
diversas iterações a fim de se obter um nível aceitável de qualidade e granularidade.

3.5 Avaliação
3.5.1 Avaliação enfocada na ontologia
A avaliação enfocada na ontologia são analisados os seguintes aspectos:


Conformidade com a linguagem Neste caso, é constatado se a ontologia está
bem formada quanto à sintaxe da linguagem utilizada.



Consistência Esta análise é realizada para assegurar que as regras
semânticas da ontologia são respeitadas.

3.5.2 Avaliação enfocada no usuário
Nesta avaliação, é verificado se a ontologia atingiu os objetivos definidos da
fase de especificação e se a aplicação baseada na ontologia responde as perguntas
das questões de especialistas.
Para isto, é necessário que um protótipo da aplicação apresente as suas
funções principais de tal modo que usuários possam relatar as suas impressões e
avalia-lo em função da especificação do sistema. Esta avaliação pode ser monitorada,
gerando um relatório que indicará as partes da ontologia mais e menos utilizadas.

3.6 Aplicação e Evolução
Nesta fase, a ontologia está pronta e deve ser integrada ao sistema. Neste
momento é realizada a transição do processo de construção da ontologia para o
próximo processo que é a utilização e evolução da ontologia.
Neste trabalho não é abordada a evolução da ontologia.

3.7 Conclusão
Neste capítulo é descrita a metodologia OTK, conforme a especificação original
(SURE, STUDER 2002), estruturada nas cinco fases da metodologia:

FASE

DESCRIÇAO

Estudo de

O objetivo desta fase é gerar informações suficientes para o processo

viabilidade

de decisão sobre a viabilidade do projeto, abarcando aspectos
econômicos e técnicos do projeto no contexto da organização onde o
mesmo será aplicado.

Especificação De modo geral, a especificação define a região em que a ontologia será
aplicada, enumera as fontes de conhecimento para a construção da
ontologia e arquiteta cenários de aplicação.
Refinamento

Nesta fase a ontologia é materializada, utilizando a especificação
definida na fase anterior.

Avaliação

São realizadas as avaliações enfocadas na ontologia e usuário.

Aplicação e

Nesta fase, a ontologia está pronta e deve ser integrada ao sistema.

Evolução
No capítulo seguinte são descritos alguns conceitos não detalhados
originalmente na metodologia, a contextualização da linguagem OWL e formas de
representação de cada parte da ontologia, com o objetivo de enriquecer a descrição da
metodologia para a sua melhor utilização no estudo de caso.
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Capítulo 4
“Trata-se de ferramentas inteligentes a ponto de
contornar a principal falha dos serviços de busca na
internet, a especificidade excessiva: buscar a palavra
‘cachorro’ não inclui nos retornos todos os artigos
contendo a palavra ‘canino’”. (Steven Johnson,
Caderno mais!, Folha de São Paulo (13/02/2005),
originalmente publicado no New York Times Book
Review)

4 REFINAMENTO DA METODOLOGIA OTK
4.1 Introdução
No capítulo anterior foi descrita a metodologia OTK conforme a sua
especificação (SURE, STUDER 2002). Esta descrição dividida nas fases do processo,
não descreve alguns pontos importantes para o desenvolvimento da ontologia.
Este capítulo complementa a descrição do capítulo anterior, incorporando à
metodologia conceitos e procedimentos práticos importantes para o contexto do estudo
de caso, na qual a ontologia será construída no domínio de uma empresa de
engenharia.

4.2 Estudo de viabilidade
A metodologia OTK caracteriza o objetivo desta fase, que é gerar informações
suficientes para o processo de decisão da viabilidade do projeto, a fim de alcançar a
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aprovação das diversas partes envolvidas ou interessadas. Mas falta um maior
detalhamento de como devem ser realizados os passos para se alcançar este objetivo.
A metodologia deixa claro que os aspectos não técnicos são importantes para a
aprovação do projeto, mas não deixa claro como estabelecer estes aspectos. Falta
definir passos objetivos para a construção de uma proposta de viabilidade suficiente
para a aprovação.
Deste modo, o estudo de caso apresentado neste trabalho é conduzido nesta
fase (estudo de viabilidade) seguindo uma série de passos, definidos por:
1. Descrição do contexto organizacional;
2. Identificação do foco de atuação e caracterização do problema;
3. Definição da solução e dos impactos na organização;
4. Desenvolvimento e obtenção da aprovação e recursos iniciais da proposta
do projeto;
5. Definição das partes envolvidas, barreiras e comunicação.
O primeiro passo é o entendimento, sob perspectiva gerencial das
necessidades da empresa, contextualizado dentro dos processos e acordos vigentes.
Inicialmente deve ser identificada a estrutura organizacional, situando a empresa ou
unidade onde será desenvolvido o sistema dentro da estrutura maior da corporação,
descrevendo as principais atividades das áreas da empresa e as características gerais
dos funcionários. É necessário, também, identificar os objetivos e estratégias da
empresa a fim de manter o projeto alinhado com as expectativas das pessoas que
fazem parte da organização. O resultado é uma visão geral da empresa, características
principais e áreas-chave nas quais poderão ser desenvolvidos projetos de melhoria do
compartilhamento do conhecimento.
A seguir, define-se o escopo do projeto, identificando o problema a ser
resolvido, dentro da estratégia e estrutura descritas no passo anterior. Este problema é
a identificação de pontos falhos nos atuais processos vigentes em que a sua solução
conduz a melhoria destes processos dentro da empresa. Nesta definição deverão estar
descritas as dificuldades que os funcionários encontram em suas tarefas, os impactos
econômicos e sociais que estas trazem nos resultados de suas atividades, a
abrangência destes problemas e as áreas (ou departamentos) em que estes ocorrem.
Nesta atividade, podem-se realizar entrevistas com usuários-chave para a coleta das
informações. Além disto, deve ser descrito como são constituídos os processos atuais.
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O próximo passo é descrever, em linhas gerais, a solução adotada. Esta
descrição deve enfocar o modo de sanar o problema, de forma total ou parcial. Neste
passo, é necessário apontar as vantagens que a organização receberá com a adoção
da solução proposta. A utilização de modelos de casos de usos provê grandes
facilidades na representação da solução e conseqüentemente facilita o entendimento
da solução pelas partes envolvidas no projeto.
Com uma visão melhor do projeto, é possível construir uma proposta
descrevendo o problema, a solução proposta e o planejamento, que definirá os prazos
e custos do projeto. Este planejamento é fundamental para conseguir o apoio
necessário para sua execução. Para a construção, é necessário identificar as
atividades, ligar estas atividades em uma perspectiva temporal e finalmente definir os
papéis das pessoas que executarão as atividades.
Finalmente, é necessário identificar todas as pessoas que são diretamente ou
indiretamente envolvidas no projeto, identificando o papel de cada uma. É necessário
estabelecer uma correta comunicação entre estes envolvidos a fim de garantir a
sobrevivência e eficácia do projeto.
De posse da identificação do problema, de uma solução proposta, de um
planejamento montado e das pessoas envolvidas no projeto é possível iniciar o
trabalho de especificação da ontologia, que é matéria do próximo passo.

4.3 Especificação
A fase de especificação considera o problema levantado e a solução proposta
na fase anterior para estabelecer a base de conhecimento para a construção da
ontologia. Este capítulo detalha a extração de conhecimento dentro do contexto
organizacional descrito na fase anterior.

4.3.1 Extração de conhecimento
A extração do conhecimento é a atividade chave para gerar subsídios para a
construção da ontologia. A metodologia define que nesta fase devem ser listadas as
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fontes de conhecimento, mas não aprofunda a forma de extração destes
conhecimentos segundo o tipo representado por estas fontes.
Para este estudo de caso, a maior parte das fontes de conhecimento não é
proveniente da interação entre especialistas e usuários, mas é

constituída de

documentos e árvores de diretórios armazenados.
Esta escolha foi necessária, pois não houve comprometimento suficiente da
empresa com este projeto, o que dificultou o acesso aos funcionários para entrevistas
pessoais, reuniões em grupo para discutir o tema ou validações em grupo da ontologia.
Esta escolha não comprometeu os resultados, pois a pessoa responsável pela
construção da ontologia também é o especialista no domínio da própria ontologia.
A extração do conhecimento a partir dos documentos é realizada pela análise
dos documentos manualmente, pela análise com ferramentas estatísticas e análise dos
diretórios pessoais dos funcionários. Esta última é uma nova fonte de conhecimento,
desenvolvida e utilizada neste projeto.
4.3.1.1 Análise manual dos documentos
Para esta análise são escolhidos documentos-chave da empresa que
descrevem de maneira bem genérica conceitos pertinentes ao domínio da ontologia.
Estes documentos são analisados por especialistas, procurando termos relacionados
ao domínio da ontologia, que podem ser classes, instâncias ou propriedades em
potencial da ontologia. Normalmente, as classes e instâncias são substantivos e
sujeitos das frases, e as propriedades são verbos ou adjetivos.
Desta análise é montada uma tabela contendo o nome do documento, o termo,
tipo (classe, propriedade ou instância) e fonte das quais foi retirado o termo.
4.3.1.2 Análise dos documentos por ferramentas estatísticas
Quando existem muitos documentos a serem analisados é impossível utilizá-los
em uma análise manual, pois demandaria muito tempo para a realização desta tarefa.
Para isto, pode-se utilizar uma ferramenta estatística de extração de texto para auxiliar
a coleta dos termos de um documento.
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Uma vez selecionados os termos de um documento (por freqüência de
ocorrência, por exemplo) é realizada uma análise manual destes termos, a fim de se
obter termos para classes, propriedades e instâncias no domínio da ontologia. Com
estes termos, é construída uma tabela, contendo os termos da ontologia, tipo (classe,
propriedade ou instância) e valor estatístico de acordo com o método utilizado (se for
utilizado a freqüência de ocorrência dos termos o valor estatístico será a própria
freqüência).
4.3.1.3 Diretório dos funcionários
Muitos dos documentos criados dentro das empresas estão armazenados nas
máquinas

locais dos funcionários. Os

armazenam os documentos localmente,

autores

dos documentos normalmente

durante o seu desenvolvimento, até a

liberação do mesmo para os sistemas de armazenagem central. Ocorre também que
os funcionários que utilizam estes documentos copiam os mesmos para sua
máquina local a fim de facilitar o seu uso.
O interessante neste caso é que cada usuário monta a sua própria árvore de
diretório, que pode servir de fonte de conhecimento para a construção de ontologias. A
utilização desta árvore na extração de conhecimento pode ser muito útil, na medida
em que se aproveita um trabalho importante de muitos funcionários. Além disto, é uma
alternativa barata, pois a extração do nome dos diretórios é realizada de maneira muito
simples e o trabalho de construção destes diretórios já está pronto.
O objetivo final desta extração é a obtenção de termos presentes nestes diretórios
que são potenciais classes, propriedades ou instâncias dentro do domínio da ontologia,
independente de sua posição hierárquica na árvore.
Para a utilização destes diretórios locais na extração de conhecimento o usuário
deve ser informado sobre o objetivo da extração de informação, como esta extração é
realizada, além de esclarecer a confidencialidade do procedimento. A partir do seu
consentimento,

são

extraídas

as

informações

do

seu diretório que serão,

posteriormente, formatadas. Este mesmo procedimento é realizado para cada usuário
participante.
Com as informações dos diretórios o próximo passo é separar os termos para a
ontologia. Assim, um especialista realiza uma análise destes termos em cada diretório
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separadamente. Inicialmente, o especialista descarta os termos de conteúdo pessoal,
explicitamente irrelevantes para a ontologia, como diretório de músicas, matérias de
sua faculdade ou fotos pessoais. A seguir, o especialista separa os termos não
compreendidos e os esclarece com o usuário.
Neste ponto, o especialista tem em suas mãos cada diretório dos usuários sem os
termos de diretórios pessoais e esclarecidos os termos que o especialista não tinha
conhecimento. A partir disto, o especialista inicia uma análise, em cada um destes
diretórios, enfocando na sua utilização para a ontologia, separando os termos
relevantes segundo o domínio da ontologia. Destes termos, são definidas as classes,
propriedades e instâncias, de acordo com a análise do especialista. A estrutura
hierárquica da árvore de diretório não é, necessariamente, levada em consideração
nesta análise, não sendo necessária nenhum tipo de integração entre os diretórios dos
funcionários.

4.4 Refinamento
O objetivo da fase de refinamento é a construção da ontologia, definindo as
partes que constituem a ontologia (Classe, Propriedades, Instâncias e regras). A
metodologia OTK não detalha estas partes da ontologia de maneira suficiente para a
construção da ontologia deste projeto.
Para suprir esta lacuna estão descritos abaixo estes elementos, definindo os
termos e as formas de representação gráfica, representação na linguagem UML e na
ferramenta Protégé (descrita no capítulo 2). Esta descrição é baseada nas
especificações da W3C (SMITH, WELTY, MCGUINNESS, 2004), no guia de usuário
UML (BOOCH, RUMBAUGH, JACOBSON, 2000) e nos manuais da ferramenta
Protégé (HORRIDGE, KNUBLAUCH, RECTOR, STEVENS, WROE, 2004).

4.4.1 Classes
4.4.1.1 Definição
Uma classe representa um conjunto abstrato de objetos. Este conjunto
considera características comuns entre estes objetos, em um nível de abstração
específico, representando os objetos através de um conceito único.
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A classe relaciona um conceito com uma representação, e esta relação é
compartilhada dentro de todo o domínio da ontologia. Este acordo deve ser
estabelecido dentro de um nível de abstração adequado no qual serão levadas em
conta as propriedades, regularidades estruturais, funcionalidades, relações entre as
partes constituintes e o significado pretendido. Deste modo, as classes definem um
vocabulário representando os conceitos dentro do domínio estabelecido.
As instâncias das classes compartilham algumas características (propriedades).
Assim, a classe, como elemento abstrato, deve comportar as propriedades dentro de
suas instâncias.
Uma das importantes formas de enriquecer semanticamente um termo é o
estabelecimento de uma hierarquia entre as classes. Isto é realizado através do
estabelecimento da relação de subclasses e classes, conhecida como relação “é um”.
A subclasse relaciona classes mais gerais com classes mais específicas ou
subclasses. Se X é uma subclasse de Y então toda instância de X é também uma
instância de Y.

4.4.1.2 Representação
Uma representação possível é a utilização do diagrama de classes do UML.
Esta representação deverá ser adaptada, pois, para a ontologia, é necessário suprimir
a representação de operações.

Além da representação da classe, no UML são

definidos os relacionamentos. Para a classe em ontologia, é interessante o uso do
relacionamento de generalização, representando a relação de subclasse para ontologia
para definir a taxonomia dos conceitos. Segue o exemplo da figura 9.
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Figura 9 Classe representada em UML

Uma outra forma de representação é o mapa conceitual. A idéia é definir os
nomes das classes dentro dos conceitos representados em elipses, sendo as
subclasses associadas às classes através do relacionamento “é um”, como mostra a
figura 10.

Figura 10 Representação de Classe em um mapa conceitual
Finalmente, é possível representar uma classe através de ferramentas de
construção de ontologias. A ferramenta Protégé apresenta as classes de acordo com o
seu nível de hierarquia, permitindo a visualização ou não dos níveis hierárquicos mais
especializados, como mostra a figura 11.

Figura 11 Classe na ferramenta Protégé
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4.4.1.3 Classes na linguagem OWL
Os elementos da linguagem OWL definem as próprias classes e os
relacionamentos hierárquicos entre elas. Toda classe OWL é subclasse de owl:Thing,
que é raiz dos conceitos representados na ontologia, de modo que toda instância de
uma ontologia é membro desta classe. (SMITH, WELTY, MCGUINNESS, 2004)
A representação de uma classe utiliza o elemento owl:Class, conforme os
exemplos abaixo:
<owl:Class rdf:ID=”Funcionário”>
<owl:Class rdf:ID=”Pessoa”>
No exemplo são definidas duas classes: Funcionário e Pessoa. Uma importante
informação sobre as classes de uma ontologia é a sua construção taxonômica. O
elemento de representação desta relação, de subclasse, é o rdfs:subClassof,
apresentado no exemplo abaixo:
<owl:Class rdf:ID="Funcionário">
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Pessoa"/>
</rdfs:subClassOf>
</owl:Class>
Dentro da definição das classes, é possível definir atributos específicos, que
não são as propriedades das classes, mas suporte para a representação da própria
classe. Estes atributos não possuem interpretação lógica dentro de uma ontologia.
O atributo rdfs:label provê um nome opcional para uma classe. As interfaces
com os usuários poderão utilizar este nome. Um importante atributo do rdfs:label é o
lang pois disponibiliza suporte para múltiplas linguagens:
<owl:Class rdf:ID="Pessoa">
<rdfs:label xml:lang="en">Person</rdfs:label>
</owl:Class>
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Um outro atributo, o rdfs:comment, permite a inserção de comentários sobre a
classe. Este campo pode ser utilizado na manutenção da ontologia, onde o
desenvolvedor poderá disponibilizar comentários referentes à construção da ontologia.

4.4.2 Propriedades
4.4.2.1 Definição
Uma propriedade é uma abstração do tipo ou estado que uma instância pode
apresentar (BOOCH, RUMBAUGH, JACOBSON, 2000). As propriedades permitem
extrair fatos sobre os membros de uma classe ou fatos específicos de uma instância.
(SMITH, WELTY, MCGUINNESS, 2004)
Existem dois tipos de propriedades:
A. Propriedades de dados são propriedades que representam dados das
instâncias como nome, idade, cor ou estado. Podem ser do tipo número inteiro,
data, string, entre outros.
B. Propriedades de objetos estas propriedades relacionam duas instâncias de
classes diferentes. Neste caso, o valor da propriedade é uma outra instância,
como por exemplo, a propriedade titulo dentro da classe documento.
4.4.2.2 Representação
As propriedades podem ser representadas no diagrama de classes do UML
listando-as dentro do retângulo da classe, como mostra a figura 12.

Figura 12 Propriedade representada em UML
Uma outra forma de representação é utilização de mapas conceituais. Definemse os nomes das classes dentro dos conceitos representados nas elipses e as
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propriedades

em

um

formato

diferente,

estabelecendo

a

relação

de

possuiPropriedade para propriedades de dados, e a relação possuiCarro (pontilhada)
para a propriedade de objeto, como apresentado na figura 13.

Figura 13 Propriedade representada em mapa conceitual
Finalmente, é possível representar uma propriedade através de ferramentas de
construção de ontologias. A ferramenta Protégé apresenta as propriedades de acordo
com o seu nível de hierarquia, permitindo a visualização ou não dos níveis hierárquicos
mais especializados. Além disto, o Protégé indica o tipo de propriedade, de dados ou
de objetos, de acordo com o retângulo verde (com a letra D) ou azul (com a letra O),
como mostra a figura 14.

Figura 14 Propriedade representada na ferramenta Protégé
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4.4.2.3 Propriedades na linguagem OWL
Os elementos da linguagem OWL que dizem respeito às propriedades definem
as próprias propriedades, subpropriedades, as classes em que serão utilizadas e os
tipos de valores representados.
As propriedades de dados utilizam o elemento owl:DatatypeProperty para
definição da propriedade, o elemento rdfs:domain para indicar a classe na qual será
utilizado e o rdfs:range para definir o tipo de valores representados. Segue um
exemplo abaixo:
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="nome">
<rdfs:domain rdf:resource="#Pessoa"/>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
Neste exemplo está representada a propriedade “nome”, do tipo string utilizada
na classe “Pessoa”.
Os tipos definidos por rdfs:range podem ser os tipos definidos pelo XML
Schema (inteiros, strings, ponto flutuante) ou símbolos pré-determinados. Estes
símbolos são valores fixos que a propriedade deverá assumir.
As propriedades de objeto são definidas pelo elemento owl:ObjectProperty. O
elemento rdfs:domain define a classe das instâncias que possuem um relacionamento
com outras instâncias. A classe das outras instâncias é definida pelo elemento
rdfs:range. No exemplo abaixo é definida a relação possuiEndereço entre as
instâncias da classe Funcionário e as instâncias da classe Endereço.
<owl:ObjectProperty rdf:ID="possuiEndereço">
<rdfs:domain rdf:resource="# Funcionário"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Endereço"/>
</owl:ObjectProperty>
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O OWL permite a definição hierárquica de propriedades. Isto é definido pelo
elemento rdfs:subPropertyOf, que pode ser utilizado como no exemplo a seguir:
<owl:ObjectProperty rdf:ID="possui_Endereço_Comercial">
<rdfs:subPropertyOf>
<owl:ObjectProperty rdf:ID="possuiEndereço"/>
</rdfs:subPropertyOf>
<rdfs:domain rdf:resource="#Pessoa"/>
<rdfs:range rdf:resource="#Endereço_Comercial"/>
</owl:ObjectProperty>

4.4.3 Instância
4.4.3.1 Definição
As instâncias são as ocorrências ou objetos de uma classe. Uma instância
também descreve conceitos, mas de forma individualizada, única e concreta, fazendo
referência a um objeto real (documento, página de intranet, banco de dados).
Cada instância possui todas as propriedades da classe à qual pertence e de
todas as classes hierarquicamente superiores. O nome de cada instância e os valores
de suas propriedades conferem à instância a sua unicidade.
4.4.3.2 Representação
Para a representação das instâncias, utiliza-se o diagrama de objetos do UML.
Este diagrama define a classe e o nome da instância, assim como as propriedades. O
diagrama de objetos apresenta as instâncias de maneira estática, revelando o estado
das instâncias em um determinado momento, revelando os valores das propriedades
neste momento, como mostra o exemplo da figura 15.
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Figura 15 Representação de instância em UML
Utilizando a representação de mapas conceituais é possível definir uma
representação de um estado da instância, próximo da representação de propriedades,
definindo uma instância como um retângulo, relacionadas à classe por rdf:type e
relacionadas com as propriedades por rdf:datatype, como no exemplo da figura 16.

Figura 16 Representação de instância no mapa conceitual
A ferramenta Protégé apresenta o número de instâncias e as próprias
associadas a cada classe correspondente. Selecionando uma classe, é possível
visualizar uma lista de instâncias associadas à classe correspondente, conforme figura
17.

Figura 17 Representação de instância na ferramenta Protégé
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4.4.3.3 Instâncias na linguagem OWL
Para criar uma instância de uma classe, basta identificar sua classe e definir um
nome único para esta instância. Da mesma forma como as propriedades, é necessário
identificar a propriedade e definir o seu valor, conforme o exemplo abaixo, em que o
nome único para a instância é P1:
<Pessoa rdf:ID="P1">
<idade rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">34</idade>
<nome rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Joao</nome>
</Pessoa>

4.4.4 Regras
4.4.4.1 Definição
As regras são assertivas lógicas que definem a semântica de uma linguagem
de ontologia. Estas regras definem as restrições ou possibilidades que uma instância
pode assumir para que a ontologia seja consistente semanticamente. Estas regras
podem definir cardinalidade entre os relacionamentos, disjunção entre classes,
restrições de propriedades.
Por exemplo, pode se ter uma regra definindo que: para todas as instâncias da
classe Produto deve existir na sua propriedade Fabricante, uma instância da classe
Empresa. Se houver um produto que possua como fabricante uma instância cachorro
ou a propriedade fabricante está vazia, esta ontologia é considerada inconsistente, pois
os fatos contradizem a regra.
A ferramenta Protégé pode realizar os testes de consistência utilizando o apoio
de um reasoner (analisador). Este software recebe as regras e os fatos (classes,
propriedades e instâncias), determinando se estes fatos não infringem nenhuma regra
estabelecida, definindo assim que a ontologia é consistente.
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4.4.4.2 Representação
A representação das regras define as assertivas lógicas e são compostas por
quantificadores, conectivos e cardinalidade representados pelos seguintes símbolos:



∀ quantificador universal



∃ quantificador existencial



¬ conectivo complemento



∩ conectivo intersecção



∪ conectivo união



= cardinalidade fixa



≥ cardinalidade mínima



≤ cardinalidade máxima

Estes símbolos juntamente com as classes, propriedades e instâncias formam as
assertivas, de acordo com regra que se deseja representar.
4.4.4.3 Regras na linguagem OWL
A linguagem OWL define diversos elementos para compor regras restritivas. As
aplicações podem utilizar estas regras para manter a ontologia consistente
semanticamente. Dentre as diversas regras, são descritas aqui as principais utilizadas
neste trabalho. Pode-se consultar o anexo 1 para acessar todas as regras do OWL. As
regras ou restrições são aplicadas nas classes, propriedades e instâncias.
Nas classes, o primeiro elemento a ser apresentado é o owl:equivalentClass,
utilizado para indicar que duas classes possuem, exatamente, as mesmas instâncias.
Isto significa que se a classe A utiliza o elemento owl:equivalentClass em relação à
classe B, todas as instâncias de A são instâncias de B e vice versa. Este elemento
pode ser utilizado na definição de sinônimos, como no exemplo abaixo, na qual está
definida a classe “Sinal” e a relação de sinonímia entre “Sinal”, “Sinaleiro” e “Bloqueio”:
<owl:Class rdf:ID="Sinal">
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<owl:equivalentClass>
<owl:Class rdf:ID="Bloqueio"/>
</owl:equivalentClass>
<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID="Equipamento_Sinalização"/>
</rdfs:subClassOf>
<owl:equivalentClass>
<owl:Class rdf:ID="Sinaleiro"/>
</owl:equivalentClass>
</owl:Class>
De forma contrária, o elemento owl:diferentFrom define que as instâncias de
duas classes são mutuamente distintas.
Um outro tipo de construtor assertivo é denominado “expressão de classe”.
Com ela é possível definir a intersecção, união e complemento das classes, através
dos elementos owl:intersectionOf, owl:unionOf e owl:complementOf.
O elemento owl:intersectionOf define a intersecção entre dois conjuntos
definidos. Estes conjuntos podem ser formados por uma classe e os elementos de uma
classe com uma restrição em sua propriedade, como no exemplo a seguir:
<owl:Class rdf:ID="Engenheiro">
<owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:ID="Funcionario"/>
<owl:Restriction>
<owl:hasValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
Engenheiro
</owl:hasValue>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="Função"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
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Neste caso, é definida uma restrição pelo elemento owl:Restriction, na qual a
classe Engenheiro é composta pelo conjunto da classe Funcionário cuja propriedade
Função, indicado pelo elemento owl:onProperty, possui o valor “Engenheiro”,
indicado pelo elemento owl:hasValue.
No mesmo tipo, o elemento owl:unionOf define uma classe que é composta
pelo conjunto de duas classes. O owl:complementOf é uma função que define o
complemento entre dois conjuntos. Na mesma linha do exemplo anterior, este
elemento pode definir os funcionários que não são engenheiros:
<owl:Class rdf:ID="Nao_Engenheiro">
<owl:complementOf rdf:parseType="Collection">
<owl:Class rdf:ID="Funcionario"/>
<owl:Restriction>
<owl:hasValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">
Engenheiro
</owl:hasValue>
<owl:onProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:ID="Função"/>
</owl:onProperty>
</owl:Restriction>
</owl:intersectionOf>
</owl:Class>
O OWL disponibiliza uma maneira de definir uma classe através da
enumeração de seus membros, através do owl:oneOf. Por exemplo, a classe cargo de
um funcionário pode ser composta por elementos fixos como, Desenvolvedor de
Software, Engenheiro de Sistemas ou Coordenador de Projeto:
<owl:Class rdf:ID="Cargo">
<owl:oneOf rdf:parseType="Collection">
<Cargo rdf:about="Desenvolvedor de Software "/>
<Cargo rdf:about="Engenheiro de Sistemas"/>
<Cargo rdf:about="Coordenador de Projeto"/>
</owl:oneOf>
</owl:Class>
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As restrições de propriedades owl:allValuesFrom e owl:someValuesFrom
são os quantificadores da lógica de 1º ordem. O primeiro é o quantificador universal
que é utilizado na classe que possui uma propriedade apontando para uma outra
classe. Neste caso, esta restrição define que todas as instâncias desta propriedade
devem pertencer à determinada classe. Por exemplo, a classe Fabricante que possui
uma propriedade nome, pode utilizar esta restrição definindo que para todas as
instâncias de Fabricante, a propriedade nome deve apontar para uma instância da
classe Empresa.
O segundo, um quantificador existencial, é utilizado na classe que possui uma
propriedade que aponta para outra classe, definindo que pelo menos uma instância
desta propriedade deve pertencer à determinada classe. No exemplo anterior, da
classe Fabricante, a definição deste quantificador implica que em pelo menos uma
instância da classe Fabricante, a sua propriedade nome deve apontar para uma
instância da classe Empresa.
Finalmente,

o

OWL

define

elementos

de

cardinalidade

que

são

o

owl:cardinality, owl:minCardinality e owl:maxCardinality, que restringem o número
de elementos que uma propriedade pode possuir, lembrando que uma propriedade
pode definir um dado de uma instância (ano, idade, cor) ou relacionamentos entre
classes, nas quais a restrição de cardinalidade funciona de modo igual.

4.5 Conclusão
Este capítulo completa a base conceitual do trabalho, iniciada no capítulo 2 ,
finalizando a descrição da metodologia OTK. Esta metodologia, utilizada no estudo de
caso, é inicialmente descrita no capítulo 3 conforme a sua especificação original, e
complementada neste capítulo, enriquecendo a especificação original do OTK e
preparando-a para sua utilização no estudo de caso, descrito no capítulo 5.
Assim, utilizando a especificação descrita no capítulo 3 e os complementos aqui
descritos, no capítulo 5 é descrito como foi realizado cada passo da metodologia
(estudo de viabilidade, especificação, refinamento, avaliação e aplicação) para a
construção da ontologia referente ao estudo de caso.
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Capítulo 5
5
“Linguagens, esquemas, sistemas de palavras-chave e
índices usados para estruturar as mídias se tornam a principal
questão estética e política do nosso tempo, determinando o
que pode ser salvo e o que pode ser recuperado, o que pode
combinar com o que, o que é importante à primeira vista e o
que precisa ser ‘peneirado’ para determinar se os dados
contêm algum conhecimento ‘útil’.”
(Siegfried Zielinski in “O chip e o caleidoscópio Reflexões
sobre as novas mídias”, Lucia Leão (org.))

5 ESTUDO DE CASO
5.1 Introdução
Nos capítulos anteriores (3 e 4), foi apresentada a metodologia OTK, descrita
conforme

a

especificação

(SURE,

STUDER

2002)

no

capítulo

3

e

uma

contextualização da metodologia com referências à linguagem OWL no capítulo 4.
Estes capítulos definem a metodologia utilizada no estudo de caso.
O principal objetivo deste estudo de caso é verificar a eficiência e aplicabilidade
da metodologia, da linguagem OWL e da própria ontologia a fim de resolver um
problema real dentro de uma empresa. Nesta empresa é gerada uma grande
quantidade de documentos, que especificam os projetos realizados e as normas de
processos estabelecidos. O problema é a dificuldade em localizar uma informação
dentro deste universo de conhecimento armazenado.
A solução proposta é construir um sistema de busca semântico de informação
no qual a estrutura de conhecimento dos documentos é representada através de uma
ontologia. O sistema utilizará esta ontologia a fim de contextualizar a busca de
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informação. O estudo de caso é a aplicação da metodologia OTK e linguagem OWL na
construção desta ontologia.

5.2 Estudo de viabilidade
5.2.1 Contexto organizacional
O estudo de caso é aplicado a uma empresa de engenharia, no seu setor de
sistemas de transportes. Esta empresa é responsável pela engenharia, projeto,
produção, instalação, comissionamento, manutenção e serviços pós-vendas de
sistemas e produtos para informação, supervisão, sinalização e controle de operação
de ferrovias e transporte urbano de massas.
O setor de transporte da empresa é organizado em três áreas funcionais,
conforme abaixo:
A. Regiões são responsáveis pelas vendas e relações com os clientes, fazendo a
ligação entre a produção (Grupo de Operações) e as necessidades dos
clientes, enfocado nos aspectos comercias.
B. Grupo de Operações é responsável pela produção do que foi contratado com
os clientes, através do grupo Regiões, cumprindo os compromissos QCD
(Qualidade, Custo e Prazo de entrega). É constituído pelas linhas de produto:
Material rodante, Manutenção, Infra-estrutura, Soluções de Informação,
Sistemas e Componentes e também pelo Gerenciamento dos projetos.
C. Funções de Suporte fornecem serviços de suporte às duas outras áreas e
compreendem Finanças, Recursos Humanos, Qualidade, Jurídico, Técnico,
Comunicações e Produtos e estratégias.
O estudo de caso é aplicado em parte de uma unidade pertencente ao grupo de
operações. Como tal, seu papel é o de fornecer produtos de hardware, soluções de
sinalização, centros de controle integrados e informações aos passageiros em
atendimento a encomendas feitas por outras unidades da empresa, através da área de
regiões. Esta unidade, TIS (Transport Information Solution) São Paulo, possui os
departamentos estruturados conforme mostra a figura 18.
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Figura 18 Organização da unidade TIS São Paulo
O estudo de caso é aplicado no departamento ICC/PACIS (Integrated Control
Center/ Public Address Communication Information Solutions) que possui cerca de 80
funcionários e é responsável pelo desenvolvimento de software para centro de controle
de tráfego ferroviário e metroviário além de sistemas de energia, estrutura e
segurança.
O trabalho realizado é basicamente composto pela especificação do sistema,
desenvolvimento de software e configuração de dados. A especificação de sistemas
envolve um conhecimento técnico muito específico, envolvendo teorias de tráfego,
especificação dos produtos produzidos e conceitos básicos de desenvolvimento de
software. É realizado por engenheiros e analistas de sistema.
O desenvolvimento do software é a materialização da especificação em
produtos de software, elaborado por engenheiros e analistas de sistema. Analistas,
engenheiros e técnicos de informática são profissionais que realizam as configurações
de dados que definirão a utilização dos sistemas para cada projeto específico. Além
disto, há profissionais que são responsáveis pelo gerenciamento do projeto.
A estratégia da empresa, publicada em 2004, é descrita abaixo:
“Esta unidade de operações do setor Transport, desenvolve soluções de sinalização
metro-ferroviária

com

foco

nos

princípios

do

setor:

Cliente,

Qualidade

e

Rentabilidade e atendendo aos compromissos de:


Qualidade no atendimento das necessidades do cliente em relação a
segurança, confiabilidade e recursos operacionais;



Custos;
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Prazos.

No esforço pela melhoria contínua valoriza:


o desenvolvimento das pessoas;



a gestão dos processos;



e a gestão eficaz dos projetos.

O Diretor Geral se compromete a seguir esta política e verificar o cumprimento das
ações necessárias à sua implementação pela atuação de todos os colaboradores.”
Esta unidade desenvolve sistemas de controle altamente específicos em que o
conhecimento é a matéria-prima principal e o desempenho das pessoas é um fator
crucial para o sucesso do negócio.

A estratégia define que o principal objetivo é

desenvolver estes sistemas de controle comprometido com a qualidade, custo e prazo
estabelecidos, focando no desenvolvimento das pessoas e melhoria contínua nos
processos e gestão eficaz dos projetos.
O estudo de caso é realizado em um ambiente altamente técnico e
especializado no qual o conhecimento é o insumo básico para a realização das tarefas
dos funcionários e conseqüentemente é o grande fator na vantagem competitiva da
empresa.

5.2.2 Caracterização do problema
Durante a fase de desenvolvimento dos projetos, são gerados diversos
documentos de especificação, planejamento, gerenciamento, arquitetura e testes. Além
dos documentos específicos dos projetos, a empresa possui em seu acervo os
documentos de normas e padrões nos quais são especificados os procedimentos de
planejamento e produção de produtos, normas de segurança, padrões de documentos
e normas de qualidade.
Como visto no item anterior, o foco de desenvolvimento da empresa está ligado
à contínua melhoria dos processos e gestão dos projetos. A maioria das atividades
refere-se à geração destes documentos, que constituem a base de conhecimento
formal da empresa.

Alinhados com a estratégia de diminuir custos e prazos e

aperfeiçoar a qualidade dos produtos, aperfeiçoar o acesso às informações contidas
nestes documentos é uma excelente tática para atingir a estratégia da empresa,
trazendo benefícios como:
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Aumento e facilitação da colaboração entre os funcionários;



Facilitação ao acesso pelos funcionários às fontes de informações e de
aprendizagem;



Redução de custos e de re-trabalho;



Abandono de atividades de baixo valor agregado;



Maior reutilização de soluções Compartilhamento de soluções;



Redução do número de documentos individuais;



Linha de frente fortalecida Funcionários de campo com mais
informações;



Proteção do conhecimento corporativo;



Maior credibilidade perante o cliente;



Maior qualidade nos produtos;



Facilidade em localizar um especialista em determinada área;



Novos funcionários podem adquirir com rapidez o conhecimento técnico
básico, cultura da empresa e processos de desenvolvimento;



Não interrupção do trabalho de especialistas para atender as mesmas
questões repetidamente.

Atualmente, o acesso aos documentos armazenados se dá por 3 maneiras:
Ferramenta Lotus Notes, SAP e árvore de diretórios.
No sistema Lotus Notes são armazenados os documentos que descrevem as
normas de qualidade e normas da empresa. Neste sistema é possível encontrar os
manuais de qualidade, descrição dos processos adotados e procedimentos de
desenvolvimento dos produtos, além das normas gerais da empresa organizados da
seguinte forma:
1 Normas de Serviço.
1.1 Diretor Geral.
1.2 Financeiro.
2 Sistema da qualidade.
2.1 Qualidade.
2.2 Recursos Humanos.
3 Sistema de Segurança e saúde no trabalho e no meio ambiente.
3.1 Meio Ambiente.
3.2 Segurança e saúde.
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O acesso às informações se dá através da busca pelos atributos dos
documentos, como título, tipo ou referência. Para que o usuário acesse alguma
informação, ele deve conhecer tanto o documento que a possui como um de seus
atributos, como mostra a figura 19.

Figura 19 Acesso aos documentos Lotus Notes por atributos
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O sistema SAP é responsável pelo gerenciamento dos documentos do projeto,
o que inclui o armazenamento, o processamento de seu estado e o acesso ao mesmo.
A empresa possui um departamento de controle e armazenagem de documentos que,
além de outras atribuições, é responsável pelo cadastramento dos documentos e as
suas revisões. Esta versão do SAP disponibiliza duas maneiras de acesso aos
documentos: acesso por atributos e diretório hierárquico.
O acesso por atributos é realizado da mesma forma que na ferramenta Lotus
Notes, disponibilizando atributos conforme a figura 20.

Figura 20 Acesso aos documentos SAP por atributos
No acesso por meio de árvore de diretórios, cada projeto possui um diretório, no
qual são armazenados os seus documentos técnicos, como mostra a figura 21. Os
documentos são classificados por tipos de documentos. Normalmente, quando se
busca uma informação por assunto, é necessário varrer todos os tipos para encontrála.
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Figura 21 Acesso aos documentos SAP por árvore de diretórios
Estes tipos de acesso trazem algumas limitações:

•

Índice por diretório pouco informativo (nome do projeto, tipo de documento,
identificador);

•

Não há relacionamento entre as informações;

•

Índice por atributos (título, autor) pouco informativo;

•

Busca por palavra-chave descontextualizada;

•

Não há rede de interligação entre estruturas;

•

Soluções de busca não compartilhada.
Deste modo, estes sistemas criam barreiras ao funcionário quando é necessário

encontrar a informação desejada, desestimulando o acesso às informações
armazenadas. Para esta empresa, o conhecimento é peça chave em sua vantagem
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competitiva, este problema se revela em prejuízos financeiros, pois os funcionários
necessitarão recriar soluções já implementadas ou recorrer aos especialistas,
tomando-lhes um tempo precioso que poderia ser aproveitado de modo mais eficiente.

5.2.3 Solução proposta
A solução proposta para este problema é a construção de um software, que
disponibiliza

um

acesso

contextualizado

às

informações

armazenadas

nos

documentos. Este software é um portal de busca de informações que utiliza uma
estrutura semântica, representando o conhecimento dos documentos armazenados,
através de uma ontologia.
Este sistema varre todos os documentos armazenados, criando ligações entre
as classes da ontologia e os documentos ou parte destes. De posse destes dados, o
sistema acessa a base de conhecimento a fim de realizar as buscas semânticas nos
documentos para os usuários. Assim, faz-se necessária a construção desta ontologia
que, juntamente com o software de busca, compõem o sistema de busca semântica.
A formulação dos principais cenários de utilização deste sistema utiliza a
representação dos casos de uso, conforme apresentado na figura 22. Neste caso de
uso são definidos os atores que representam os elementos externos ao sistema:


Engenheiro de ontologia Especialista no domínio que é responsável pela
criação e manutenção da ontologia;



Usuário Utiliza o sistema;



Sistema de gerenciamento de documentos Permite o acesso aos
documentos.

74

Figura 22 Caso de uso do sistema de busca

5.3 Especificação
5.3.1 Domínio da ontologia
A definição do domínio da ontologia está diretamente ligada ao propósito de seu
uso. Conforme a solução proposta, definida no passo anterior, o objetivo da ontologia é
servir de base para a construção de um sistema de busca semântico em documentos.
Este objetivo está envolto ao próprio contexto de aplicação que será um departamento
de desenvolvimento de software para sistemas de controle de tráfego de trens.
De posse do objetivo da aplicação e do contexto de sua utilização, a figura 23
apresenta termos e relações, que definem o domínio desta ontologia.
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Figura 23 Domínio da ontologia representado em um mapa conceitual
O domínio da ontologia envolve os documentos dos projetos que são
desenvolvidos pelos funcionários. Estes projetos são sistemas de centro de controle,
compostos por software e hardware, que controlam os sistemas de sinalização de
trens. Estes dois sistemas são os produtos comercializados por esta empresa.

5.3.2 Guias de desenvolvimento
A ontologia deve ter um nível de granularidade compatível com as atividades e
necessidades dos funcionários. Assim, por se tratar de funcionários especialistas, não
há a necessidade de conceituar termos básicos dentro das áreas de programação de
software, engenharia ou gestão de projetos.
A seguir serão apresentadas as regras de formação de nomes dentro da
ontologia:


Iniciar uma classe com letra maiúscula;



Iniciar uma propriedade com letra minúscula;



Para

nomes

compostos,

Arquitetura_Software;

separá-los

por

linha

conforme

o

exemplo:
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Os termos devem estar no singular;



Sempre definir um nome a ser apresentado ao usuário utilizando atributo
rdfs:label(4.4.1.3).

5.3.3 Documentos Normativos
As fontes de conhecimento relacionadas aqui formam a base para a extração
do conhecimento necessário à construção da ontologia. As primeiras fontes
destacadas são os documentos normativos da empresa que têm influência em todas
as atividades dos projetos, e devem ser analisados cuidadosamente pelo engenheiro
da ontologia. Dentro deste propósito, foram selecionados os seguintes documentos:

•

Planejamento e Acompanhamento do Desenvolvimento de Software;

•

Processo de Projeto;

•

Tipificação de Documentos Técnicos;

5.3.4 Análise estatística de termos nos documentos de Projetos
Os documentos de projetos contêm boa parte das informações necessárias
para a construção da ontologia. Como a quantidade de documentos é grande, utiliza-se
um sistema de análise estatística de palavras para extrair os principais termos desta
grande quantidade de documentos. Esta análise é prevista como forma de extração do
conhecimento citada nos capítulos 3 e 4 itens 3.3.3 e 4.3.1, respectivamente.
Para a análise dos documentos do projeto, foi desenvolvida uma ferramenta de
análise estatística de texto, que apresenta os termos mais freqüentes nos documentos
analisados. A interface com o usuário é apresentada na figura 24. O resultado da
utilização desta ferramenta no estudo de caso é apresentado no ítem 5.4.1.3 e a
análise da utilização de ferramentas de extração automático no estudo de caso é
apresentada no capítulo 6 item 6.4.2.
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Figura 24 Interface da ferramenta de análise estatística
Esta ferramenta possibilita a formatação dos documentos, geração dos dados
brutos, filtragem dos dados e distribuição dos dados, descritos nos itens a seguir.
5.3.4.1 Formatação dos documentos
Os documentos estão disponibilizados no formato MS WORD, espalhados em
diversos diretórios a partir do diretório raiz e compactados pela ferramenta ZIP. Para
disponibilizar os documentos no formato apropriado para a geração dos dados
estatísticos, esta ferramenta percorre todos os diretórios, descompacta os arquivos e
transforma os arquivos MS WORD em arquivos-texto. A ferramenta inicia este
processo a partir do diretório raiz indicado no item Geração de Corpus, tendo o seu
mecanismo de formatação dos documentos iniciado pelo acionamento do Iniciar a
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Criação.

Na

figura

24,

foi

utilizado

o

caminho

C:\Documents

and

Settings\Carlo\Meus documentos\Tese\Estudo de caso\Aplicativo que continha
cerca de 500 documentos para a análise estatística. Desta forma, todos estes
documentos percorridos pela ferramenta estão formatados e prontos para serem
analisados.
5.3.4.2 Geração de dados brutos estatísticos
A geração de dados estatísticos, a partir dos documentos formatados, realiza a
contagem de ocorrência de todos os termos de todos os documentos. Na janela
resultado é apresentada a relação destes termos associados com o número de
ocorrências, listados a partir do termo mais freqüente, como mostra a figura 25.

Figura 25 Resultado da geração de dados estatísticos de ocorrência
A ferramenta permite a gravação da relação dos termos e suas ocorrências,
armazenando em um arquivo texto o conteúdo da janela Resultado.
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5.3.4.3 Filtragem de dados
Os dados estatísticos gerados inicialmente contêm muitos termos irrelevantes,
como os termos |, de, 2 ou n como mostra o resultado apresentado na figura 25. Os
filtros são responsáveis pela identificação e remoção destas palavras que não são
pertinentes à posterior análise. São disponibilizados os seguintes filtros de remoção:


Stopwords são palavras não relevantes na análise de texto, normalmente
servem de auxiliares ou conectores (e, para, a, eles), não fornecendo nenhuma
informação discriminativa na expressão do conteúdo do texto (REZENDE,
2003).



Datas Remoção de datas



Números (1o caractere) Remoção de palavras que possuam números como 1º
caractere



Letras isoladas Remoção de letras isoladas por caracteres espaços (a , b , c
,..., A , B , C ...)



Não letras Remoção dos caracteres que não são letras e nem números ($,
@,...).

Na janela Resultado é apresentada a relação dos termos filtrados. Utilizando todos
os filtros acima nos termos apresentados na figura 25, os termos irrelevantes são
filtrados resultando nos termos relevantes, como mostra a figura 26.

Figura 26 Resultado da aplicação dos filtros no resultado da análise estatística
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5.3.4.4 Distribuição dos dados
A análise dos termos revelou-se muito trabalhosa no formato de lista, como
apresentado na figura 26. Desta forma, a ferramenta realiza mais um tratamento
estatístico, distribuindo os termos desta lista segundo a sua freqüência no texto, a fim
de melhorar a sua apresentação e facilitar a sua utilização pelo especialista.
Assim, foram definidas classes de intervalos de freqüência e cada termo é
relacionado a uma classe, de acordo com a sua freqüência. A figura 27 mostra um
exemplo em que existem termos que ocorreram dentro de um determinado texto.
Dentro deste espectro, de 200 a 1200 ocorrências, foram definidas 5 classes
(intervalos de freqüência) nas quais cada elemento está relacionado, de acordo com a
sua ocorrência, a uma classe. Assim, um termo tem uma freqüência de 331
ocorrências está relacionado com a classe que compreende o intervalo de 200 a 400
ocorrências.

Figura 27 Exemplo de distribuição de dados
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Para realizar esta distribuição, a primeira providência a tomar foi a definição dos
intervalos. Em (BUSSAB; MORETTIN, 1987), é descrito como estabelecer os
intervalos: “A escolha dos intervalos é arbitrária e a familiaridade do pesquisador com
os dados é o que lhe irá indicar quantas e quais classes (ou intervalos) devem ser
usadas. Entretanto, deve-se observar que, com um pequeno número de classes,
perde-se informação, e com um grande número de classes, o objetivo de resumir os
dados fica prejudicado. Normalmente, sugere-se o uso de 5 a 15 classes”.
Seguindo a experiência do especialista na análise dos dados apresentados,
optou-se, após três tentativas, por um número de dez intervalos. Uma vez definido o
número de intervalos, o próximo passo foi a definição da divisão dos intervalos.
A primeira abordagem de divisão dos intervalos foi o estabelecimento de um
valor constante para cada intervalo, como no exemplo da figura 27 em que o valor é de
200. Utilizando esta abordagem no estudo de caso, a distribuição dos elementos
analisados é apresentada na figura 28.

Figura 28 Distribuição em intervalos iguais
Durante a análise destes termos, verificou-se uma grande diferença de termos
entre estes intervalos, nos quais cerca de 97% dos termos estavam concentrados em
apenas uma classe. Assim, foi necessário estabelecer uma nova forma de definição
dos intervalos para que houvesse uma distribuição uniforme dos termos nos intervalos
estabelecidos.
A próxima tentativa foi a divisão dos intervalos em uma escala logarítmica, na
qual o primeiro intervalo compreendia a metade da amplitude (diferença entre a maior
freqüência e a menor freqüência), o segundo a metade da amplitude restante e assim
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sucessivamente.

Assim, a primeira parte define um grande intervalo (intervalo do

estudo de caso de 103343), a segunda parte um intervalo menor (51672), o terceiro
ainda menor (25836) e assim sucessivamente. Neste caso a distribuição dos dados
melhorou substancialmente, como mostra a figura 29.

Figura 29 Distribuição em intervalos logarítmicos
Com esta distribuição, os dados se organizaram de modo mais adequado
permitindo uma melhor análise dos mesmos. Assim, o especialista pôde analisar estes
dados por classe de intervalo sem prejudicar a noção do grau de ocorrência dos
termos.
De posse dos dados, a análise é realizada por um especialista que coletará,
dentre os termos resultantes da extração estatística, as palavras relacionadas aos
conceitos definidos no domínio da ontologia (definido no item 5.3.1). A partir desta
coleta, é construída uma nova tabela com o levantamento dos conceitos para a
ontologia. Nesta tabela constam o nome e os respectivos tipos de elementos na
ontologia (classe, propriedade ou instância) que o termo extraído está relacionado.
Para a construção da tabela, o especialista analisa o termo coletado e define o tipo e o
nome do elemento da ontologia a partir das definições descritas no capítulo anterior,
item 4.4. Um resumo dos resultados desta análise é apresentado neste capítulo no
item 5.4.1.3, na fase de refinamento.
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5.3.5 Reutilização de ontologias
Para este trabalho foram analisados os sítios que disponibilizam ontologias
recomendados pelo consórcio W3C e pelo grupo que mantém o Protégé:



SchemaWeb

(http://www.schemaweb.info/default.aspx

acessado

em

20/01/2005)


DAML

Ontology

Library

(http://www.daml.org/ontologies/

acessado

em

20/01/2005)


Swoogle (http://www.swoogle.org/ acessado em 20/01/2005)



Protégé

Ontologies

(http://protege.stanford.edu/plugins/owl/owl-library/

acessado em 20/01/2005)
Para encontrar uma ontologia ou parte de uma ontologia que pudesse ser
utilizada neste trabalho, foi realizada uma pesquisa por ontologias formalizadas na
linguagem OWL. O sítio DAML Ontoloy Library não disponibiliza ontologias em OWL e
foi descartado. Também foi descartado o sítio Swoogle, pois ele passou a exigir senha
de acesso, impossibilitando as consultas de suas ontologias.
Dos lugares restantes, o Protégé disponibiliza poucas ontologias, e por isto foi
realizada uma pesquisa manual, dentro das ontologias disponíveis, observando se os
conceitos abordados pelas mesmas estavam dentro do domínio do estudo de caso
definida no capítulo 5.3.1.
A única ontologia encontrada que se enquadra neste padrão, descrita no
Protégé, é a Tool and Task (http://www.ecolleg.org/trms/ontology.html). Utilizando o
endereço disponibilizado pelo Protégé, tem-se o acesso a página de uma ferramenta
que utiliza uma ontologia mas não disponibiliza a ontologia propriamente dita. Apesar
disto, a página apresenta as principais classes e propriedades que foram aproveitadas
na ontologia deste trabalho, como mostra a figura 30.
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Figura 30 Princiapis Classes e propriedades da ontologia Tool and Task

(retirado

de http://www.ecolleg.org/trms/ontology.html)
Já o sítio SchemaWeb disponibiliza diversas ontologias dos mais variados
assuntos. Para pesquisar por uma ontologia a ser reaproveitada neste trabalho, foi
realizada uma busca por palavra-chave, utilizando os conceitos definidos no domínio
da ontologia, traduzidos para a língua inglesa. Assim, foi construída a tabela a seguir,
contendo os termos em inglês referentes ao domínio da ontologia, a identificação da
ontologia e como foi o processo de reaproveitamento.
Termos do domínio

Nome

e

endereço

da Reaproveitamento

ontologia
Esta

customer, organization Wordnet Organization -

ontologia

e

http://www.schemaweb.info/sche reaproveitada

company

ma/SchemaInfo.aspx?id=24

não
pois

pôde
descreve

ser
o

conceito de organização de forma
muito abrangente em relação ao
domínio do estudo de caso.

train, metro, subway, Não foi encontrada nenhuma
rail, signaling, Control ontologia
center,

document

relacionada

ao

e domínio do estudo de caso.

employer
software

Software Project

A maior parte desta ontologia define

http://www.schemaweb.info/sche classes

e

propriedades

não

ma/SchemaDetails.aspx?id=235 alinhadas com este projeto como
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project_homepage

e

project_mailing_list_link. Por outro
lado,

foi

possível

algumas

reaproveitar

partes

operating_system,

como
translations,

version_name, entre outros.
hardware

ConOnto Hardware Profile

O hardware utilizado nos projetos do

http://www.schemaweb.info/sche estudo

de

ma/SchemaDetails.aspx?id=194 específicos

caso
e

são
a

muito

ontologia

apresentada define termos muito
genéricos.
poucos

Foram
elementos

aproveitados
como

as

propriedades
NetworkCharacteristics

e

HardwareCharacteristics.
person

Wordnet Person

Esta

ontologia

http://www.schemaweb.info/sche reaproveitada
ma/SchemaDetails.aspx?id=25

não
pois

pôde
descreve

ser
o

conceito de organização de forma
muito abrangente em relação ao
domínio do estudo de caso.

5.3.6 Usuários potenciais
Os usuários potenciais são os funcionários que pertencem ao departamento de
Soluções de Informação na unidade de operações da empresa de sistemas de
transporte. Este departamento é responsável pelo desenvolvimento de produtos para
centro de controles de trens, e é dividido em células, conforme o quadro abaixo:

Célula

Descrição

Sistemas

Responsável pela especificação dos sistemas.

Configuração
Integração

Responsável pela configuração da base de dados e
elaboração das interfaces homem-máquina.
Responsável pela integração do sistema

Quantidade
de pessoas
11
15
17
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Desenvolvimento Responsável pelo desenvolvimento do software.
Simuladores
Infra-estrutura

Responsável pelos simuladores de sistemas de
sinalização.
Responsável pela infra-estrutura de equipamentos e
redes.

Total

17
15
3
78

5.3.7 Árvore de diretório dos funcionários
A extração de árvore de diretórios dos funcionários foi realizada conforme os
passos descritos no capítulo 4.1.2. Inicialmente, os funcionários foram informados dos
objetivos da extração e de que os seus nomes não seriam divulgados.
Os arquivos de árvore de diretório são formatados conforme as duas árvores
extraídas e apresentadas no anexo 2. De posse destes arquivos, o próximo passo é
realizar uma triagem das palavras que são potenciais termos da ontologia (classe ou
atributo). Para isto, foi desenvolvida uma simples ferramenta que auxilia a separação
destes termos, conforme mostra a figura 31.

Figura 31 Ferramenta para separação de termos
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Esta ferramenta permite que o usuário selecione os termos de um arquivo texto
e copie de maneira simples para as duas janelas menores. A ferramenta mostra o
arquivo texto correspondente à árvore de diretórios extraída do funcionário,
previamente carregado. A palavra poder ser selecionada do arquivo texto com o mouse
e adicionada à lista de termos 1 ou termos 2 conforme o comando executado, Alt+a ou
Alt+d, respectivamente.
A facilidade que esta ferramenta proporciona, com a inserção direta com
apenas uma tecla de atalho, faz grande diferença quando se trata da análise de uma
grande quantidade de arquivos. Foi observado neste estudo de caso que a ferramenta
facilitou a triagem das informações pelo especialista.

5.4 Refinamento
5.4.1 Extração dos termos das fontes de conhecimento
A extração dos termos e, conseqüentemente, dos elementos da ontologia é
realizada nesta fase e descrita neste capítulo. As possíveis fontes de conhecimento
são citadas no item 3.3.3 e complementados no capítulo 4.3.1.
Um especialista no domínio é o responsável pela transformação dos termos e
conceitos extraídos nesta fase em elementos para a ontologia, utilizando os conceitos
de classe, propriedades e instâncias, descritos no capítulo 4.4.
A descrição dos itens subseqüentes relata a experiência desta transformação,
citando alguns exemplos ocorridos. A relação completa do resultado da extração está
registrada nos anexos de 4 a 7.
5.4.1.1 Questões de competência
As questões de competência são possíveis perguntas que o sistema de busca
de informação deverá responder. Para este estudo de caso, sete funcionários
coletaram durante duas semanas estas possíveis perguntas durante a realização de
suas tarefas regulares. A descrição da extração de conhecimento por questões de
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competência é descrita no item 3.3.4, o relatório a ser preenchido no anexo 3 e a
relação com todas as questões desenvolvidas pelos funcionários no anexo 4.
As primeiras perguntas registradas, 1 a 7 no anexo 4, foram propostas por um
estagiário recém contratado. Notou-se que estas perguntas ou estão fora do contexto
da empresa, ou as respostas são bem claras aos outros funcionários. Por exemplo, as
questões 3 e 6, respectivamente “Quem é responsável pela alocação do
funcionário em um projeto?” e “Preciso digitalizar o arquivo, quem eu devo
procurar?” já fazem parte do senso comum dentro da empresa, esclarecidas a todos
os funcionários.
Apesar disto, são questões que revelam possíveis dúvidas de funcionários
recém chegados à empresa. Assim, uma ontologia que cubra estes questionamentos
pode servir de fonte de informação para os novos contratados, acelerando o processo
de integração do mesmo à empresa.
Para a transformação destas questões em elementos da ontologia o
especialista deve conhecer as questões envolvidas e ter uma noção das respostas. A
partir disto ele extrai o conceito envolvido, compara a sua relação com o domínio da
aplicação e define os termos da ontologia.
Por exemplo, a questão 15 envolve o conceito da ferramenta SL-GMS. Este
conceito é relacionado com o domínio do item 5.3.1, pois é uma ferramenta de
produção de Centro de Controles utilizado pelas Pessoas que trabalham nos
Projetos. Deste conceito, o especialista extraiu as classes Ferramenta, Projeto e
Hardware e a instância SL-GMS. Esta escolha é baseada na definição que descrita
em 4.4.1, que define que as classes representam um conjunto abstrato de objetos,
sendo o caso das classes citadas. A instância SL-GMS é uma ocorrência da classe
Ferramenta.
5.4.1.2 Análise manual dos documentos
A análise manual dos documentos é realizada por um especialista no domínio,
que percorre todos os documentos escolhidos, verificando e colhendo conceitos
relacionados com o domínio da aplicação. Esta análise é demorada e exige do
especialista um bom conhecimento do domínio.
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Para esta análise foram escolhidos documentos que melhor representassem os
domínios da aplicação e também fossem muito utilizados pelos funcionários. Assim, o
critério de escolha privilegiou documentos que descrevessem as normas dos projetos e
dos próprios documentos, pois todos os funcionários seguem estas normas na
produção dos documentos e em suas atividades regulares.
O resultado desta análise está registrado no anexo 5, onde uma tabela contém
o nome do elemento extraído, o tipo deste elemento dentro da ontologia e o capítulo do
documento de onde esta informação foi extraída. Os nomes dos elementos são
definidos pelo especialista e estão relacionados com os conceitos analisados no
documento, mais especificamente no capítulo apontado pela referência.
Os

dois

Acompanhamento

primeiros
do

documentos

Desenvolvimento

analisados,
de

Software”

“Planejamento
e

“Processo

e
de

Desenvolvimento do Projeto” descrevem os conceitos envolvidos com o projeto
(projeto é um conceito definido no domínio) como atividades, ciclo de vida, papéis
dentro do projeto e produtos envolvidos com os projetos.
O outro documento, “Tipificação de Documentos Técnicos”, define os tipos
de documentos desenvolvidos na empresa. Os nomes destes documentos se
transformaram em subclasses da classe Documento_Projeto, pois se trata aqui de
um conceito relacionado a uma coleção de documentos. Assim, a subclasse
“Arquitetura de Projeto”, que também é um tipo de documento, define a coleção de
documentos deste tipo, associando a estes os documentos reais dos projetos, como
por exemplo, o documento “Arquitetura do Projeto Linha Leste CPTM” (mais
detalhes no item 5.4.3.1).
5.4.1.3 Análise estatística de ocorrência de palavras
Para esta análise utiliza-se a ferramenta desenvolvida para este projeto,
descrita no capítulo 5.3.4. Esta ferramenta analisou cerca de 500 documentos,
extraindo inicialmente 1598 termos, que após uso dos filtros passou a disponibilizar
1047 termos. O resultado desta análise está registrado em uma tabela contendo os
termos extraídos separados de acordo com a sua freqüência de ocorrência, no anexo
6.
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Estes dados são analisados pelo especialista a fim de extrair elementos para a
ontologia. Verificando cada termo extraído, o especialista coleta o termo relativo ao
conceito definido no domínio em 5.3.1 e define o nome e tipo de elemento para a
ontologia, utilizando a descrição em 4.4.
É interessante notar que, surgem termos, mesmo que ordenados pela sua
freqüência de ocorrência, relacionados a conceitos totalmente diferentes como os
conceitos Processador, Memória, Origem, Destino, Bloqueio e Cancelamento_Rota,
que foram apresentados nesta ordem. Desta forma, o entendimento dos conceitos pelo
especialista se torna mais importante para a correta utilização destes dados na
construção da ontologia. Uma boa alternativa para a sua utilização é realizar esta
análise por último, aproveitando que a ontologia terá uma formação inicial e será mais
fácil a inserção de novos elementos do que criá-los no início. Além disto, o especialista
estará mais experiente no processo de extração do conhecimento.
A figura 32 mostra o valor relativo de utilização dos termos extraídos na
composição dos elementos da ontologia. Para cada intervalo, o cálculo do valor relativo
é definido pela divisão do número de termos utilizados pelo número total de termos.
Estes dados revelam uma baixa taxa média de utilização de 12,17 % e que a utilização
dos termos é independente do intervalo de ocorrência.

Figura 32 Numero relativo de termos utilizados.
5.4.1.4 Diretório do usuário
A última forma de extração de dados, realizada neste estudo de caso, é a
análise manual do diretório pessoal dos funcionários, descrita no item 4.3.1.3. Para a
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realização desta extração é necessário o recolhimento da estrutura do diretório. A
seguir o especialista faz a triagem dos termos da estrutura de diretório relacionados ao
domínio da ontologia. Esta estrutura de diretório não revela os elementos diretamente,
de tal forma que a composição hierárquica desta estrutura não deve, necessariamente,
ser seguida pela ontologia. Na verdade esta estrutura revela conceitos utilizados no
trabalho diário dos funcionários e fornece subsídios ao especialista para a criação dos
elementos da ontologia. O resultado desta análise está registrado no anexo 7.

5.4.2 Arranjo final das classes e atributos da ontologia
Neste capítulo estão descritas as principais partes da ontologia desenvolvida
neste trabalho. Conforme mostra a tabela abaixo, a ontologia possui um tamanho
expressivo e necessitaria várias páginas para a sua descrição optou-se por mostrar
apenas as principais etapas, trazendo as referências das fontes de informação
utilizadas na sua construção.
Parte da ontologia

Quantidade na ontologia construída

Classes

187

Propriedades

113

Instâncias

811

As principais partes são as classes de documentos, as classes de assuntos de
nível mais alto (mais genérico) e as ligações entre estes dois, descritas nos
subcapítulos subseqüentes. Esta escolha está em conformidade com a solução
proposta neste estudo de caso (capítulo 5.3) e conseqüentemente faz parte da
especificação da ferramenta (capitulo 5.2.3).
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5.4.3.1 Classe documento
Com descrito anteriormente, o sistema que utiliza esta ontologia deverá
disponibilizar documentos relativos aos assuntos desejados pelos usuários. Desta
forma, a classe documentos tem grande importância nesta ontologia, e é representada
pela figura 33.

Figura 33 Ontologia da Classe Documento
Dentre os tipos de documentos, o mais importante são os documentos de
projetos, revelados principalmente pela Análise manual dos documentos no item
5.4.1.2. Nesta análise, verificou-se que existem tipos de documentos que são comuns
para todos os projetos e pela sua importância e também por representarem coleções
de objetos reais, se transformaram em classes. Mais especificamente, em subclasses
da classe documento.
Além das classes, foram definidas propriedades dos documentos, utilizando as
informações da folha de rosto que cada documento possui. Os documentos possuem
as propriedades data, autor, título e aprovador, sigla e projeto.
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Os documentos reais utilizados neste estudo de caso são na verdade instâncias
dos documentos. Para a realização do processo de criação da instância destes
documentos foi criado um software que automaticamente cria estas instâncias com
base nos próprios documentos arquivados em diretórios. Este software faz parte da
aplicação dentro do bloco Classificador, detalhado no item 5.6.3.
5.4.3.2 Classe de assuntos (ou tópicos)
Todos os assuntos são conceitos presentes dentro dos documentos. Estes
assuntos são representados pelas classes da ontologia (com exceção da classe
Documento), que são organizadas hierarquicamente, descrevendo propriedades e
relações entre estes assuntos.

As classes mais genéricas que representam os

assuntos são:



Empresa;



Pessoa;



Produto;



Projeto;



Funcionalidade;



Atividade.

A escolha destes conceitos é resultado das análises previamente realizadas, de
onde as classes empresa, produtos e funcionalidades foram provenientes,
principalmente, das questões de competência e análise estatística de ocorrência de
termos e as classes atividades, projeto e pessoa da análise manual dos documentos.
5.4.3.3 Ligação entre documentos e assuntos
Esta ligação é definida na própria ontologia, conforme descrito em (NOY,
USCHOLD, WELTY, 2005). Os documentos possuem uma propriedade de anotação
denominada subject que aponta para a classe de assuntos que o documento está
ligado. Em um mesmo documento podem existir diversos assuntos relacionados, ou
seja, várias propriedades subject relacionadas.
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Figura 34 Ligação do assunto sinaleiro com o documento
Por exemplo, o documento MM605-s.doc, que é uma instância de Manual de
Operação possui o assunto Sinaleiro e esta ligação é definida pela propriedade
dc:subject sendo que o seu valor consta na classe Sinaleiro, como mostra a figura
34.

5.5 Avaliação
5.5.1 Avaliação enfocada na ontologia
A avaliação enfocada na ontologia avalia a conformidade com a linguagem,
constatando se a ontologia está bem formada quanto à sintaxe da linguagem e a
consistência que é realizada para averiguar se as regras semânticas da ontologia
serão respeitadas.
Todas as ontologias carregadas na ferramenta Protégé são analisadas quanto à
conformidade com a linguagem OWL. Desta forma, a ontologia deste estudo de caso,
que está disponível para consulta e manipulação, está em conformidade com a sintaxe
da linguagem OWL.
Para averiguar a consistência da ontologia, a ferramenta Protégé faz uso do
software do tipo reasoner, que realiza o processamento de assertivas lógicas. O
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software reasoner utilizado é o RACER (http://www.sts.tuharburg.de/~r.f.moeller/racer/)
que processa todas as regras de consistência definidas pela ontologia, apontando as
inconsistências encontradas. As regras de consistência são assertivas lógicas que
definem a semântica de uma ontologia (item 4.4.4).
Após a averiguação da consistência pela ferramenta é apresentado um relatório
contendo os tempos de processamento e, se houver erros, apresentando-os e
apontando em que classe este erro está relacionado.
Por exemplo, considera-se a classe Documento e suas subclasses
Documento_Projeto e Norma, como mostra a figura 35. A regra de consistência,
disjunção

<owl:disjointWith>,

ao

ser

aplicada

às

duas

subclasses

(Documento_Projeto ∩ Norma), define que não pode existir uma mesma instância
relacionada a estas duas subclasses ao mesmo tempo. Ao criar-se a subclasse
Arquitetura_Software, comum as duas classes, fica assim caracterizada uma
inconsistência, pois qualquer instância de Arquitetura_Software é instância de
Documento_Projeto e Norma, contradizendo a regra de disjunção entre ambas.

Figura 35 Classe Documento exemplificando a utilização do reseoner
Aplicando-se a funcionalidade de consistência no exemplo descrito, a
ferramenta apresenta a inconsistência gerada pela classe Arquitetura_Software. Esta
inconsistência é apontada no relatório da ferramenta, como mostra a figura 36 e a
ferramenta especifica dentro da ontologia a classe inconsistente como mostra a figura
37.
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Figura 36 Relatório do processamento de consistência

Figura 37 Apresentação da classe que gerou a inconsistência
A ontologia do estudo de caso foi submetida a este teste de consistência, não
apresentando qualquer anomalia como mostra o relatório na figura 38.
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Figura 38 Teste de consistência utilizando Racer e Protégé

5.5.2 Avaliação enfocada no usuário
Para esta avaliação é necessário um protótipo da aplicação apresentando as
funções principais de tal modo que usuários possam relatar as suas impressões e
avaliá-lo em um questionário. Este protótipo foi construído para este trabalho e é
descrito no capítulo 5.6.
Não havia a possibilidade de instalar a ferramenta dentro da empresa para a
execução da avaliação. A maneira encontrada de apresentar o protótipo aos potenciais
usuários foi a construção do protótipo dentro de um servidor web, de tal forma que os
funcionários pudessem acessar a ferramenta via Internet. Para isto, foi escolhido o
servidor

Objectis

(http://www.objectis.org/)

que

disponibiliza,

gratuitamente,

a

hospedagem de uma aplicação baseada em ZOPE (www.zope.org), tecnologia
utilizada na construção da ferramenta. A ferramenta acessa a ontologia utilizando um
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banco de dados. Assim, é necessário um servidor de banco de dados para armazenar
a ontologia. O servidor escolhido foi o Free Database Hosting For Developers
(http://www.freesql.org/) que disponibiliza o acesso a um banco de dados MySQL
utilizando a Internet como meio de comunicação, como mostra a figura 39.

Figura 39 Arquitetura de comunicação do protótipo da ferramenta de busca
A ferramenta foi desenvolvida contendo todas as funcionalidades descritas no
capítulo 5.6 acrescidas de informações para o funcionário avaliador como:


Pagina inicial (Figura 40) que apresenta resumidamente o protótipo;



Roteiro que descreve como explorar a ferramenta;



Formulário que registra as respostas em uma tabela no banco de dados
MySQL;



Informações gerais sobre o trabalho: Motivação, Definição de ontologia,
Ontologia e Conhecimento e Bibliografia.
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Figura 40 Tela inicial do protótipo para a realização da avaliação pelo usuário
Somente cinco pessoas participaram da pesquisa, representando cerca de 7%
da população de usuários (capítulo 5.3.6). A título de ilustração, o resultado da pesquisa
está representado no gráfico da figura 41.

Figura 41 Valor médio das repostas do questionário
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O formulário apresenta questões com o objetivo de avaliar as considerações
descritas na fase de especificação (capítulo 5.2) e avaliar a própria ontologia,
apresentado no anexo 8.
Para examinar a base descrita na especificação, são propostas as perguntas de
1 a 4 que abordam a importância dos documentos na empresa e as dificuldades no
acesso às informações contidas nos mesmos. As respostas apontam que os
documentos têm grande valia em suas atividades, nas quais os ativos intangíveis é o
fator mais importante na vantagem competitiva da empresa e que apesar disto, o
acesso aos documentos é difícil, confirmando as considerações da especificação da
ontologia.
Já as questões 5 a 9 avaliam o uso da ontologia dentro do protótipo da
ferramenta de busca. As respostas revelam uma boa aceitação das classes da
ontologia (que são os assuntos na ferramenta) e propriedades. Um dos funcionários
fez um comentário sobre os assuntos disponibilizados, sugerindo um maior
detalhamento nas classes de produto de software. Na avaliação do especialista esta
sugestão é correta e seria implementada em um trabalho futuro na fase de evolução da
ontologia.

5.6 Aplicação
5.6.1 Introdução
Dentro da proposta descrita no capítulo 5.2.3, este trabalho propõe a
construção de um protótipo de busca de informações para materializar a utilização da
ontologia do estudo de caso.
Este protótipo disponibiliza um acesso contextualizado de informações
armazenadas em documentos. O software utiliza a ontologia dentro do domínio de
aplicação (empresa de engenharia ferroviária) permitindo:


Escolha de um ou mais tópicos (assunto)



Definição de propriedades dos documentos (título, autor, etc...)



Apresentação da lista de documentos a partir do assunto escolhido e/ou
propriedade selecionada.
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Figura 42 Ferramenta de Busca
O sistema estabelece as ligações entre assuntos definidos na ontologia e os
documentos armazenados para que os usuários possam navegar dentro da ontologia e
selecionar os assuntos de interesse, para que o sistema apresente todos os
documentos relacionados às escolhas dos usuários, conforme é ilustrado pela figura
42. Deste modo, a ferramenta disponibiliza aos usuários uma maneira de acessar aos
documentos armazenados pela seleção de assuntos de interesse dos usuários.

5.6.2 Arquitetura funcional do sistema
O sistema possui os seguintes requisitos básicos:


O portal deve ser acessado via browser;



O sistema utiliza sistemas básicos de processamento de textos, apoiando o
estabelecimento da relação entre a ontologia e os documentos armazenados;
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Permite ao usuário selecionar o assunto, em uma árvore hierárquica de tópicos,
para a realização da busca;



Permite ao usuário selecionar propriedades dos documentos, como título, data,
aprovador entre outros, para realizar a busca;



A busca deve apresentar todos os documentos relacionados com os assuntos
selecionados e/ou características dos documentos definidos;



Da mesma forma, permite ao usuário alguma interação com o sistema a fim de
atualizar a própria ontologia, definindo propriedades dos documentos como
título, data, aprovador, entre outros;



Sistema manipula arquivos no formato MS WORD.

A construção deste sistema é baseada em um servidor de aplicação WEB, o ZOPE,
que disponibiliza uma simples e eficiente ferramenta para o desenvolvimento de
programas baseados em WEB (MCKAY, 2004). A ontologia é armazenada em um
banco de dados MySQL, alimentado pela ferramenta de construção de ontologias,
Protégé. Para recuperar e disponibilizar os documentos, foram construídos alguns
softwares de apoio, escritos em linguagem Python (www.python.org) (MERTZ, 2003)
(CHUN, 2000).

Figura 43 Arquitetura da Ferramenta de Busca
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A figura 43 mostra a arquitetura funcional da ferramenta de busca, na qual a
ontologia é construída e formalizada na linguagem OWL pelo Protégé, que a armazena
em um banco de dados. Esta ontologia é utilizada pelo classificador para a realização
da ligação entre os conceitos da ontologia com os documentos da empresa. Estes
documentos são formatados e armazenados no servidor de aplicação WEB.
Deste modo, a ferramenta disponibiliza os assuntos para o usuário navegar e
selecionar, para que a ferramenta apresente os documentos previamente relacionados
com estes assuntos pelo módulo classificador. As propriedades da classe Documentos
também podem ser utilizadas para a busca de documentos pelo usuário. Os capítulos
seguintes descrevem com maiores detalhes cada parte da ferramenta de busca.

5.6.3 Ferramenta de construção da ontologia
O construtor de ontologias é uma ferramenta de edição de ontologia, que
possibilita a criação de classes, atributos e regras restritivas. É possível, também,
instanciar

estas

classes.

A

ferramenta

utilizada

é

o

Protégé

(http://Protégé.stanford.edu/), um software livre, de alta qualidade, amplamente
utilizado, que permite a modelagem da ontologia na linguagem OWL.
A ontologia construída pode estar armazenada em um banco de dados ou
disponibilizada em arquivo XML (OWL). Neste protótipo, o sistema acessa a ontologia
armazenada em um banco de dados MySQL. O Protégé cria uma única tabela
contendo todas as informações da ontologia, como classe, propriedades e instâncias.
Esta tabela possui os seguintes campos:
Coluna

Tipo

Descrição

frame

Inteiro

Cada elemento da ontologia (classe, propriedade e outros) é
considerado nesta tabela como um frame. Este campo
identifica cada frame por um número único. Os frames
utilizados na ontologia possuem valores maiores que 10000,
e os menores são os frames internos do sistema Protégé.

frame_type

smallint

Indica o tipo de frame.

slot

integer

Identificador de um frame propriedade (se necessário).
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facet

integer

Valor do frame de restrições dos slots (0 se não há
restrições).

is_template

smallint

Valor 0 para referências próprias ou 1 para referências
padrões.

value_index

integer

Posição relativa em uma lista ordenada.

value_type

smallint

Número que indica o tipo de elemento armazenado no
campo slot_or_facet_value.

slot_or_facet

Varchar

Armazena o valor do frame.

_value
long_slot_or_ longvarc

O mesmo que o campo anterior mas armazena valores

facet_value

inteiros.

har

5.6.4 Formatador e classificador
O objetivo do módulo formatador é extrair os textos e propriedades dos
documentos (título, autor, data) em seus diversos formatos para serem analisados e
manipulados pelo sistema de acesso construído no servidor de aplicação ZOPE. Já o
módulo de classificação define as ligações entre os documentos e os conceitos da
ontologia. O diagrama de classe para estes módulos é apresentado no anexo 9.
Para realizar esta tarefa, foi construído um sistema externo ao servidor de
aplicação, que é responsável pela transformação dos documentos em arquivos html
para ser manipulado pelo sistema de acesso, como mostra a figura 44.

Figura 44 Arquitetura do Portal de Busca
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A partir de um diretório fonte, o sistema varre todos os subdiretórios em busca
dos documentos no formato MS WORD ou arquivos compactados. No caso de
arquivos compactados, o programa descompacta o arquivo e disponibiliza documentos
no formato MS WORD. Os documentos em formato WORD são então armazenados no
diretório destino. Para isto, a ferramenta permite a seleção dos diretórios fonte e
destino, como mostra a figura 45, e o sistema então disponibilizará todos os
documentos WORD do diretório fonte no diretório destino. Estes módulos foram
desenvolvidos em linguagem Python.

Figura 45 Tela de interface de varredura e descompactador
O próximo passo do formatador é a transformação dos documentos em MSWORD para o formato HTML. Por incompatibilidade da versão disponível do software
MS WORD, não foi possível utilizar as bibliotecas de COM/DCOM do Python para a
comunicação

e

posterior

transformação

dos

documentos.

Desta

forma,

foi

desenvolvido um módulo em Visual Basic, que acessa o componente do MS WORD
que lê o arquivo em formato WORD e o salva em formato HTML. A ferramenta realiza
este processamento utilizando a indicação do diretório no qual estão armazenados os
documentos WORD e o diretório em que serão armazenados os documentos em
HTML, como mostra a figura 46.
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Figura 46 Tela de interface do transformador WORD-HTML
Uma vez formatados os documentos, o classificador inicia o seu processamento
dividido em duas tarefas: a primeira é a criação das instâncias e a segunda é o
processamento dos textos. A criação das instâncias é realizada através do software de
apoio, escrito em linguagem Python, que varre o diretório dos documentos em HTML e
cria uma instância para cada documento na classe Documento.
O nome da instância é o próprio nome do documento. Durante este processo,
os documentos são classificados de acordo com o seu tipo. Esta classificação é feita
utilizando o nome do documento e comparando com a sua sigla. Assim, cada
documento possui um nome que pertence a uma classe, pois a sua sigla está
relacionada a esta classe que é extraída do nome do diretório.
Por exemplo, o documento MM605-s.doc, que é uma instância de Manual de
Operação tem a sua propriedade projeto atribuída com o valor OS276L proveniente
do nome do diretório que é o nome do projeto ao qual este documento pertence, como
mostra a figura 47. Do mesmo modo, a propriedade sigla é atribuída com o valor
MOM, que é o mesmo nome do diretório.
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Figura 47 Relação entre os documentos e instâncias OWL
Para realizar esta criação, a ferramenta utiliza o diretório raiz, descrito no
campo fonte de documentos, a partir do qual o sistema criará instâncias para todos os
documentos HTML formatados. A interface de criação de instâncias está disponível na
mesma janela que o processamento de textos, como mostra a figura 48.

Figura 48 Tela de interface do Classificador
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O módulo de processamento de textos do classificador define as ligações entre
os assuntos (classes) e os documentos (instâncias da classe documento). Esta ligação
é registrada na ontologia através da propriedade subject, originária da definição Dublin
Core ( http://dublincore.org/ ).
Para o sistema classificar os documentos são necessárias regras que
estabelecem padrões, que ao serem aplicados ao conjunto de documentos, juntamente
com a própria ontologia, resultam na definição das relações entre os documentos e os
assuntos definidos na ontologia. Apesar de existirem diversos métodos de
processamento de textos (REZENDE 2003), optou-se por uma abordagem simplificada
que pudesse estabelecer estas relações com um mínimo de qualidade, pois este tema
não é objetivo do trabalho. Assim, este processamento se dá através da busca por
termos chaves dentro dos documentos. Esta busca é realizada através de regras
configuráveis pelo o usuário que poderá associar um termo a uma classe com
determinado peso para cada parte que compõe um documento (título, parágrafo,
cabeçalho etc.) Assim pode-se definir regras como:


Se o Parágrafo contiver o termo Sinaleiro então este documento será um
assunto da classe Sinaleiro com peso 3



Se o Titulo1 contiver o termo Sinaleiro então este documento será um assunto
da classe Sinaleiro com peso 10

Cada ocorrência das regras é somada os valores dos pesos, de tal forma que cada
documento terá um valor na ligação com uma classe da ontologia. A definição das
regras é realizada pelo usuário, utilizando a interface de classificação, definindo o
termo, a classe (assunto), a parte do texto (parágrafo, título) e o valor do peso.
Acionando o botão Adicionar Regras, a regra é armazenada e apresentada na lista de
regras na parte inferior da janela.
Uma vez adicionadas todas as regras, poderá iniciar-se o processamento do
texto acionando o botão Aplicar Regras. Desta forma, o sistema irá procurar todas as
regras em todos os documentos a partir do diretório configurado no campo Fonte de
Documentos.
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Assim, para cada termo associado ao documento, dentro do elemento deste
documento, a classe estará ligada a este documento com um peso determinado pelo
campo valor.
Finalmente,

os

documentos

e

as

informações

estão

formatados

e

adequadamente armazenados para que as interfaces de acessos possam utilizar a
ontologia e os documentos formatados.

5.6.5 Interface de documentos e interface de acesso (Servidor de
Aplicação WEB)
Os documentos formatados necessitam ser disponibilizados para o servidor de
aplicação WEB (ZOPE), no formato apropriado. Isto possibilita ao usuário final acessar
diretamente os documentos na própria interface de acesso (Browser). Os documentos
no formato HTML são copiados no servidor de aplicação WEB (ZOPE) a partir do
diretório de arquivos, utilizando a seguinte interface, mostrada na figura 49.

Figura 49 Tela de interface da interface de documentos
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Desta forma, todos os documentos de entrada estarão disponíveis para
consulta pelo usuário final. Neste sistema específico, cada instância do documento,
registrado na ontologia, possui o mesmo nome do próprio documento. Da mesma
forma, o servidor de aplicação armazena este documento com este mesmo nome.
Deste modo, o acesso aos documentos se dá por este nome, que relaciona as
instâncias dos documentos na ontologia com o conteúdo destes documentos
armazenados no servidor de aplicação.
Uma vez que a ontologia está disponível em um banco de dados e o conteúdo
dos documentos está armazenado no servidor de aplicação, resta o desenvolvimento
da aplicação para manipular todas estas informações. Esta aplicação, denominada
interface de acesso foi desenvolvido no servidor de aplicação web ZOPE
disponibilizando todas as interfaces com o usuário via web browser.
A interface de acesso apresenta ao usuário todas as funcionalidades de
acesso, em que este poderá realizar suas pesquisas, navegar entre os conceitos da
ontologia e interagir com o sistema. A interface está arquitetada conforme apresentada
pela figura 50.

Figura 50 Estrutura da interface com o usuário
A página inicial (home) informa as principais funcionalidades do sistema e
descreve, de forma sucinta, a forma de interagir com estas funcionalidades,
apresentada na figura 51. Disponibiliza, também, o acesso às outras páginas do
sistema. No cabeçalho, o usuário poderá modificar o tamanho da letra e realizar uma
busca simples, por palavra chave. Além disto, poderá acessar as páginas do sistema,
através das abas entrada, tópicos, documentos, busca semântica e administração.
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Figura 51 Tela de interface inicial da interface
A página tópicos permite ao usuário navegar entre os tópicos ou conceitos (que
são as classes da ontologia), visualizar as suas instâncias e propriedades e selecionálos para a recuperação de documentos relacionados com estes tópicos, como mostra a
figura 52.
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Figura 52 Tela de interface dos tópicos
Os tópicos são apresentados de forma hierárquica, sendo que um tópico mais geral
aparece à esquerda dos tópicos mais específicos. Para visualizar entre os tópicos é
necessário que o operador clique sobre o tópico. Se o tópico estiver recolhido (não há
a apresentação dos subtópicos) o sistema expande aquele tópico mostrando os
subtópicos correspondentes. De modo inverso, se o tópico já estiver expandido, o
tópico é recolhido, desaparecendo os seus subtópicos. Para indicar o estado do tópico
é utilizada a seguinte convenção:
Indica que o tópico possui subtópicos, mas não estão sendo apresentados.
Indica que o tópico possui subtópicos e estão sendo apresentados.
Indica que o tópico não possui subtópicos.
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As informações a respeito dos tópicos podem ser visualizadas clicando o ícone

.

Cada tópico apresentará este ícone se possuir uma das seguintes informações
associadas à sua classe:



Sinônimo;



Propriedades;



Instâncias.

Figura 53 Tela de interface de tópicos apresentando a classe Sinaleiro
No exemplo da figura 53, são apresentados os sinônimos e traduções (inglês e
alemão), propriedades e instâncias da classe Sinaleiro. O usuário pode navegar por
estas informações, se as mesmas possuírem outros desdobramentos. Neste caso, por
exemplo, o usuário pode clicar na instância MK2 e as informações pertinentes a esta
instância serão apresentadas, como podemos ver na figura 54.
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Figura 54 Tela de interface de tópicos apresentado uma instância da classe Sinaleiro
Neste exemplo, ainda é possível obter mais informações. Clicando na empresa
fornecedora, serão apresentados os dados relativos à mesma, como ilustrado na figura
55.

Figura 55 Tela de interface de tópicos apresentado uma instância da classe Empresa
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Toda esta informação é resultado da navegação na própria estrutura da
ontologia. Deste modo, as informações apresentadas são pertinentes ao domínio da
ontologia que descrevem os contextos em que estão inseridos os documentos
armazenados. O próximo passo é realizar a busca semântica para resgatar os
documentos, selecionando os tópicos desejados e processando o acesso a
informação. Para isto, é necessário selecionar os tópicos desejados e clicar o botão
Selecionar, como mostra a figura 56.

Figura 56 Tela de interface de tópicos apresentado seleção de tópicos
Todos os tópicos marcados são então colocados no box tópicos selecionados
e estão prontos para serem utilizados na busca de documentos. Desta forma, é
possível visualizar todos os documentos relativos aos tópicos selecionados, clicando o
botão Buscar do box, apresentados na figura 57.
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Figura 57 Tela de interface apresentado o resultando da busca
Uma outra forma de acesso aos documentos é através da busca pelas
propriedades dos documentos. Para isto, a ferramenta permite o preenchimento dos
campos com os valores de propriedades relativas ao documento buscado como mostra
a figura 58.
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Figura 58 Tela de interface de propriedades dos documentos
Com as propriedades selecionadas e apresentadas no box documentos
selecionados, é possível a realização da busca dos documentos relativos, acionando
o botão Buscar, como mostra a figura 59.

Figura 59 Resultados da busca nas propriedades dos documentos
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Neste exemplo, os documentos que possuem as palavras chave e 2124 são
apresentados. As buscas de documentos podem ser realizadas somando as
propriedades dos documentos e os tópicos selecionados, ao mesmo tempo.
As propriedades dos documentos podem ser modificadas nesta ferramenta.
Lembrando que estas propriedades são, na verdade, propriedades da classe
documento da própria ontologia. Desta forma, esta alteração irá modificar as
propriedades de uma instância específica da classe documentos. Para isto, basta
acionar o botão Editar, ao lado do documento, alterar os dados desejados e em
seguida acionar o botão Atualizar, resultando na tela apresentada pela figura 60.

Figura 60 Tela de interface de alteração das propriedades dos documentos
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5.7 Conclusão
Este capítulo descreve a aplicação da metodologia OTK de acordo as
descrições dos capítulos 3 e 4, para a solução de um problema de acesso às
informações registradas em documentos em uma empresa. O estudo de caso descreve
o contexto organizacional e o problema a ser analisado. A seguir é proposta uma
solução baseada em um sistema de busca semântica de informações, utilizando
ontologias.
A construção da ontologia é baseada fortemente nos documentos da própria
empresa. Utilizando os documentos de projetos, uma ferramenta de classificação de
ocorrência de termos extrai os termos que são analisados para a construção da
ontologia. Também são utilizados normas e descritivos de processos, analisados
manualmente. São utilizados também, os diretórios dos funcionários e questões de
competência.
A ontologia é analisada, enfocando a própria ontologia e o usuário e finalmente
é descrita a aplicação que utiliza a ontologia.
O próximo capitulo descreve a análise deste processo de construção da
ontologia, enfocando a linguagem utilizada (OWL), a metodologia OTK e a própria
ontologia dentro da aplicação proposta.
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Capítulo 6
“Parte da filosofia que tem por objeto o estudo das
propriedades mais gerais do ser”
(Dicionário Houaiss, definição de ontologia)
Que vai ser quando crescer?
Vivem perguntando em redor. Que é ser?
É ter um corpo, um jeito, um nome?
Tenho os três. E sou?
Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome,
corpo e jeito?
Ou a gente só principia a ser quando cresce?
É terrível, ser? Dói? É bom? É triste?
Ser; pronunciado tão depressa, e cabe tantas coisas?
Repito: Ser, Ser, Ser. Er. R.
Que vou ser quando crescer?
Sou obrigado a? Posso escolher?
Não dá para entender. Não vou ser.
Vou crescer assim mesmo.
Sem ser Esquecer.
(Carlos Drummond de Andrade, Verbo Ser)

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS
6.1 Introdução
O capítulo anterior descreveu o processo de construção da ontologia no estudo
de caso, que é utilizada em uma ferramenta de busca semântica. Neste capítulo são
analisados, conforme o objetivo proposto, a utilização da metodologia OTK, da
linguagem OWL, aplicadas a uma situação real.
A respeito da metodologia OTK, são feitas observações pertinentes a cada um
de seus passos, observados durante a construção da ontologia. A seguir, a linguagem
OWL é analisada à luz de sua utilização durante o estudo de caso.
Finalizando, este capítulo descreve os aspectos da construção da ontologia
propriamente dita, destacando-se a sua utilização e suas limitações, propondo a
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definição de uma solução a algumas limitações observadas, denominada aqui de
visões da ontologia. Esta solução define ontologias progressivamente diferenciadas
para a necessidade de cada usuário (este conceito é descrito no capítulo 6.4.4).

6.2 Metodologia OTK
6.2.1 Estudo de viabilidade
Esta metodologia foi desenvolvida sob a influência de outras, como a Skeletal
Methodology, Metodologia do projeto TOVE, Metodologia do projeto Kaktus,
Methontology (descritas no capítulo 2) e a metodologia de extração de conhecimento
commonKADS (http://www.commonkads.uva.nl/page-commonkads.html). Esta gama
de influências beneficiou o desenvolvimento da metodologia OTK, absorvendo o que
foi de melhor desenvolvido em cada uma das metodologias citadas.
Por outro lado, em alguns casos, os autores não conseguiram desenvolver uma
linha coerente e coesa destas influências. Muitas vezes, partes destas metodologias
são citadas e não há uma boa ligação entre as fases e as referências. Outras vezes a
descrição é falha, deixando ao leitor a tarefa de pesquisar em outras obras e tentar
inferir quais são as partes realmente importantes para a metodologia.
Isto ocorre, por exemplo, na fase de estudo de viabilidade na qual é sugerido o
uso de três modelos, definidos pela metodologia commonKADS. Estes modelos são
baseados na organização, nas tarefas dos envolvidos e nos modelos de agentes. Não
há uma descrição destes modelos e nem como utilizá-los para o contexto de
ontologias, havendo apenas a citação de vários passos sem nenhuma explicação do
significado dos mesmos, os seus objetivos e da forma de realizá-los.
Como a descrição do estudo de viabilidade, conforme a metodologia OTK, não
se adequa ao contexto de aplicação do estudo de caso, este trabalho definiu uma série
de passos práticos, compatíveis com o estudo de caso, descritos no capítulo 4.
Estes passos descrição do contexto organizacional; caracterização do
problema, definição da solução, aprovação de recursos iniciais, definição das partes
envolvidas e definição da comunicação seguiram uma organização diferente da
proposta original da metodologia, mas foram preservados os objetivos originais
propostos para esta fase.
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6.2.2 Especificação
A especificação da ontologia trata de questões muito abrangentes como
aspectos econômicos, contextualização do problema, estabelecimento de uma solução
e linhas gerais sobre como construir a ontologia.
Em um primeiro momento, é muito difícil estabelecer prioridades para alcançar
os objetivos estabelecidos. Não se sabe quais são as pessoas a serem entrevistadas,
onde estão os documentos-chave, como selecionar as pessoas que participarão da
construção da ontologia. Estas questões compõem o contexto de compartilhamento de
conhecimento dentro da organização, importante na definição da especificação.
O estudo de caso descrito neste trabalho foi conduzido por um especialista da
empresa, que possuía um grande envolvimento com as questões técnicas e também
tinha uma visão abrangente da empresa. Neste caso, não houve grandes problemas
quanto ao entendimento do contexto da empresa e, por conseqüência, quanto ao
estabelecimento de cenários compatíveis com a proposta de construir uma ontologia
dentro deste ambiente.
Nos casos em que o especialista não possui um bom conhecimento da
empresa ou se suas atividades são muito especializadas dificultando uma visão mais
abrangente do contexto organizacional, a formulação do contexto da empresa quanto o
compartilhamento do conhecimento se torna difícil, o que acarreta em graves
conseqüências, pois esta fase é a base da construção da ontologia.
Uma sugestão para minimizar este problema é a descrição do contexto
organizacional a partir de dimensão ontológica (no sentido filosófico do termo) proposta
por Takeuchi e Nonaka (NONAKA; TAKEUCHI 1995). Estes autores são citados no
capítulo 2 deste trabalho, no qual o foco estava na dimensão epistemológica do
conhecimento (que trata do conhecimento tácito e explícito). Já a dimensão ontológica
da empresa define o contexto do conhecimento segundo os seguintes estágios:



Individual pessoas e departamentos;



Grupal empresa da organização;



Organizacional organização como um conjunto de empresas;



Interorganizacional organização e o ambiente externo.
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A partir destes quatro elementos, é possível construir um formulário contendo
os principais elementos contextuais da empresa que servirá de guia na especificação
e construção da ontologia. Seguindo estas dimensões, este formulário pode conter os
elementos do tipo:






Interorganizacional
o

Quais são os concorrentes da empresa?

o

Quais são os principais clientes da empresa?

Organizacional
o

Quais são os principais produtos?

o

Quais são as principais forças competitivas da empresa?

Grupal
o

Número de funcionários da empresa;

o

Descrição de todos os departamentos;

o

Descrição detalhada dos departamentos envolvidos na construção da
ontologia;

o

Nome de todos os departamentos que fazem interface com o
departamento em questão;

o


Tipos de documentos da empresa.

Individual
o

Nome das pessoas-chave dos departamentos envolvidos na construção
da ontologia;

o

Nome de todos os funcionários destes departamentos;

o

Documentos mais importantes destes departamentos.

De posse destes dados, o responsável pela construção da ontologia terá
elementos que o auxiliarão na construção dos contextos que formarão a base para a
definição da especificação, que é o objetivo desta fase.
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6.2.3 Fase de refinamento
Esta é a fase central da metodologia na qual a ontologia é construída. E para a
sua construção é necessária a extração de conhecimento para definir as classes,
propriedades, instâncias e relacionamentos que compõem a ontologia. Neste contexto,
uma das grandes dificuldades é a coleta de informações junto aos especialistas. Estes
especialistas são funcionários da empresa que possuem um grande conhecimento dos
processos, do fluxo da informação, dos conceitos técnicos utilizados e da organização
dos documentos utilizados.
Durante o estudo de caso foi constatada a dificuldade em convencer estas
pessoas a contribuírem na construção da ontologia. No caso deste trabalho, esta
dificuldade foi minimizada pelo fato que um trabalho de pesquisa para um mestrado é
sempre visto com bons olhos. As pessoas estão sempre muito ocupadas no seu
trabalho habitual, e as que mais possuem conhecimento, que melhor poderiam
contribuir, geralmente são as mais atarefadas.
Ocorreu que, durante as pesquisas das estruturas pessoais de diretórios,
muitos dos funcionários ficavam receosos em compartilhar estas informações, pois não
estavam certos de que modo seriam utilizadas. Em alguns casos, as pessoas diziam
que seus diretórios estavam desorganizados e não valia a pena a sua utilização. Em
outros, era necessário um amplo esclarecimento da utilização desta informação. Isto
aconteceu mesmo com todas as orientações necessárias e com o destaque que toda e
qualquer informação não seria divulgada.
Para motivar uma maior participação das pessoas faltou, neste estudo de caso,
um patrocínio oficial de um representante da diretoria, o que traria ao projeto um
caráter oficial.
Em um projeto oficial pode-se estabelecer regras de confidencialidade das
informações prestadas pelos funcionários, minimizando a desconfiança com relação ao
uso inapropriado das informações prestadas pelos mesmos.
Em um cenário ideal, as iniciativas envolvendo a construção da ontologia
estariam dentro das estratégias da empresa. Neste caso, poderia criar instrumentos
motivadores, revertendo-se em benefícios reais a quem se dispusesse a colaborar com
o

projeto.

Um

instrumento

motivacional

possível

seria

a

valorização

do
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compartilhamento de conhecimento nas avaliações de desempenho dos funcionários.
Seria possível medir o quanto o funcionário contribui com um projeto desta natureza e
contabilizar isto em sua avaliação, possibilitando um benefício direto e objetivo ao
funcionário.

6.2.4 Fase de validação
Uma das maneiras apresentadas pela metodologia de validar a ontologia é
consultar a opinião dos usuários a fim de saber se esta ontologia atingiu os objetivos
descritos na primeira fase da metodologia.
É muito difícil apresentar a ontologia e conseqüentemente extrair as impressões
dos usuários se o software no qual a ontologia será utilizada não estiver concluído. Um
fator importante para o teste é o próprio sistema, no qual o usuário tem acesso à
ontologia. Em determinadas situações é difícil separar a avaliação da ontologia com a
avaliação do software em si.
Neste estudo de caso, não foi possível instalar o protótipo dentro do sistema da
empresa. Para a apresentação do mesmo optou-se pela publicação do software em
servidores gratuitos. O próprio software apresenta um roteiro de exploração da
ferramenta e disponibiliza um formulário de pesquisa com perguntas sobre o protótipo
em questão.
Foi constatado que os participantes da pesquisa não dedicaram muito tempo na
exploração dos recursos da ferramenta e conseqüentemente não compreenderam as
suas funcionalidades. Isto ficou claro pelas respostas obtidas na pesquisa. Um
problema revelado na pesquisa quanto à compreensão da ferramenta foi a diferença
entre relação é-um e relação parte-todo, na organização dos tópicos.
O ideal seria uma apresentação expositiva da ferramenta, na qual os
participantes da pesquisa pudessem entrar em contato com os conceitos mais
importantes e somente depois, explorar suas funcionalidades. Além disto, em uma
apresentação, é possível interagir com os participantes esclarecendo dúvidas e
conceitos mal interpretados.
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6.3 Linguagem OWL
6.3.1 Ferramenta de modelagem para OWL Protégé
A ferramenta utilizada para a construção da ontologia é o Protégé, descrita
brevemente no capítulo 2. A sua construção e manutenção são coordenadas pela
Stanford Medical Informatics sendo uma ferramenta em constante modificação.
Diversos especialistas, não necessariamente ligados à coordenação, são responsáveis
pelas modificações e um grande número de usuários participa das listas de discussão,
enviando sugestões e reportando erros. Esta constante modificação decorre da
solução de problemas relatados pelos usuários e implementação de novas
funcionalidades.

Isto

resulta

em

uma

ferramenta

robusta,

contendo

muitas

funcionalidades e contando com um suporte, através de sua lista de discussão, muito
eficaz. Por exemplo, a versão utilizada inicialmente por este projeto, 1.6.1, evoluiu
para a 3.1 solucionando diversas limitações como: função copiar/colar para classes e
atributos, entrada de dados simplificada, melhoria na apresentação das informações,
suporte à linguagem OWL e resolução de alguns defeitos no software.
A versão atual ainda apresenta uma limitação que é a demora em processar as
principais funcionalidades como inserção e alteração de classes, propriedades e
instâncias.
Neste protótipo, o software acessa as informações através do banco de dados
MySQL. O Protégé cria uma única tabela contendo todas as informações da ontologia,
como classes, propriedades, instâncias e restrições. Não existe, de fato, um banco de
dados relacional. Toda lógica hierárquica é implicitamente organizada dentro desta
tabela através das relações entre as tuplas.
Esta organização gera uma grande dificuldade no acesso às informações de
classes e propriedades, principalmente quando há a necessidade de se obter todas as
subclasses a partir de uma classe raiz. Neste caso, não é possível extrair esta
informação utilizando somente a linguagem SQL, mas é necessário programar uma
função recursiva para este fim.
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6.3.2 Formalização do conceito parte-todo na linguagem OWL
A relação parte-todo é uma relação importante na representação dos conceitos
pela ontologia aparecendo, por exemplo, em um documento constituído por partes
como parágrafos, cabeçalho ou rodapé ou no clássico conceito de ”carro” constituído
por motor, pneus, transmissão, carcaça e acabamentos.
Apesar da sua importância não há um meio formal de representar esta relação
na linguagem OWL. Isto não ocorre com a relação é-um, que é explicitamente definida
na ontologia e formalizada na linguagem OWL através do elemento rdfs:subClassof.
Isto possibilita uma relação hierárquica explícita e precisa.
Atualmente, estão sendo criados padrões de utilização que sugerem formas de
representação deste tipo de conceito. Isto é realizado no próprio organismo em que é
definida a especificação da linguagem OWL, o consórcio W3C, o qual possui um grupo
de estudos denominado Semantic Web Best pratices and deployment working group
(http://www.w3.org/2003/12/swa/swbpd-charter#sec1). O problema é que a definição
deste tipo de conceito é apenas uma recomendação de melhores práticas, deixando
livre a forma da sua construção.
A formalização deste conceito dentro da linguagem OWL poderá facilitar a
integração entre ontologias. Atualmente, se existem ontologias que utilizam este
conceito, mesmo seguindo a recomendação citada no parágrafo anterior, não é
possível garantir que ambas estão utilizando a declaração do conceito parte-todo
exatamente da mesma forma. Assim, durante a integração entre ambas, será
necessário definir estratégias de integração entre estas duas ontologias para
compatibilizar as relações parte-todo. Como este conceito é muito importante e a
necessidade do seu uso é alta, a sua formalização melhora a capacidade semântica da
linguagem, facilitando a integração entre ontologias.
Uma outra vantagem desta formalização é a melhoria da organização da
ontologia. No estudo de caso, por exemplo, o software de centro de controle possui
funcionalidades. Assim, foi necessária a inclusão de uma propriedade parte_de
apontando para a classe funcionalidade dentro da classe Centro de Controle, como
mostra a figura 61.
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Figura 61 Classe funcionalidade é parte de Centro de Controle
Não foi criada uma propriedade simples para o conceito de funcionalidade em
centro de controle, pois existem instâncias desta funcionalidade (comandos e
indicações específicas), obrigando a criação da classe Funcionalidade. Pois bem,
esta classe não se relaciona hierarquicamente com nenhuma outra classe. Assim, a
classe Funcionalidade ficou no próximo nível abaixo da raiz (Things), mesmo nível de
Produto, não havendo uma boa coerência entre as classes definidas neste primeiro
nível.
Para a formalização deste conceito sugere-se a inclusão deste dentro da
linguagem OWL, utilizando um elemento <rdfs:PartOf>, que seria bem próximo da
definição de <rdfs:subClassOf>.

6.4 Desenvolvimento da ontologia
6.4.1 Informações não documentadas
Durante a construção da ontologia, é necessário extrair dos usuários as
informações relevantes para o desenvolvimento de suas tarefas na empresa. Nesta
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etapa, foi constatado que algumas informações não estavam descritas nos
documentos da empresa.
Parte desta informação não está descrita em nenhum tipo de documento, e as
informações estão incorporadas nas experiências individuais dos funcionários. Uma
outra parte está documentada, mas não é disponibilizada a todos os funcionários e
cada funcionário possui o seu próprio arquivo de documentos.
Nestes casos, o sistema desenvolvido não tem acesso a estes tipos de
conhecimento. Isto não significa que a ontologia não é uma boa alternativa para o
acesso às informações. Na verdade, através do processo de sua construção, os
próprios objetos de interesse, que são os documentos, são avaliados em seus
conteúdos enquanto necessidade real dos funcionários. Neste sentido, o processo de
desenvolvimento da ontologia revela as carências da documentação nos processos de
desenvolvimento dos projetos, o que contribuirá para a evolução e aperfeiçoamento
deste processo.
Um ponto importante a ressaltar refere-se à avaliação dos impactos das
informações na utilização do sistema de busca de informação que emprega ontologia,
a fim de evitar um fracasso no projeto destes sistemas. Se não houver uma base
suficiente de conhecimento armazenada nos meios eletrônicos, este tipo de sistema de
busca é ineficiente e pode gerar uma falsa impressão de que a ontologia está mal
configurada ou que é inerentemente ineficaz.

6.4.2 Reaproveitamento de ontologias
Uma das grandes vantagens da ontologia é a sua reutilização. Com a
formalização da conceitualização por uma linguagem torna-se possível a integração e
reutilização de ontologias. Neste trabalhou foi difícil encontrar as ontologias para serem
reutilizadas pois não existe um órgão ou um grupo que centralize a distribuição de
ontologias. Seria muito proveitoso que reconhecidos órgãos de natureza pública, na
área tecnológica, realizassem este trabalho, como o próprio consórcio W3C, IEEE,
ACM ou a própria FAPESP, no Brasil.
Todas as ontologias encontradas estão escritas em inglês, fato este que dificultou a
reutilização direta destas ontologias. Uma solução para este problema seria a adoção
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da língua inglesa para a construção da ontologia e a disponibilidade dos termos da
ontologia traduzidos utilizando o atributo rdfs:label. Assim, uma classe poderia se
chamar

Product

mas

teria

disponivel

o

atributo

<rdfs:label

xml:lang="pt">Produto</rdfs:label> traduzido para o português. A aplicação, ao
acessar esta classe, apresentaria o valor de rdfs:label ao invés do próprio nome da
classe.

6.4.3 Extração automática de termos
Foi observado que as informações resultantes de extração de termos são, em
certos casos, difíceis para serem utilizadas na construção da ontologia. É necessário
um especialista fortemente ligado à atividade de extração de termos (estatísticas de
ocorrência das palavras), pois eles aparecem sem qualquer contexto. Os termos são
relacionados apenas à sua freqüência de ocorrência. É importante também para o
refinamento destes dados uma pessoa que compreenda bem o sistema e uma outra
ligada diretamente ao projeto do qual os termos foram extraídos.
Por exemplo, no estudo de caso, surgiu o termo “gua” como um termo com
muitas ocorrências. Ele pode ser relacionado como uma estação somente ou o termo
“2W03” com equipamento de circuito de via por um especialista que tenha tido contato
com estes termos. O significado destes termos só poderia ser corretamente analisado
por um especialista.
Uma proposta para a melhoria da ferramenta seria a implementação de
ligações entre os termos e partes de textos de onde as mesmas foram extraídas.
Assim, a ferramenta possibilitaria que, ao clicar-se no termo extraído, abrir-se-ia uma
janela contendo textos que possuíssem a palavra, facilitando o trabalho do especialista
na medida em que o mesmo teria o contexto do qual o termo foi extraído.

6.4.4 Definição da instância protótipo como definição de um conceito
Tradicionalmente, uma categoria (ou classe), como um processo mental de
classificação de conceitos, é somente caracterizada pelo conjunto de elementos que
possuem propriedades em comum (LAKOFF, 1997). Deste modo, todos os membros
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de uma categoria (ou instâncias) possuem uma mesma representatividade a uma
categoria (classe).
A teoria do protótipo nega esta igualdade entre os membros de uma categoria,
definindo que há um grau de representatividade diferente entre as instâncias de uma
classe. E mais: nas categorias, de modo geral, existe um “exemplo melhor” ou uma
instância que melhor representa esta classe.
A ontologia define as classes sob um enfoque similar ao tradicional ponto de
vista de uma categoria:
“Classe: Uma classe define um grupo de instâncias que estão agrupados por
que compartilham algumas propriedades” (SMITH, WELTY, MCGUINNESS, 2004).
Esta definição não engessa a constituição de uma classe, como na visão
tradicional de uma categoria, definindo que somente algumas propriedades são
comuns. Por outro lado, não há nenhum meio explícito de se estipular o grau de
representatividade de uma instância em relação a uma classe, e por conseqüência, a
definição de um melhor representante para a classe em questão.
Esta necessidade é revelada tanto pelos estudos cognitivos desta abordagem,
quanto por exemplos práticos de utilização de uma ontologia. Por exemplo, quando os
funcionários desenvolvem documentos pela primeira vez, é muito comum utilizarem
algum documento já desenvolvido em outros projetos, que serve como referência.
Normalmente existe um projeto que desenvolveu este documento “melhor”, de tal
forma que este passa a ser uma referência em relação aos demais. Neste caso,
explicitar uma instância mais representativa, dentro de um sistema de informação, trará
um resultado melhor na contextualização de um conceito e, conseqüentemente, uma
informação mais precisa ao usuário. De forma prática, pode ajudar no estabelecimento
de uma ordem de prioridade na apresentação de informações. Esta definição é muito
similar às classificações realizadas em ferramentas de busca tradicionais.
Deste modo, para a implementação dos conceitos de protótipos, a proposta é
criar uma propriedade na classe raiz da ontologia (de tal modo que todas as outras
herdarão esta propriedade) que definirá o grau de representatividade de uma instância.
Esta propriedade possui o nome “grau_representatividade” e é constituída por números
inteiros, em que quanto maior o seu valor, mais representativa é a instância em relação
a sua classe.
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Mesmo sendo possível implementar esta abordagem, a linguagem OWL não
possui um elemento específico para explicitar o quanto cada instância representa a sua
classe. Seria interessante definir um elemento numérico que medisse o grau de
representatividade das instâncias às suas classes, estimulando e padronizando o uso
deste conceito.

6.4.5 Problema mapa e objeto mapeado
A expressão “o mapa não é o território”, cunhada por Eric Bell e popularizada
por

Alfred

Korzybski

(http://en.wikipedia.org/wiki/The_map_is_not_the_territory),

reconhece a possibilidade de erro entre a representação metafórica de um conceito e o
conceito em si. O artista surrealista René Magritte ilustra este conceito em sua obra
The Betrayal of Images (figura 62), na qual se tem a inscrição Ceci n'est pas une pipe
("Isto não é um cachimbo"), indicando que se trata de uma representação de um
cachimbo e não de um cachimbo propriamente dito.

Figura 62 "The Betrayal of Images" (1928-9), obra de René Magritte.
Uma ontologia representa um conceito concretamente existente em um mundo
possível. Na aplicação apresentada no estudo de caso, a ontologia contém os
conceitos representados em documentos, que fazem referência a equipamentos reais,
pessoas reais, atividades reais, projetos reais etc. Estes conceitos são frutos de um
trabalho realizado por algumas pessoas, em um determinado período de tempo que
podem não representar todas as dimensões dos objetos reais. Na verdade há um filtro
[PARK, 2003] entre a realidade e a sua representação.
Desta forma, uma ontologia que não evolui pode se distanciar de tal maneira da
realidade que não será mais útil. Além da limitação imposta por este “filtro”, a própria
realidade sofre mutações, tanto em termos concretos quanto em termos da percepção
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das pessoas. Isto poderá refletir-se em leituras errôneas, principalmente por pessoas
não especialistas no assunto do domínio da ontologia.

6.4.6 Problema da contextualização da informação e apresentação de
visões da ontologia
A ontologia tem a função de explicitar os conceitos de um determinado domínio
de uma maneira que possa ser processada por um sistema computacional. Esta
explicitação dos conceitos se dá através da escolha dos termos que compõem as
classes e suas propriedades e as relações entre as classes. Mesmo em um universo
limitado, como foi o da aplicação do estudo de caso, as possibilidades são ilimitadas.
Dentro destas possibilidades, existem visões destes conceitos que são
validadas para contextos específicos. Mesmo utilizando termos corretos podem existir
situações nas quais os termos e relações envolvidas não são alvos de uma busca, pois
estão descontextualizados.
Por exemplo, no estudo de caso, a busca utilizando o conceito Sistema
Operacional Solaris, apresentado na figura 63, pode trazer diversas informações
como:


Preços de equipamentos;



Fabricante;



Contato comercial;



Comunicação Socket;



Plataforma Multhithread;



Semáforos.

Figura 63 Exemplo de uma parte de uma ontologia sobre o conceito “Sistema Operacional”
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Pode ocorrer uma situação em que um funcionário do departamento comercial
avalia a compra de um sistema operacional Solaris e esteja interessado em saber o
preço, o fabricante e o contato comercial. Por outro lado, um desenvolvedor de
sistemas está interessado em informações sobre semáforo, comunicação sockets e
multithread para o mesmo sistema operacional (figura 64).

Figura 64 Perfis diferentes tem interesses diferentes
Neste caso a ontologia apresentará os dois contextos, pois não são
necessariamente contraditórios. O problema é que quando aparecem muitas
informações desnecessárias o contexto apresentado pela ontologia se torna complexo
e difícil de ser utilizado.
Para estes casos, existe a necessidade de separar os conceitos representados
pela ontologia de acordo com contextos específicos ou situações específicas geradas
pelos diferentes papéis exercidos pelos usuários (funcionários). Isto ocorre na própria
comunicação humana. O conhecimento adquirido por uma pessoa é muito abrangente
e detém detalhes e relacionamentos complexos e em grande quantidade. Quando
ocorre a comunicação entre duas pessoas, boa parte dos conceitos envolvidos nesta
comunicação é implícita, e possibilita uma comunicação eficaz e eficiente. Isto é
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possível graças ao contexto em que a comunicação é realizada. Esta constatação é
observada em (MACHADO, 2003):
“Partindo do pressuposto que a informação não se realiza sem o concurso da
linguagem e que esta se encontra em associação intrínseca com a noção de
representação, veremos que, para explorar uma situação foco de modo colaborativo,
ou seja, para o estabelecimento de uma comunicação, os níveis de representação dos
participantes devem integrar a parte que é comum aos seus repertórios interpretativos
do mundo.”
Por exemplo, a comunicação entre um especialista em computação e outro
especialista da mesma área e a comunicação entre este especialista e o seu pai, que é
bancário. As relações e termos envoltos ao conceito de computador são discutidos de
maneira bem diferente nestas duas situações de comunicação, como apresentado nas
figuras 65 e 66.

Figura 65 Comunicação entre dois especialistas da área computacional
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Figura 66 Comunicação entre um especialista computacional e um financeiro

Nota-se que, na figura 65, todos os conceitos de cada participante da
comunicação foram utilizados como contexto na comunicação entre os dois. Já na
figura 66, os conceitos envolvidos na comunicação foram restringidos no participante
da área de computação de acordo com o conhecimento do participante não
especialista.
A fim de criar um contexto adaptado para diferentes situações, é proposta aqui
a criação de visões de ontologia a partir de uma ontologia geral. Para cada papel, esta
visão define conceitos e relações em um domínio restrito ao conhecimento inerente a
este papel.
Dentro do contexto organizacional do estudo de caso pode-se definir, como
mostra a figura 67, três níveis de visões:


Ontologia Geral;



Ontologia Departamental;



Ontologia Individual.
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Todos os conceitos da ontologia geral que necessitam diferenciação por
departamento são definidos na visão departamental. Do mesmo modo, a ontologia
individual define diferenças entre os conceitos individualmente. Em uma visão
individual, uma classe contendo subclasses definidas na ontologia geral, poderia ser
restringida na ontologia individual eliminando-se algumas das subclasses.

Figura 67 Visões de ontologias por níveis
Com esta organização, o software que utiliza a ontologia poderá apresentar as
informações da ontologia conforme o contexto definido pelo papel do usuário. Por
exemplo, a classe Unix Solaris implementada conforme mostra a figura 63, poderia
selecionar somente as informações pertinentes à visão departamental, apresentando
somente as informações pertinentes a cada departamento, conforme a figura 68.

Figura 68 Utilização de visões da ontologia por um sistema de busca
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Com a utilização de visões de ontologia é possível oferecer um tratamento
diferenciado aos usuários de acordo com as suas necessidades. A ontologia geral
possuindo todas as classes, propriedades e instâncias e as outras ontologias
restringindo a descrição geral, eliminando as partes da ontologia não diretamente
ligadas com a realidade necessária para os outros níveis da ontologia.

6.5 Conclusão
Este capítulo finaliza o estudo de caso descrito no capítulo anterior, analisando
as experiências com a utilização da metodologia OTK, a descrição da ontologia
utilizando a linguagem OWL, a própria construção da ontologia e de um sistema de
acesso à informação que utiliza ontologias.
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Capítulo 7
7 CONCLUSÃO
7.1 Resumo
Este trabalhou partiu da observação do modo de trabalho dentro das empresas,
onde cada vez mais o conhecimento representa o grande gerador de valor para as
corporações. Este conhecimento está, em grande parte, nos arquivos armazenados
eletronicamente nos sistemas de informação. A quantidade de documentos gerados
cresce de maneira exponencial, da mesma maneira que a dificuldade no acesso às
informações

destes

documentos

cresce,

representando

um

problema

nas

organizações.
Este trabalho teve o objetivo de analisar um estudo de caso em que o problema
de acesso às informações é tratado com um software de acesso a documentos
utilizando ontologias. Neste contexto, este trabalho descreve uma análise da
metodologia OTK de construção de ontologias, da linguagem de representação de
ontologias OWL e da utilização de ontologias como facilitador ao acesso às
informações armazenadas em documentos.

7.2 Análise geral dos resultados
As duas primeiras fases da metodologia OTK consideram diferentes aspectos
envolvidos em uma aplicação de conhecimento corporativo como a definição do
problema a ser abordado e a solução proposta e comprometida entre os interessados
dentro de uma ampla perspectiva organizacional, aspectos econômicos e viabilidade
do projeto. Estas também definem um amplo trabalho de organização da base de
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conhecimento antes de se começar a construção da ontologia propriamente dita, o que
facilita a organização das informações e resulta em uma construção organizada e
alinhada com as estratégias da empresa.
Durante a construção da ontologia, a metodologia descreve diversos aspectos
envolvendo a sua construção, extraídos da própria experiência do projeto que utilizou a
metodologia. Por outro lado, não há um detalhamento de como definir as partes
principais da ontologia (classes, propriedades, instâncias e restrições) dentro de um
contexto organizacional genérico. Poderia também, utilizar-se de técnicas das
disciplinas de biblioteconomia ou tratamento de informação, ligadas às ciências
humanas da comunicação, envolvendo a seleção de termos e taxonomia.
Na fase de teste, a metodologia abrange os mais diferentes aspectos
envolvidos na ontologia, tais como as pessoas interessadas na sua construção, seus
impactos nos sistemas de informação, tecnologias envolvidas e a formação da própria
ontologia.
A linguagem OWL é fruto de diversos trabalhos na área de ontologias,
carregando influências de outras linguagens como DAML, e a linguagem OIL, inclusive
definindo níveis de ontologias para suportar os diversos níveis de compatibilidade,
OWL LITE, OWL DL e OWL FULL. Isto permite um alto nível de compatibilidade e
aceitação por parte dos usuários, desenvolvedores e pesquisadores da área da
linguagem OWL como uma linguagem de ontologia.
Neste trabalho, a linguagem OWL supriu a maior parte das necessidades de
representar um conhecimento dentro do domínio organizacional do estudo de caso. O
único ponto negativo foi a falta de um elemento formal na linguagem para descrever
uma relação parte-todo.
Finalmente, o estudo de caso revelou que a ontologia pode ser um bom
instrumento de representação e compartilhamento do conhecimento. A ferramenta
desenvolvida demonstrou a utilização das classes e propriedades como elementos de
contextualização da informação, elementos que não estavam explicitados em nenhuma
outra forma na empresa. Estes elementos enriquecem o conhecimento e proporcionam
formas de busca semântica aos documentos armazenados que têm a ontologia ligada
aos assuntos descritos.
Apesar disto, a ontologia sozinha não proporciona um efetivo compartilhamento
de conhecimento corporativo. A construção das ligações entre a ontologia e

141

documentos é dependente das disciplinas de processamento de texto que é um tema
complexo e em franco desenvolvimento. O software ou sistema de acesso à
informação que utiliza os elementos da ontologia deve atender às necessidades dos
usuários e ao mesmo tempo utilizar a ontologia de forma racional, permitindo a sua
evolução.

7.3 Sugestão para futuras pesquisas
Durante a realização deste trabalho, foram observados alguns temas que
podem se transformar em futuros trabalhos dentro desta área. O primeiro deles é a
seqüência deste trabalho abordando a evolução da ontologia e a sua utilização,
observando o comportamento da ferramenta.
Dentro da metodologia de construção da ontologia dois pontos a serem
explorados são: a relação da construção da ontologia com assuntos ligados à disciplina
de biblioteconomia e a utilização de anotações pessoais dos funcionários como
elemento de extração de conhecimento.
Como o protótipo da ferramenta não abarca todas as funcionalidades de um
sistema completo, têm-se abaixo algumas melhorias a este sistema:


Melhoria da interface com o usuário;



Armazenagem de formas de busca;



Sistema de auto-regulamentação para controlar as interações do usuário;



Acesso a diferentes formatos de documentos, em diferentes aplicações e
diferentes plataformas;



Disponibilização ao usuário de sugestões de buscas personalizadas, de acordo
com seu perfil e o perfil do grupo ao qual pertence;



Permissão ao usuário de uma grande interação com o sistema, melhorando e
atualizando as relações entre a ontologia e os documentos armazenados;



Utilização de sofisticados agentes inteligentes, apoiando o estabelecimento da
relação entre a ontologia e os documentos armazenados.
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Anexo 1
Marcadores da linguagem OWL

Abaixo estão descritos os marcadores oferecidos para cada sublinguagem
OWL (OWL Lite, DL e Full) para descrever uma ontologia:

OWL Lite
Marcadores RDFS:
rdfs:Class

Definição das classes da ontologia.

rdfs:subClassOf

Relação hierárquica entre as classes. Todas as
instâncias geradas de classes filhos, possuirão os
mesmos atributos da classe pai.

rdf:Property

Definição das propriedades de uma classe. Esta
definição possui

um

valor

quando

a classe

é

instânciada.

rdfs:subPropertyOf

Relação hierárquica entre propriedades.

rdfs:domain

Restrição das instâncias onde a propriedade
pode ser aplicada.

rdfs:range

Restrição dos valores das propriedades nas
instâncias.

Individual

Definição das instâncias das classes.

Igualdade ou desigualdade:
EquivalentClass

Definição de equivalência entre as classes. Uma
instância criada em uma classe é também uma
instância de sua classe equivalente. Pode ser
utilizado para a definição de sinônimos nas
classes.
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EquivalentProperty

Definição de equivalência entre as propriedades.
O valor de uma propriedade é também o valor da
propriedade equivalente. Pode ser utilizado para a
definição de sinônimos nas propriedades.

SameAs

Definição de equivalência entre instâncias. Podem
ser criados diferentes nomes para a mesma
instância.

differentFrom

Definição de distinção entre duas instâncias.

AllDifferent

Definição de distinção entre várias instâncias.

distinctMembers

Definição de uma lista para a utilização do
AllDifferent.

Características das propriedades:
ObjectProperty

Definição de uma de um propriedade do tipo
classe.

DatatypeProperty

Definição de um tipo de uma propriedade.

inverseOf

Relação inversa entre propriedades.

TransitiveProperty

Relação de transitividade entre propriedades.

SymmetricProperty

Relação de simetria entre propriedades.

FunctionalProperty

Restrição de uma propriedade a ter apenas um
valor.

InverseFunctionalProperty

Restrição ao inverso da propriedade a ter apenas
um valor.

Restrições das propriedades:
Restriction

Definição de restrição.

onProperty

Definição de restrição em propriedades.

allValuesFrom

Restrição de uma propriedade de classe a
pertencer a uma determinada classe.

someValuesFrom

Restrição de algumas propriedade de classe a
pertencer a uma determinada classe.

Cardinalidade restritiva:
minCardinality (apenas 0 ou 1)

Restrição

do

propriedade.

mínimo

de

valores

de

uma
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maxCardinality (apenas 0 ou 1)

Restrição

do

máximo

de

valores

de

uma

propriedade.
cardinality (apenas 0 ou 1)

Restrição do mínimo/máximo de valores de uma
propriedade.

Informações de cabeçalho:
Ontology

Definição da ontologia.

imports

Definição de ontologias importadas.

Intercessão entre classes:
intersectionOf

Definição

da

intercessão

entre

classes.e

restrições.
Informações de versão da ontologia:
VersionInfo

Definição da versão da ontologia.

PriorVersion

Definição da versão anterior da ontologia.

backwardCompatibleWith

Definição da versão anterior da ontologia, a qual
mantém compatibilidade.

incompatibleWith

Definição da versão anterior da ontologia, a qual
não mantém compatibilidade.

DeprecatedClass

Definição de uma classe apenas para manter a
compatibilidade entre versões.

DeprecatedProperty

Definição de uma propriedade apenas para manter
a compatibilidade entre versões.

Tipos de dados:
xsd datatypes

Definição dos tipos de dados.

Propriedades :
rdfs:label

Nomeia uma propriedade.

rdfs:comment

Registro de um comentário.

rdfs:seeAlso

Registro de referência.

rdfs:isDefinedBy

Registro do autor.

AnnotationProperty

Registro de uma propriedade de anotação.

OntologyProperty

Registro de uma propriedade da ontologia.
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OWL DL e Full
Class Axioms:
oneOf

Definição de uma classe composta de instâncias
pré determinadas.

DisjointWith

Definição de uma disjunção entre classes.

equivalentClass

Mesmo que anterior, podendo ser aplicado em
expressões de classes.

rdfs:subClassOf

Mesmo que anterior, podendo ser aplicado em

(applied to class expressions)

expressões de classes.

Boolean Combinations of Class Expressions:
unionOf

Definição da operação união entre classes e
restrições.

ComplementOf

Definição da operação complemento entre classes
e restrições.

IntersectionOf

Definição da operação intercessão entre classes e
restrições.

Arbitrary Cardinality:
minCardinality

Mesmo

que

anterior,

podendo

ser

definido

podendo

ser

definido

podendo

ser

definido

qualquer número positivo.
maxCardinality

Mesmo

que

anterior,

qualquer número positivo.
cardinality

Mesmo

que

anterior,

qualquer número positivo.
Filler Information:
hasValue

Definição de uma propriedade composta de
valores pré-determinados.

Descrição baseada em http://www.w3c.org/TR/owl-features/ acesso 21/09/2004
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Anexo 2
Árvore de diretório dos funcionários

Árvore de diretório 1
C:.
├───CMM
│
├───pb
│
│
├───artigos
│
│
│
├───Notes-Domino 4 and 5 Forum Here's something more
complicated, if you want to get fancy_arquivos
│
│
│
├───Notes-Domino 4 and 5 Forum How to Export Notes View to
Excel (The quick and easy way)_arquivos
│
│
│
└───Notes-Domino 4 and 5 Forum RE About Chart
problem,,please help!!_arquivos
│
│
├───PDB_R2-5
│
│
│
├───PdbData
│
│
│
│
├───Applications
│
│
│
│
└───Imports
│
│
│
└───PdbForms
│
│
│
├───CCGP forms
│
│
│
├───DataBase Administrator forms
│
│
│
│
└───ProcessUtilities
│
│
│
├───Finance dept form
│
│
│
├───Forms for All
│
│
│
├───PM forms
│
│
│
├───QAM forms
│
│
│
└───SEPG forms
│
│
│
└───ProcessUtilities
│
│
└───tutorial
│
└───Question rio CMM
├───Crew management
│
└───Especialista
│
├───HeuristicSearch6topage
│
├───neural_networks
│
├───np_complete_problems
│
├───primality
│
├───SwRSADModelSP(Based BCI 61 205)
│
├───Two-PlayerGames
│
└───zclips_0.1
│
└───ZCLIPS
│
├───Clips animal expert system for Zope
│
├───Zope external methods and ddeclient
│
└───Zope obj exports
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├───Entrevista-Paris
│
├───English invitation-interviews 2403
│
├───imageright
│
├───invitationinterview-br‚silien
│
└───Remerciements PETER interviews BRESILIEN
├───Ferramentas
├───Portal
│
├───Alstom
│
│
├───ALSTOM Transport Networks Knowledge Base_arquivos
│
│
├───cartas de a‡Æo_ atividades_v2.0
│
│
├───html_templates
│
│
│
├───Connexion_arquivos
│
│
│
├───connexion_fixe
│
│
│
├───connexion_variable
│
│
│
│
├───img
│
│
│
│
├───pages
│
│
│
│
├───search
│
│
│
│
│
└───img
│
│
│
│
└───tools
│
│
│
├───img
│
│
│
├───jobs_online2_variable
│
│
│
│
├───img
│
│
│
│
└───tools
│
│
│
├───jobs_online_variable
│
│
│
│
├───img
│
│
│
│
└───tools
│
│
│
├───language
│
│
│
│
└───img
│
│
│
├───tarbes_online_fixe
│
│
│
│
├───img
│
│
│
│
└───tools
│
│
│
└───tarbes_online_variable
│
│
│
├───img
│
│
│
└───tools
│
│
└───n time_rev a
│
├───Artigos
│
│
├───Artigos_Notes
│
│
├───Artigos_terra
│
│
├───PortalsCommunity Library Fundamentals_arquivos
│
│
└───vnunet_com Knowledge isn't power, says Xerox_arquivos
│
│
├───index(1)_arquivos
│
│
└───index_arquivos
│
├───curso
│
├───FIGURAS
│
│
└───figuras_alstom
│
│
├───pages
│
│
├───search
│
│
│
└───img
│
│
└───tools
│
├───GestÆo Conhecimento
│
│
├───Alstom
│
│
│
├───Alstom Technology (CCD)
│
│
│
└───IntranetAlstom
│
│
│
├───colors1
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│
│
│
└───Intranet_standards_guidelines_v1
│
│
├───Amazon_com buying info Cultivating Communities of
Practice_arquivos
│
│
├───Amazon_com buying info Knowledge Management Toolkit, The
Practical Techniques for Building a Knowledge Management
System_arquivos
│
│
├───gadfly
│
│
│
├───demo
│
│
│
└───portalbi
│
│
├───IBM
│
│
│
├───Executives Sun Journal_arquivos
│
│
│
├───Lotus Developer Domain Creating meaningful K-map
taxonomies_arquivos
│
│
│
└───Xerox USA Feature_arquivos
│
│
├───IPT
│
│
├───Km2
│
│
│
├───Administracao_projetos
│
│
│
├───folhetos
│
│
│
└───Yahoo! Groups competitive-knowledge_arquivos
│
│
├───Km3
│
│
│
├───framedyn2_arquivos
│
│
│
│
├───bottoml_arquivos
│
│
│
│
├───framedynupdown2_arquivos
│
│
│
│
│
├───AE07D2AEAB61621785256B9E0044FC65_arquivos
│
│
│
│
│
└───itcentral_arquivos
│
│
│
│
├───itcentral_arquivos
│
│
│
│
├───lotushome_arquivos
│
│
│
│
└───top_arquivos
│
│
│
├───IBM Lotus Software News & Views_arquivos
│
│
│
├───Lotus Developer Domain Creating meaningful K-map
taxonomies_arquivos
│
│
│
├───Lotus Developer Domain Domino R5 Domain Search_arquivos
│
│
│
├───Lotus Developer Domain Join the search with John
Curtis_arquivos
│
│
│
├───Lotus Developer Domain Knowledge Management in
R5_arquivos
│
│
│
├───Lotus Developer Domain Lotusphere 2001 Daily Digest
KM102 Lotus Discovery Server Overview_arquivos
│
│
│
└───Lotus Developer Domain The Discovery Server
Team_arquivos
│
│
├───Mapas
│
│
├───Medidas
│
│
├───Proposta
│
│
├───Tecnologia
│
│
│
├───Dot-Com Builder Optimizing Your Web Server_arquivos
│
│
│
└───Livraria Cultura_arquivos
│
│
└───Zope
│
│
└───Introdu‡Æo ao Zope_arquivos
│
├───Incentivo_IPI
│
│
├───Atalho para Portal_arquivos
│
│
├───D3800_arquivos
│
│
├───D3801_arquivos
│
│
├───L10176_arquivos
│
│
├───L10664_arquivos
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│
│
├───L8191_arquivos
│
│
└───L8248_arquivos
│
└───Indicadores_ch_v1.0
├───Projetos
│
├───cco
│
├───Chile
│
│
└───Revision Pendencias Chile 10 Nov 2001
│
├───ExtensÆo
│
├───ExtensÆo_Leste
│
│
├───ata
│
│
│
├───Ata03_03MAI04
│
│
│
├───Ata04_10MAI04
│
│
│
├───Ata06_31MAI04
│
│
│
├───Ata10_26JUL04
│
│
│
└───Ata16_25OUT04
│
│
├───Planejamento
│
│
│
├───Clear Quest_ExtensÆo Leste
│
│
│
├───Cronograma_1808
│
│
│
├───indiceDocREV2
│
│
│
├───Moreli
│
│
│
│
├───WBSSistema_ 276L_ICC_28_04_04
│
│
│
│
└───WBS_Moreli_ 276L_ICC_21_04_04
│
│
│
├───Proposta
│
│
│
├───Risco
│
│
│
│
└───ramp
│
│
│
├───Valdemar
│
│
│
└───Wbs_ICC
│
│
│
├───WBS 276
│
│
│
├───WBS ICC vs 15-04-2004
│
│
│
├───WBS PadrÆo ICC dez03 v2.0
│
│
│
└───WBSSistema_ 276L_ICC_21_04_04
│
│
├───Projeto
│
│
│
├───DesignReview
│
│
│
├───ETE.07-011507500-00_MODAL
│
│
│
├───ETE.07-011507500-01_MODAL
│
│
│
├───ete_05_011507500
│
│
│
└───Pdp
│
│
│
└───PDP.01-011506900-00
│
│
├───PSC_PCL_SCTC
│
│
│
├───Diagnostico
│
│
│
├───Fun‡─es Avan‡adas
│
│
│
│
├───Ciclo Autom tico
│
│
│
│
├───Despacho
│
│
│
│
├───FA(doc)
│
│
│
│
├───Novas_func_CPTM
│
│
│
│
└───Rotas Autom ticas
│
│
│
└───PDT
│
│
├───RTE.02-012019700-01-mensagens
│
│
├───SCL
│
│
│
├───ETE
│
│
│
│
├───ETE-03-011513500 Especifica‡Æo T‚cnica de IHM SCL
V2
│
│
│
│
├───ETE.01-011513500-01-CLIENTE-01
│
│
│
│
├───ETE_01011513500 v1
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
├───Ext_le_1
│
│
└───Scl_3
│
├───Sistemas
│
│
├───An lise_doc_Metr“_ER_03_08_a
│
│
├───An lise_doc_Metr“_seg_sem_07
│
│
├───An lise_doc_Metr“_VP_21_07
│
│
└───Documentos 524
│
└───WBS
├───Sinaliza‡Æo
│
├───CMT
│
│
├───Ers-SwAplicativo-Ext_Leste
│
│
└───Ficha_Verific
│
├───Gc
│
│
├───Hardware
│
│
└───Software
│
├───Indic-CodVel
│
├───IndicePCO
│
│
├───Indices
│
│
├───Indices-pco-gua-rev6
│
│
├───Indices-pco-gua-rev7
│
│
├───Indices-pco-rev2
│
│
└───Indices-pco-rev3
│
├───Inidica‡─es
│
│
├───indic-gua-rev15
│
│
├───indic-gua-rev16
│
│
├───indic-gua-rev17
│
│
├───indic-gua-rev5
│
│
├───indic-gua-rev6
│
│
├───indic-gua-rev7
│
│
├───indic-gua-rev8
│
│
├───indic-gua-rev9
│
│
└───tabela-indic
│
└───Mensagem
│
├───MensagensCMT-ExtLeste-0
│
├───MensagensCMT-ExtLeste-Rev11
│
├───MensagensCMT-ExtLeste-Rev4
│
└───MensagensCMT-ExtLeste-Rev9
├───Sistemas_ICC
│
├───ETE.05-011507500-01-MODAL-00
│
├───ETE_ICC
│
│
└───Modal
│
├───Manual de Operacao Etapa 1
│
├───PTS Etapa1
│
├───PTS_Etapa 2
│
│
├───ExtensÆoLeste_SwRTP
│
│
└───PCS_PCL
│
│
└───PTS.04-011507500-00-CLIENTE-00
│
└───Teste de F brica Tr fego GUA do PCS-PCL-1
└───Software
├───Definition
│
├───DLR
│
└───PDS_Linha5
├───Geral
│
└───Clear Quest_ExtensÆo Leste
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│
│
│
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│
│
│
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│
│

│
├───Modal
│
│
├───ETE
│
│
├───Integration
│
│
├───PadrÆo
│
│
└───Validation
│
├───Production
│
│
└───SOP
│
├───Specification
│
│
├───CB
│
│
├───EOP
│
│
├───SOP
│
│
└───TRP.02-011507500-00
│
└───Validation
│
└───SOP
├───ICONIS
│
└───ICONIS_ALS_51335_1_en_General_Presentation
├───Linha5
│
├───Diversos
│
│
├───ETE.02-031803601R01
│
│
├───ETE.02-031803601R01-Cliente 01
│
│
├───ETE.05-031803601R00
│
│
└───FichaDeVerificacao_ETE_CIM_Marco.resp
│
├───Energia
│
│
├───AQS_Energia
│
│
│
├───AQS.02-012013900 Rev 2.1.Vol 1
│
│
│
├───AQSListaObjetivos
│
│
│
└───referencias ETE
│
│
│
├───ERS.01-031803401-00
│
│
│
├───ETE.01-031803401-00cliente
│
│
│
└───ETE.03-031803301 Rev 00 Cliente-1
│
│
└───ControledeDemanda
│
├───Geral
│
│
├───AHAND_Manual-1.3
│
│
├───ATU_Manual_V1.1
│
│
├───EnvDev_Manual_V1.0c
│
│
├───manuais_scada_dbs
│
│
├───RunTimeEnv_V1.2e
│
│
└───Utilities_V1.2i
│
├───Linha5
│
│
├───ETE.01-031803401-00cliente
│
│
├───ETE.03-031803401-01-cliente-01
│
│
├───INTEG_IHMTP_122
│
│
└───Tb Req SW 16 09 02
│
├───Passageiros
│
│
├───Aqs_pass
│
│
├───Conte£do ETE IHM SCFP
│
│
└───ETE.01-012013400_detalhamento_passageiros
│
├───scap
│
└───Trafego
│
├───AQS
│
│
└───ACP.01-076218600-00
│
├───ETE.01-031803301-04-cliente-04
│
├───Mensagens TN10X
│
├───Mensagens TN10X-IAU
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│
│
├───Prototipo_Radio4
│
│
│
├───Prototipo
│
│
│
│
└───ANALISTAS
│
│
│
│
└───Fernando
│
│
│
│
└───L5
│
│
│
└───Prototipo_instalador
│
│
└───PTS
│
├───linha7
│
├───Metrovias
│
│
├───core rt_server
│
│
├───log
│
│
├───logs
│
│
├───Met_des
│
│
├───Proyecto Basico Extension Linea B V2 Maura
│
│
├───tabusumtvtot4
│
│
├───tabusurmtv3
│
│
├───tabusurparc1
│
│
└───tabusurtot2
│
└───Trensurb
└───Servidor
├───curso_scada
│
├───figuras_curso
│
├───Material de referencia
│
│
├───AQSListaObjetivos
│
│
├───fluxos
│
│
├───Processos_Energia
│
│
├───TreinamentoOS396(Arquitetura do sistema PRODIX)
│
│
├───Valise
│
│
├───Valise123
│
│
├───Valise2
│
│
├───Valise3
│
│
└───Valise4
│
└───Material de Referencia DUAL
│
├───Fluxo_Sync
│
├───Fluxo_Sync_novo
│
└───Sync
├───Scada
│
├───OC_STUDENT
│
│
├───client
│
│
│
├───solution
│
│
│
└───src
│
│
│
└───Debug
│
│
└───server
│
│
├───solution
│
│
└───src
│
│
└───Debug
│
└───scada_prodix.v1.0
└───spx
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Árvore de diretório 2
├───Iconis
│
├───ASR
│
├───Atex
│
│
├───SimuTraf
│
│
│
├───AGA_SET mode
│
│
│
│
└───PDV-Entrega
│
│
│
├───APA_SET mode
│
│
│
├───STD_STL_SET mode
│
│
│
│
├───PDV-PAR
│
│
│
│
└───PDV_Entrega
│
│
│
└───Valise
│
│
│
└───SIMCOM_V1_2_1
│
│
│
├───Atex23_4097
│
│
│
├───Atex23_4099
│
│
│
├───Doc
│
│
│
├───Log
│
│
│
├───Opc_Util
│
│
│
└───Tool
│
│
│
├───Atex23_4092
│
│
│
└───Atex23_4099
│
│
└───TimeTable
│
│
├───Entrega
│
│
├───FicheForfaitBresil-ATEX-426013-02
│
│
├───L2-L3-4083
│
│
├───nouvelleconfL2-4083
│
│
└───Train_Movement_Specification_A2
│
├───CCL
│
│
├───Pdv
│
│
└───SimuTraf
│
│
├───CCL plan de voie Stage1 Pdf
│
│
├───DBG_SET mode
│
│
│
├───CCL_4068_Felipe_2
│
│
│
├───CT_DBG_vA
│
│
│
└───testeMTK
│
│
├───NCH_SET_mode
│
│
│
├───CCL_NCH4307
│
│
│
├───CCL_specification_configuration_SIMTRAF_V4
│
│
│
├───CT_NCH_version│
│
│
├───Entrega
│
│
│
├───entry_files
│
│
│
├───Pdv
│
│
│
├───SSP_Stage 1 FCDD Rev C 13-07-04
│
│
│
└───Work description ConfigSimu-CCL-sector NCH_1
│
│
└───Pdv_NCH
│
├───Material OGT
│
├───Sardegna
│
│
├───Ascii
│
│
├───Config
│
│
├───Elmas Ps e tdc
│
│
│
└───TdC itinerari
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│
│
│
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│
│
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│
│
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│
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│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

├───Entregas
│
├───SAR_4243
│
│
└───SimTraf_SAR_4243
│
├───SAR_4315
│
└───SAR_4329
├───Fase 1+2+3
│
├───SIMCOM
│
│
└───SIMCOM_V1_3_5
│
│
├───Doc
│
│
├───Log
│
│
├───Opc_Util
│
│
├───sardinia_4176
│
│
├───sardinia_4329
│
│
└───Tool
│
│
├───PDV4174
│
│
├───PDV4329
│
│
├───Rules CAG
│
│
├───Rules DEC
│
│
├───Rules ELM
│
│
├───Rules GAV
│
│
├───Rules ORI-ANN
│
│
├───Rules Others
│
│
├───Rules Phase 3
│
│
├───Rules PTO
│
│
├───Rules SAS
│
│
└───Rules VIL-SER-SAN-SAM
│
│
└───Nuova cartella
│
└───SIMTRAF
│
├───data
│
│
├───Archives
│
│
├───Depouil
│
│
├───Messages
│
│
└───SCENARIOS
│
├───exec
│
│
└───Tmp
│
└───param
│
├───config
│
├───Icones
│
├───Ilv
│
│
└───DATA
│
│
├───icon
│
│
│
├───motif
│
│
│
├───win95
│
│
│
├───windows
│
│
│
└───winxp
│
│
└───ilviews
│
├───Langues
│
└───Pdv
│
├───Decimomannu
│
├───Old_08062004
│
├───Old_25062004
│
├───Version 4174
│
└───Version 4243
├───Macomer

160

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
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│

├───OLD
│
├───SIMCOM
│
│
├───Conf_SIMCOM_4174
│
│
│
├───sardinia_4174
│
│
│
└───Tool
│
│
│
├───PDV4174
│
│
│
├───Rules140104-PTO
│
│
│
├───Rules140104-SASSARI
│
│
│
├───Rules240504-Cagliari
│
│
│
├───Rules240504-Others
│
│
│
└───Rules240504-RotatedStations
│
│
├───Conf_SIMCOM_4211
│
│
│
├───sardinia_4211
│
│
│
└───Tool
│
│
│
├───PDV4211
│
│
│
├───Rules140104-PTO
│
│
│
├───Rules140104-SASSARI
│
│
│
├───Rules240504-Cagliari
│
│
│
├───Rules240504-Others
│
│
│
└───Rules240504-RotatedStations
│
│
├───Conf_SIMCOM_4243
│
│
│
├───sardinia_4243
│
│
│
└───Tool
│
│
│
├───PDV4243
│
│
│
├───Rules140104-PTO
│
│
│
├───Rules140104-SASSARI
│
│
│
├───Rules240504-Cagliari
│
│
│
├───Rules240504-Others
│
│
│
└───Rules240504-RotatedStations
│
│
├───Conf_SIMCOM_4315
│
│
│
├───sardinia_4315
│
│
│
└───Tool
│
│
│
├───PDV4315
│
│
│
├───Rules140104-PTO
│
│
│
├───Rules140104-SASSARI
│
│
│
├───Rules240504-Cagliari
│
│
│
├───Rules240504-Others
│
│
│
└───Rules240504-RotatedStations
│
│
└───SIMCOM_V1_1
│
│
├───Log
│
│
├───sardinia_4145
│
│
├───sardinia_4174
│
│
├───sardinia_4211
│
│
├───sardinia_4243
│
│
├───sardinia_4315
│
│
└───Tool
│
│
├───PDV4145
│
│
├───PDV4174
│
│
├───PDV4211
│
│
├───PDV4243
│
│
├───PDV4315
│
│
├───Rules140104-PTO
│
│
├───Rules140104-SASSARI
│
│
├───Rules240504-Cagliari
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│
│
│
│
├───Rules240504-Others
│
│
│
│
└───Rules240504-RotatedStations
│
│
│
└───SimTraf
│
│
│
├───SAR_teste.MTK
│
│
│
└───Valise
│
│
│
└───PDV240704
│
│
├───PaulilatinoA4
│
│
├───PaulilatinoFull
│
│
└───PVS
│
└───SL4
│
├───Evaluation
│
├───Old
│
│
├───SL4 Interface Data Sector A PPA rev. C
│
│
└───SL4_SET_MODE
│
└───Specification
└───Prodix
├───ExtLeste
│
├───Backup
│
│
├───extleste_glmt_s
│
│
│
├───prd
│
│
│
│
└───SOLARIS
│
│
│
│
├───bin
│
│
│
│
├───include
│
│
│
│
├───lib
│
│
│
│
└───obj
│
│
│
│
├───libclient
│
│
│
│
├───libcmw
│
│
│
│
└───libglmt
│
│
│
└───src
│
│
│
└───source
│
│
│
├───include
│
│
│
├───libclient
│
│
│
├───libcmw
│
│
│
├───libglmt
│
│
│
└───RCS
│
│
├───extleste_gp_s
│
│
│
├───prd
│
│
│
│
└───SOLARIS
│
│
│
│
├───bin
│
│
│
│
├───include
│
│
│
│
├───lib
│
│
│
│
└───obj
│
│
│
└───src
│
│
│
└───source
│
│
│
└───include
│
│
└───extleste_interp_s
│
│
├───prd
│
│
│
└───SOLARIS
│
│
│
├───bin
│
│
│
├───include
│
│
│
├───lib
│
│
│
└───obj
│
│
└───src
│
│
└───source
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│
│
└───include
│
└───Documentos
│
├───Documentos
│
├───Geral
│
├───GUA
│
└───ITQ
├───Material GP
│
├───Ahand
│
├───Curso_Scada
│
├───GP-INTERP
│
│
├───Doc
│
│
└───Exemplos
│
└───Metrovias
└───Metrovias
├───Chgr-vir
└───Tbrt-vir
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Anexo 3
Formulário da pesquisa de questões

PESQUISA SOBRE O ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
Objetivo da pesquisa
O principal objetivo é extrair uma amostra, de uma semana, de questões que
são necessárias à execução do trabalho nos projetos da empresa. São questões que,
potencialmente, estariam respondidas nos documentos gerados e armazenados dentro
da empresa.
Esta amostra fará parte do trabalho de dissertação de mestrado em Engenharia
de Computação de Carlo Borsoi Moura, cujo título é

“Desenvolvimento de uma

ontologia para o compartilhamento do conhecimento corporativo”.

Instrução
Durante esta semana, registre todas as questões que são necessárias à
execução do seu trabalho cujas respostas estão ou deveriam estar nos documentos da
empresa. Os documentos são todos os registros eletrônicos públicos que a empresa
disponibiliza aos funcionários (Documentos de projeto, Prisma).
É importante notar que, questões que não estão armazenadas nestes
documentos, mas poderiam estar, devem ser registradas.
Alguns exemplos de questões:


Como foi especificado o funcionamento da sala ativa?



Qual funcionário tem experiência em Visual Basic?



Quais são os passos para gerar uma base de dados para o posto local?
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Quais são os documentos necessários para a fase de validação?



Quem é o coordenador de software do projeto Y?



Qual é a melhor forma de implementar uma linked list?

Os campos do quadro de questões são identificados da seguinte forma:


Questão Descrição da questão



Tipo Descrição do tipo de questão, conforme os itens abaixo:



o

1 Planejamento

o

2 Gerenciamento

o

3 Processos

o

4 Ferramentas (Project, Excell, Clear Quest, Makefile, gcc)

o

5 Especificação de sistemas ou software

o

6 Linguagens de programação

o

7 Outros (especificar)

Acesso à resposta De que forma foi encontrada a resposta:
o

1 Pessoas

o

2 Documentos

o

3 e-mail

o

4 A resposta ainda não foi encontrada

o

5 Outros (especificar)

Não é necessário identificar-se.
Qualquer dúvida entre em contato com Carlo Borsoi Moura pelo e-mail
carlo.borsoi@terra.com.br.
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Questões
Questão

Tipo

Acesso à
resposta

Obrigado pela sua colaboração.
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Anexo 4
Resultado da Extração de Conhecimento Questões de Competência
Nº

Questão

Classe

Onde posso encontrar o PTS de -

1 fábrica do CCO?

Documentos

Propriedades
de

Instâncias
- PTS(?)

teste

- CCO(?)

- Projetos
Preciso

desenvolver

uma - Ferramenta

- C++(?)

2 ferramenta em C++, quem poderia - Linguagem
me ajudar?

3

4

Quem é responsável pela alocação - Funcionário

-

do funcionário em um projeto?

Responsabilidade

Quando terminar de atualizar este - Funcionário

-

documento, a quem devo entregar - Documento

Responsabilidade

o arquivo?

- Processo
- Cronograma

Com quem eu poderia pegar os - Funcionário

5 programas

de

instalação

para - Processo

formatar a máquina?

6

Preciso digitalizar o arquivo, quem - Equipamento
eu devo procurar?

- Arquivo

7 subsistema, o posto controle local - Posto Remoto
ou remoto?
Como eu encontro a pinagem da - Pinagem

8 porta de saída do PCM311?

-Componente
eletrônico

10

Responsabilidade

- Software

Quem tem prioridade sobre este - Posto Local

9

-

Você já terminou a especificação - Atividades
das atividades e o cronograma ?

- Cronograma

Se os dois servidores por algum - Servidor
motivo não estiverem rodando, o -programa, software

- Prioridade
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programa deveria travar ?
Qual a data limite para o fim dos - Cronograma

11 testes em fábrica do CCO?

- CCO (?)

- Teste(atividade)
- Projeto

12

Onde está definido o critério para a - Processo
pontuação do MODAL?
Como

13 através

- Medidas

procurar

documentos - Ferramenta

do

do

índice

- Modal (?)
- SAP (?)

projeto - Documentos

(SAP)?
Onde estão descritos os requisitos - Requisitos
de

performance

apontados

no -

14 Dashboard?

Requisitos

de

performance
- Dashboard
- Medidas

Onde está especificado a versão - Ferramentas (SL-

15

SL-GMS

do SL_GMS para cada projeto e GMS)
em

qual

máquina

ela

está - Projeto
- Hardware

instalada?

Onde está especificado que as - Componente de - dependência
alterações dos módulos que tem software

- Versão

dependência, só serão visíveis - Pacote

16 após

o

fechamento

total

do - Testes

pacote? Como ficam os testes? - Versão
Temos que ter sempre versões
prontas?
Na configuração das telas, uma -

17

Configuração

dinâmica não era possível inserir. (atividade)
Como saber que a versão de - Ferramenta
SL_GMS tem bug?

18

Descrição do protocolo BAC

19 Filosofia do modo de controle
20 Funcionalidades Íconis

- Protocolo

- BAC

- Modo de controle
- Íconis
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Anexo 5
Resultado da Extração de Conhecimento Análise manual dos documentos
Documento 1 Planejamento e Acompanhamento do Desenvolvimento de Software

Nome

Tipo

Referência

Desenvolvimento_software

Classe

1

Requisitos (sistema, software)

Classe

3.1

Planejamento

Classe

4.1.1

Estimativa_tamanho

Classe

4.1.1

Estimativa_esforço

Classe

4.1.1

PDS

Classe

4.1.1

Gerente_área

Classe

4.1.1

Acompanhamento_projeto

Classe

4.1.1

Chefe_porjeto

Classe

4.1.1

Documento_entrada

Classe

4.1.1

WBS

Classe

4.1.1

Cronograma

Classe

4.1.1

Riscos

Classe

4.1.1

Contrato

Classe

4.1.2

Marco_acompanhamento

Classe

4.1.3

Marco_entrega

Classe

4.1.3

Papel

Classe

4.1.3

Responsável

Classe

4.1.3

Ciclo_de_vida

Classe

4.1.3

Ferramenta

Classe

4.1.3

Reunião

Classe

4.1.11

Qualidade

Classe

4.1.11

Recurso_crítico_computacional

Classe

4.2.4

Custos_a_incorrer

Classe

4.2.4

Custos_incorridos

Classe

4,2,4

Comentários

Classe

4.2.5
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Aprovação

Classe

4.2.5

Revisão_Planejamento

Classe

4.3.1

Responsabilidade

Classe

5

Documento 2 Processo de Desenvolvimento do Projeto
Nome

Tipo

Referência

Processo

Classe

Capítulo 1.

Atividade

Classe

Capítulo 1.

Recurso

Classe

Capítulo 1.

Fase

Classe/Propriedade
(Projeto)

Capítulo 1.

Atividade_suporte

Classe

Capítulo 1.

Produto_entrada

Classe

Capítulo 3.1

Produto_saida

Classe

Capítulo 3.1

Arquitetura

Classe

Capítulo 3.1

Arquitetura_sistema

Classe

Capítulo 3.1

Arquitetura_software

Classe

Capítulo 3.1

Gerencia_configuração_software

Propriedade (Funcionário)

Capítulo 3.1

SCADA

Classe

Capítulo 3.1

Termo_Aceitação_Definitiva

Classe

Capítulo 3.1

Termo_Aceitação_Provisória

Classe

Capítulo 3.1

Validação

Classe (Atividade)

Capítulo 3.1

Verificação

Classe (Atividade)

Capítulo 3.1

Projeto

Classe

Capítulo 5.1

Cliente

Classe

Capítulo 5.1

Requisito

Classe

Capítulo 5.1

Auditorias

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Inspeção

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Acompanhamento_projeto

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Proposta

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Transferência

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Abertura_Projeto

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Elaboração_Planos

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Especificação_Sistema

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Especificação_Subsistema

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1
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Projeto

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Produção

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Aceitação_Fábrica

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Garantia

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Encerramento

Classe (Atividade)

Capítulo 5.1

Modal_Safety

Classe (metodologia)

Capítulo 5.1

Planejamento_Acompanhamento_Projeto
Gerencia_Requisitos
Garantia_Qualidade
Gerencia_Contratos
Gerencia_Configuração_Software

Classe
(Atividade_Suporte)
Classe
(Atividade_Suporte)
Classe
(Atividade_Suporte)
Classe
(Atividade_Suporte)
Classe
(Atividade_Suporte)

Capítulo 5.1
Capítulo 5.1
Capítulo 5.1
Capítulo 5.1
Capítulo 5.1

Análises Críticas de Projeto

Classe

Capítulo 5.1

Gate_Reviews_Projeto

Classe

Capítulo 5.1

Gate_Reviews_Software

Classe

Capítulo 5.1

Categoria_Software

Propriedade

Capítulo 5.1

Criticidade

Propriedade

Capítulo 5.1

SIL

Propriedade

Capítulo 5.1

Risco

Propriedade

Capítulo 5.1

Qualidade

Propriedade

Capítulo 5.1

Tendering_Team

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

System_Manager

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

Work_Package_Leaders

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

System_Engineer

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

Assurance_Manager

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

Project_Manager

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

Hazard_Analysis

Classe (Recurso)

Capítulo 5.5

Projeto Cartões Circuito Impresso

Classe(Produção)

Capítulo 5.5

Projeto Elétrico e Mecânico

Classe(Produção)

Capítulo 5.5

Desenvolvimento de Software

Classe(Produção)

Capítulo 5.5
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Aquisição

Classe(Produção)

Capítulo 5.5

Fabricação_Teste

Classe(Produção)

Capítulo 5.5

Documento 3 Tipificação de Documentos Técnicos
Classe

Propriedade (Sigla)

Referência

Análise Crítica de Projeto

ACP

Capítulo 4

Arquitetura de Software

AQS

Capítulo 4

Configuração de Equipamento

CEQ

Capítulo 4

Controle de Revisão de Produto

CRP

Capítulo 4

Descrição Funcional de Hardware

DFH

Capítulo 4

Diagrama Funcional

DFN

Capítulo 4

Estrutura Analítica do Projeto

EAP

Capítulo 4

Especificação de Requisitos de Software

ERS

Capítulo 4

Especificação Técnica de Engenharia

ETE

Capítulo 4

Índice de Documentos

IND

Capítulo 4

Item de Software

ISW

Capítulo 4

Listagem de Programa

LIP

Capítulo 4

Lista de Material

LMT

Capítulo 4

Livro de Registro de Projeto

LRP

Capítulo 4

Manual de Manutenção

MAM

Capítulo 4

Manual de Operação

MAO

Capítulo 4

MGS

Capítulo 4

Manual de operação e Manutenção

MOM

Capítulo 4

Plano de Desenvolvimento de Software

PDS

Capítulo 4

Plano de Desenvolvimento de Projeto

PDP

Capítulo 4

Plano de Gerência de Configuração

PGC

Capítulo 4

Plano de Garantia da Qualidade

PGQ

Capítulo 4

Plano de Implantação

PIM

Capítulo 4

Procedimento de Instalação

PIN

Capítulo 4

Procedimento de Inspeção

PIS

Capítulo 4

Plano de Inspeção e Testes

PIT

Capítulo 4

Project Management Plan

PMP

Capítulo 4

Procedimento de Retrabalho

PRT

Capítulo 4

Plano de Segurança

PSG

Capítulo 4

Manual de Geração e Configuração de
Software
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Plano de Teste

PTE

Capítulo 4

Procedimento de Teste

PTS

Capítulo 4

Plano de Verificação e Validação

PVV

Capítulo 4

Relatório Técnico de Engenharia

RTE

Capítulo 4

Relatório de Verificação/Validação

RVV

Capítulo 4

Tabela de Fiação

TBF

Capítulo 4

Tabela de Requisitos de Projeto

TRP

Capítulo 4

Work Breakdown Structure

WBS

Capítulo 4
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Anexo 6
Resultado da Extração de Conhecimento Análise estatística dos documentos
INTERVALO 103647-206991
circ., gua, itq,

INTERVALO 51975-103647

mu, efeito:,
INTERVALO 26139-51975
tmp, acel, atc, 1e02t, descriÇÃo, 1e01t, 284dbt, classe, falha, falha:, 2e01t, 1w05t, via,
detecÇÃo:, 1w04t, não,

INTERVALO 6762-13221
2w01t, 22536

dos, 1e04t, circuito, 1w07t, 4726at, sinal, saida, pp, 2w04t, velocidade, teste,

4724at, 2w02t, 4726t, 1w06t, posicao, 2e02at, 1w03t, 4726bt, 2w03t, agn, 1e03t, 1w02t, 4e01t,
comando, 4724t, 1e02at, canal, 2e02t, 2e05t, 2w06at, codigo, 1w01t,

INTERVALO 13221-26139
1w01bt, mon, 2e02tt, 284dat, cartao, 4724bt, frei, 2w01at, parada, 2w05at, 1w03at, (km/h), fren,
valor, ...........t, dados, 2e03t, perda, cota, trem, estado, 2w03at, tempo, entrada, são, indicacao,
software, rota, 2w06t, 1w06at, 1w01at, grade, aberto, modo, ndet, ok, chave, folha, 2w05t,
282dbt, dominio, 2e04at, 1e02tt, detectada, controle, taxa, frequencia, curto, trecho, caso,

INTERVALO 3532-6762
falhas, atraves, item, comunicacao, alstom, mensagem, rotina, janela, provocando, funcao,
2e04t, fase, aceleracao, km/h, funcionamento, tensao, sera, operacao, maquina, bit, fits, falhas:,
funÇÃo:, canais, nrt, (s), (m), (m/s2), tabela, comandos, cmt, mv, metro, variavel, pas, sistema.,
simulacao, ocupacao, det, corrente, prejuizo, sinais, interferencia, nÃo, .........t, relatorio,
interface, ............t, resultados, movimento, normal, fonte, trens, verificar, analise, equipamento,
tipo, receptor, utilizado, oaa, mensagens, vista, circuitos, saidas, botao, par,

INTERVALO 1917-3532
traseira, processamento, alimentacao, processador, base, variaveis, nivel, frente, cartoes,
memoria, filtro, origem, 4e02t, resistor, aprovado, conector, 4w01t, arquivo, dist., linha, ts, ind,
hdw, vel_trem, vel_pp, mov., cod_rec, cod_atc, aceler, cfnv, cdv, ..........t, permanente, testado,
configuracao, passa, circuito., modulo, tela, numero, p1, executado, apos, funcoes, bloqueio,
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responsavel,

seguranca,

rele,

testes,

assinaturas,

descricao,

condicao,

seguintes,

cancelamento, datas, ate, estiver, software., ato, rotinas, pcfvs, tratamento, sala, 0xc1,
operacao., 0xd2, gaveta, conforme, nok, byte, selecionar, portas, endereco, abertura, sentido,
leitura, perfil, indicacoes, variaÇÃo, erro, documento, processo, pcl, variacao, procedimento,
via:, provoca, csi, ausencia, verificacao, efeito, saidas_cv:, qtde_saidas:, qtde_entradas:,
qt_circ_afet_normal:, jix, entradas_cv:, atc_reverso:, destino, ac, qt_circ_afet_reverso:, valores,
222dat, atc_nornal:, jia, lista, interdicao, rede, seja, rotas, porta, comparacao, vital, interrupcao,
campo, utilizada, arquivos, ativacao, regiao, desativacao, devem, indicativa, limiar, cabo,
tecnico, 1ic, figura, estacao, terminal, psd, filme, lâmpada, geracao, data, tp-m1, atp-controle, tp,
csw, ajuste, 234dat, aplicacao, protecao, restricao, entradas, qualquer, entrada,, mecanismos,
“m”, mv;, capacitor, somente, composicao., proibicao,

INTERVALO 1110-1917
informacoes, acesso, requisicao, produzir, eventos, estao, correspondente, jumper, mesmo,
mantendo-se, alarme, indicar, diagnostico, caixa, tensÃo, ab, <hora>, codigos, area, sendo,
fechado, vitais, documentos, feita, faixa, selecao, (canal, existe, p/, seguranca., pois,
acionamento, serao, “<data>, vistodata, equipamentos, cmsp, constante, mapp, freio, nº,
recebido, devera, tambem, 222dt, reserva, tucuruvi, e,, integrado, operador, id, pinos, sinaleiro,
var.,uchar, ..............t, cfvs, atribuido, referencia, identificacao, filtragem, baixa, execucao,
deteccao, nº., res, ativa, gabinete, aumento, obtidos, programa, alinhamento, intertravamento,
guaianazes, produzindo, versao, itens, indice, indicaÇÃo, am/om, atp, 232dat, trafego, situacao,
apresenta, alarmes, igual, gc, bloqueios, triplicada., liberacao, extensao, fconv0, pcs, esteja,
hardware, acordo, mensagem:, vermelho, rev, cco, seguinte, condicoes, relacao, verde,
operacional, antena, terminais, coletor, emissor, on, bloco, manutencao, track, podendo, teste,,
reverso, ceramico, booleanas, manual, implementacao, utilizada., seguir, contador, no.,
ocupado, despacho, conversor, transmissor, mux, n°, tuc, passagem, objetivo, diminuicao, bits,
rev., especificado, opcao, 0x00, registrar, tm, reserva,, sequencia, deteccao:, reset, barra,
monitor, train, ocupaÇÃo, registrador, componentes, tipo:, acoplador, capacitores, x13, eprom,
falha), problemas, duplicacao., consistencia, equacoes, so, comunicacao., sinalizacao,
bloqueio:, iniciacao, plataforma, frequencias, ativo, ja, efetua, transmissao, interrupcoes, 222dbt,
desativacao., b-point, proximo, cor, comprometimento, er/pco, ocorrencia, atuacao, 1at,
observar, “1´s”, “0´s”, cmt., ihm, principal, alinhada, recepcao, cabos, painel, modulos,
requisitos,

INTERVALO 706-1110
esperados, respectivo, cmt, processos, selecionado, unidade, polarizacao, continuidade, 1is,
pasv, micro, mr, desocupacao, entr., chaves, ha, blocos, 2n02t, observaÇÕes:, problema, via,,
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utilizados, psr, simulada, potencialmente, produto, realizado, km/h)., dig, 2is, cfvi, negado:,
maquinas, devido, chaveamento, time, nº.data, n/ok, enviado, margem, inicio, durante, a,,
elementos, indica, trem:, auto-teste, aterramento, pino, aberto,, reles, signal, enderecamento,
servidor, santana, projeto, vcc, parâmetros, rrt, senÃo, dominio:, derivacoes, cartÃo, anexo,
dado, tp-m2, 1bt, cmd, logica, controle., pc, reducao, ativada, fontes, falha,, podera, e/s, [seg],
slot, b,, verificado, seguranca,, resultado, letra, formulario, filtros, anotar, cb, trata-se, secao,
possui, mesma, transformador:, tp-m:, tp-m2:, 2n03t, loc, aspecto, falha., amplificador, registro,
usar, timer, buffer, evento, shunt, digital, metropolitano, montado., habilitado., mch,
correspondencia, rms-dc, estacao:, chamada, travamento, desvio, automatico, aplicacao.,
processadores, preso, gerador, srv, havera, porem,, ganho, estagio, normal(0), alteracao,
aplicativo, 1n02t, errofatal, 284dt, ocorrera, conectores, chicote, passo, folhas, line, metros,
apresentada, deverao, cod., x14, modos, azul, sÃo, indicando, “1’s”, objeto:, corte, 50.0iq,
necessario, “0’s”, ram, detectora, necessarias, 1n03t, metrô, 2n05t, comentarios, leste, camada,
simples, consequentemente,, central, inicial, detectaveis, 100kpf/100v/10%, trens_afetados:, fl,
transistor, false, imediato, 224dt, terra, plano, mostra, c0, ligacoes, d7, contato, executar,
conjunto, c-186, indeterminado., sso, ppm, c186, caminhos, objeto, volts, padrao, fuga,
contagem, feito, serie, movimentacao, cmtmux, 2n06t, nenhum, conexao, presa, 2n04t, pior, led,
tarefa, frenagem, barramento, interfaces, cmw, x15, porem, var.,uint, triplicacao., canal., disco,
2n01t, conteudo, recursos, medida, 0iniriv, 799

apresentado, ocorreu, garantir, contatos,

detectados, desativar, os276l, imposta, placa, x08, real, =usar, serem, remoto, enderecos, cc,
ma, instante, conversao, levando, mudanca, amv, atp,, 90.0iq, instalacao, escrita, amarelo,
norte, ordem, "um, 1n01t, cpu, arquitetura, 1n05t, posicoes, ocorre, troca, lider/handback,
sistema,, usuario, fiacao, paulo, micros, consiste, permite, detectara, texto, imagens, vrms),
1n04t, utilizacao, modelo, \o, maximo, observaÇÕes, zero:, toc, teste:, itaquera, gerar,

INTERVALO 505-706
quantidade, junta, dados, inicia, lista,, utilizando, serial, dinâmico":, caracteristicas, cpi,
componente, acao, programacao, ativar, 0.0iv, 3e03t, sincronismo, crc, alem, sw, diferente,
basico, utilizadas, 2s01t, contem, vias, occ, origem,, compartilhada, proveniente, etapa, botoes,
diagnosticos, selecionado., vetor, mae, diodo, equipe, enviar, comentario, auto, inoperância,
presenca, bytes, tres, retirar, gab., console, anterior, total, ativado, entr, levar, erros, tx,
diferenca, registradores, rd1, funcional, gerou, diretorio, controlados, emitente, acionador,
identificador, gerado, fila, operacionais, sintonia, frontal, folga, estrutura, companhia, abaixo,
indice_, c/d, habilitacao, teste., saida., bt2, c,, trata, tm1, cd, 1n06t, representa, digitais, deve-se,
associado, necessarios, estados, clock, calculo, start, status, procedimentos, referente,
monitoracao, leva, aprovacao, 1s06t, c1, o/d, scl, x02, 2s06t, 2o, protegidas, fechou, maxima,
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mantera, gerenciador, realiza, off, ref., gera, falha", bt1, servidores, provocar, multiplex, abriu,
recebe, percurso:, comunicacao,, opcoes, levado, entrada., [segundos], via., envia, direto,
montados, materiais, controlador, resetado, bobina, zona, software, apresentados, solicitacao,
falho, sinalizara, montagem, ruido, conexÃo, 1s01t, crcs,, embutidos, tecnica, caixas, branco,
parcial, ocorrer, n/a, equacao, menu, d2, atual_hist, situacoes, ciclo, diagrama, iniciarlo,
reduzida, considerando, (gua), redes, palavra, dependendo, seguida, recebimento, retorna,
0x01, logico, resposta, autor, sejam, qt_circ_afet:, 2s02t, interno, distância, bpm3, normal.,
descrito,

campo1,

campo2,

transferencia,

amplitude,

restriÇÃo,

tarefas,

piscante,

sobrecorrente,, mecanismo, vitais., iniciar, danificacao, posto, utilizar, regua, caracteres, mcp,
respectivos, entao, bd1, atcm-188, caracter, tracado, 3n03t, esg-intent, bd2, manter-se,
identificaÇÃo, lider/normal, hora, alta, f,, ambiente, sinalizar, pos, rx, redundância, perfis, n(,
entanto,, driver, informacao, trem., mapeamento, 3e01t, listagem, implementado, 1o, trilhos, r2,
anteriormente, (comentarios), enlace, verifica, revisao, obtido, envio, e25/e26, x04, parada,,
flash, funÇÃo,

Levantamento dos conceitos para a ontologia utilizando análise estatística
Nome

Tipo

Termo relacionado

Freqüência

Sigla_Estação

Propriedade

gua

103647-206991

Estação

Classe

gua

103647-206991

Circuito_Via

Classe

1e02t

26139-51975

Sigla_CDV

Propridade

1e02t

26139-51975

Falha

Classe

falha

26139-51975

Via

Classe

via

26139-51975

Detecção

Classe

detecção

26139-51975

Velocidade

Classe

velocidade

6762-13221

Posição

Propriedade(Trem) posição

6762-13221

Comando

Classe

comando

6762-13221

Cartão

Classe

cartão

13221-26139

Parada

Propriedade

parada

13221-26139

Estado

Propriedade

estado

13221-26139

Tempo

Classe

tempo

13221-26139

Indicação

Classe

indicação

13221-26139

Rota

Classe

Rota

13221-26139

Chave

Classe

Chave

13221-26139
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Domínio

Classe

Domínio

13221-26139

Detectada

Propriedade

detectada

13221-26139

Detetora

Classe

detectada

13221-26139

Maquina_chave

Classe

detectada

13221-26139

Trecho

Classe

Trecho

13221-26139

Mensagem

Classe

menssagem

3532-6762

Aceleração

Propriedade

aceleração

3532-6762

Tensão

Propriedade

Tensao

3532-6762

Operação

Classe

operação

3532-6762

Canal

Classe

Canal

3532-6762

CMT

Classe

Cmt

3532-6762

Simulação

Classe

simulação

3532-6762

Simulador

Classe

simulação

3532-6762

Ocupação

Classe

ocupação

3532-6762

Falsa_ocupação

Classe

ocupação

3532-6762

Corrente

Classe

Corrente

3532-6762

Interferencia

Classe

interferência

3532-6762

Interface

Classe

Interface

3532-6762

movimento

3532-6762

Movimento

Propriedade
(Estado do trem)

Equipamento

Classe

equipamento

3532-6762

Receptor

Classe

receptor

3532-6762

Transmissor

Classe

receptor

3532-6762

Processador

Classe

processador

1917-3532

Memoria

Classe

memoria

1917-3532

Origem

Classe

Origem

1917-3532

Destino

Classe

Origem

1917-3532

Bloqueio

Classe

bloqueio

1917-3532

Cancelamento_Rota

Classe

cancelamento

1917-3532

ATO

Classe

ato

1917-3532

Sala

Classe

sala

1917-3532

Sala_Ativa

Classe

sala

1917-3532

Operação

Classe

operação

1917-3532

Endereço

Propriedade

endereco

1917-3532

Sentido_Tráfego

Classe

Sentido

1917-3532
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Posto_Local

Classe

Pcl

1917-3532

Quantidade_saida

Propriedade

qtde_saidas

1917-3532

Quantidade_entrada

Propriedade

qtde_entradas

1917-3532

Proibição_Entrada

Classe(Comando)

proibicao

1917-3532

Proibição_Saída

Classe(Comando)

proibicao

1917-3532

Requisição_Rota

Classe(Comando)

requisição

1110-1917

Diagnóstico

Classe

diagnostico

1110-1917

Cmsp

Instância(Cliente)

cmsp

1110-1917

Operador

Classe

operador

1110-1917

Sinaleiro

Classe

Sinaleiro

1110-1917

Identificação

Propriedade

identificação

1110-1917

Intertravamento

Classe

intertravamento

1110-1917

Alarme

Classe

alarmes

1110-1917

Antena

Classe

antena

1110-1917

Booleanas

Classe

booleanas

1110-1917

Despacho

Classe

despacho

1110-1917

Eprom

Classe

eprom

1110-1917

Capacitor

Classe

capacitor

1110-1917

Equação_booleana

Classe

Equações

1110-1917

Plataforma

Classe

plataforma

1110-1917

Servidor

Classe

servidor

706-1110

Correspondencia_MCH Classe

correspondencia

706-1110

Aplicativo

Classe

aplicativo

706-1110

Direção

Classe

leste

706-1110

Plano_Via_Sinalizado

Classe

plano

706-1110

Região_AMV

Classe

amv

706-1110

Usuário

Classe

usuário

706-1110

Redundância

Classe

redundância

505-706

Perfil_Velocidade

Classe

perfis

505-706

Trilho

Classe

trilhos

505-706
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Anexo 7
Resultado da Extração de Conhecimento Diretório dos funcionários
Nome

Itens que são potenciais termos

Coord.1 CMM, PM, QAM, Projetos, cco, Chile, Extensão Leste, ata, Clear, Quest, WBS, Risco,
ramp, Funções, Avançadas, Diagnostico, Pdp, Ciclo, Autom, tico, Despacho, Rotas,
Autom ticas, PDT, RTE, SCL, Sistemas, Sinaliza‡Æo, CMT, Ers, SwAplicativo,
Ficha_Verific, Gc, Hardware, Software, IndicePCO, Indic-CodVel, Mensagem, ICC,
Modal, Manual de Operacao, PTS, PCS, PCL, DLR, CB, EOP, SOP, TRP, ICONIS,
Linha5, Energia, AQS, ListaObjetivos, ControledeDemanda, AHAND, Passageiros,
scap, Trafego, linha7, Metrovias, rt_server

Nome

Itens que são potenciais termos

Desen.1 Iconis,

Config,
param),

SimuTraf,

TimeTable, ASR,

SIMTRAF(data,
Prodix,

Itens a ser verificado com especialista

exec, APA_SET

ExtLeste, mode,

SOLARIS (bin, include, lib, obj), mode,
source,

Documentos,

Atex,

AGA_SET

mode,

SIMCOM,

mode,

STD_STL_SET
CCL,

NCH_SET_mode,

DBG_SET
Material

GP, OGT, Sardegna

Ahand, INTERP, Metrovias
Integ.1

AA795, Celula, PTS, Dual, Merval,
SigDB, Simulador, Codvel, Equacoes,
CDV,
ClearCase,
ClientBuilder,
TrackPlan, Folha de dados, Atenas,
SigRule, PATCH, TRANSIT, Alarms,
Events,
Redundancy,
Scada,
Translation, MockUp, Modal, MODEMs,
Monitor,
No_Break,
Switch,
Impressoras,
Antenas,
ComandosIndicacoes,
CMT,
GC,
Booleanas, IHM, PML, MetroFor,
Proposta, TestPlan, VB,

PRODUCT_INFORMATION,
PROGRAMS
(AE-3, ARS-3, ASCV-2, ATCM-3, ATR-3,
BAC-2, BR1631-2, EXMc, EXMo, HWMC,
IDC, IFMc, IFMo, INFRAo, Interfaces ..),
REGISTRATION_CARDS, CB_SARDEGNA
(Bitmap Files, Config Files, JAR Files, Mimic
Files, Script Files, Symbol Files, Template
Files, Working Files)IconisApp, OfflineConfig,
OggettiGraficiSCC, S2KConfig, ICONIS_R33R3.3.4-SwRAM-170304,
Sw_RAM-2
(AlarmsEvents, All, ARS, ATCSERVER, ATR,
BasicBerth ...)
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Anexo 8
Pesquisa para a avaliação pelo usuário

PESQUISA DE UTILIZAÇÂO DA FERRAMENTA DE BUSCA
Instrução: Para responder as perguntas abaixo, é necessário utilizar o protótipo
da ferramenta de busca. Para isto, deve-se utilizar o Roteiro disponível.

Empresa
1 O valor (vantagem competitiva) da empresa que você trabalha é em maior
parte aos ativos tangíveis (máquinas, prédios, equipamentos) ou ativos
intangíveis (conhecimento dos funcionários) ?
5 Ativos intangíveis

4

3

2

1 Ativos tangíveis

Comentário
2 Qual é a importÂncia dos documentos em suas atividades?
5 Muito importante

4

3

2

1 Pouco importante

Comentário
3 Você necessita parar muitas vezes as suas atividades para responder
questões de sua competência que poderiam constar em um documento e as
pessoas poderiam utilizar um sistema de busca para obter a informação ?
5 Concordo plenamente 4
Comentário

3

2

1 Discordo
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4 Você deixa de buscar uma informação nos documentos do projeto porque o
acesso é difícil?
5 Ocorre constantemente

4

3

2

1 Não ocorre

Comentário

Ferramenta
5 Os assuntos (tópicos) disponíveis são adequados para buscar informações
relativas a sua função (integrador,desenvolvedor,coordenador,etc)?
5 Concordo plenamente 4

3

2

1 Discordo

Comentário (obrigatório para avaliações 1 e 2)
6 Os assuntos (tópicos) disponíveis são adequados para buscar informações
relativas a suas atividades dentro dos projetos que você trabalha ?
5 Muito Adequado

4

3

2

1 Pouco Adequado

Comentário (obrigatório para avaliações 1 e 2)
7 A organização dos assuntos (tópicos) é adequada ?
5 Muito Adequado

4

3

2

1 Pouco Adequado

Comentário (obrigatório para avaliações 1 e 2)
8 As propriedades dos assuntos (tópicos) são adequadas ?
5 Muito Adequado

4

3

2

1 Pouco Adequado

Comentário (obrigatório para avaliações 1 e 2)
9 De maneira geral, o conceito que envolve esta ferramenta pode facilitar a
execução de suas atividades ?
5

Concordo plenamente 4

3

2

Comentário (obrigatório para avaliações 1 e 2)

1 Discordo
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Anexo 9
Diagrama de Classes – Formatador e Classificador

