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RESUMO

Nos últimos anos, percebeu-se que a abordagem ontológica poderia tratar de
problemas existentes na engenharia de software, como o compartilhamento da base
de conhecimento e uso de terminologia comum sobre o domínio da aplicação
durante

o

projeto

de

software.

Um

exemplo

disso

é

quando

diversos

desenvolvedores têm a compreensão diversa sobre conceitos do domínio do
problema, o que pode causar inconsistências nas especificações dos modelos de
software e consequentemente a presença de erros nos produtos produzidos. Este
trabalho propõe um procedimento para construção de ontologias para suportar as
atividades do arquiteto de software em suas atividades durante a fase de análise do
processo de desenvolvimento da arquitetura de software com a organização dos
conceitos do domínio do problema de acordo com a perspectiva de cada parte
interessada no projeto de software. Assim, a ontologia desenvolvida com a utilização
do procedimento proposto tem como objetivo a definição não ambígua e estruturada
dos conceitos do domínio do problema para a especificação do modelo arquitetural.
Para isto o método MENTHONTOLOGY de desenvolvimento de ontologias foi
estendido para que os procedimentos recomendados pelas linguagens dos pontos
de vista do modelo de referência para sistemas abertos e distribuídos (RM-ODP)
fossem aplicados às atividades de construção da ontologia. A ontologia resultante
deste procedimento descreverá os conceitos do domínio do problema organizada de
acordo com os pontos de vista ODP.

Palavras Chaves: Ontologia, RM-ODP, Arquitetura de Software, Engenharia de
Ontologia.

ABSTRACT

A Guide of Developing Ontologies Applicable to Software Architecture using
RM-ODP
Over the last years, the use of ontologies has been perceived as an approach
to deal with existing software engineering problems, as the knowledge base sharing
and the use of a common terminology of the application domain during the process of
software development. An example of this is when the developers have distinct
understanding about concepts needed to model and the problem domain; this can
cause inconsistencies during the software model specification. This dissertation
proposes a guide to build ontology to support the software architect activities during
the Analysis phase of the Software Architecture development process, by organizing
the problem domain concepts accordingly the multiples viewpoints of each interest of
the software project’s stakeholders. The ontology built with the supplied guide
defines those concepts in a not ambiguous and structured way to be used helping
the

architecture

model

specification.

The

ontology

development

method,

METHONTOLOGY, was extended to apply the recommended ODP point of view
languages from the reference model for open and distributed processing (RM-ODP)
standard into the activities to build ontology. The resulting ontology describes the
problem domain concepts organized by each ODP point of view.

Keywords: Ontology, RM-ODP, Software Architecture, Ontology Engineering.
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1

INTRODUÇÃO
Neste capítulo apresentam-se as considerações iniciais, o objetivo, a

justificativa, a abrangência, a metodologia e organização da dissertação. As
considerações iniciais apresentam o contexto da pesquisa e o problema a ser
tratado. O objetivo descreve as metas pretendidas por esta dissertação. A
justificativa traz contribuições acadêmicas e trabalhos correlatos que fundamentam
este trabalho de pesquisa. A abrangência define os limites tanto acadêmicos como
práticos desta pesquisa. A metodologia apresenta a discussão das atividades
necessárias para realização desta pesquisa. E por fim, na última seção, a descrição
da organização desta dissertação.
1.1

Considerações Iniciais
Abordagens baseadas no uso de ontologias em processos de desenvolvimento

de software têm sido adotadas como recursos para lidar com determinados
problemas existentes no contexto da Engenharia de Software, como por exemplo, o
problema de compartilhar o conhecimento do domínio da aplicação entre os
participantes do projeto de software. Neste caso, o uso de ontologias tem como
objetivo estabelecer terminologia comum e também possibilita filtrar apenas os
conceitos relevantes ao projeto de software, dado um determinado domínio de
interesse (CALERO et al., 2006).
Neste trabalho, o termo ontologia, definido de forma distinta na literatura
pesquisada, será o utilizado na área da ciência da computação, sendo que a
definição mais comumente encontrada na literatura desta disciplina é a de Gruber
(1993; 1995; 2008): “Ontologia é a especificação formal e explícita de uma
conceitualização1”.

1

Conceitualização e conceituação são palavras sinônimas. Gruber (1995) refere-se à noção de conceitualização de acordo

com Genesereth e Nilsson (1987): “O conhecimento formalmente representado é baseado em uma conceitualização: os
objetos, conceitos e outras entidades que se supõe existir em uma determinada área de interesse e assim como os
relacionamentos existentes entre os mesmos. A conceitualização é uma visão abstrata e simplificada do mundo o qual se
deseja representar para algum propósito. Toda base de conhecimento, sistema baseado em conhecimento ou agente em nível
de conhecimento é estabelecida de acordo com alguma conceitualização, explícita ou implicitamente.”
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Ontologias são utilizadas no contexto da Engenharia de Software para que as
definições dos conceitos que compõe o domínio do problema, ou do domínio de
desenvolvimento de software, ou do domínio dos métodos, técnicas e ferramentas
utilizadas nesta disciplina, tenham a mesma significação entre os participantes do
projeto de software. Happel e Seedorf (2006) citam a utilização de ontologia, no
contexto da Engenharia de Software, como documento de especificação de
requisitos e formalmente representar o conhecimento sobre os requisitos elicitados,
descrevendo o modelo conceitual do domínio para o sistema que será desenvolvido.
As ontologias formalizam os conceitos identificados e as relações existentes entre
estes, o que permite, de acordo com Gruninger e Lee (2002), a inferência, o reuso e
a organização do conhecimento. Tal estruturação do conhecimento, por sua vez
também possibilita.a comunicação entre sistemas computacionais, entre seres
humanos e entre seres humanos e sistemas computacionais.
Outra causa verificada nos processos de desenvolvimento do sistema para
compreensões diversas e ambíguas sobre conceitos do domínio da aplicação é a
existência de vários papéis atuando no projeto, no desenvolvimento, na
manutenção, no uso e na contratação do sistema, pois são vários os participantes1,
os

quais

possuem

diferentes

interesses

com

relação

ao

sistema

em

desenvolvimento. Estes diferentes papéis e interesses resultam em visões muito
diferentes sobre o mesmo sistema. Uma das falhas que ocorrem nestes processos é
a não consideração destes diferentes pontos de vista e os diferentes interesses
sobre o mesmo sistema (PUTMAN, 2001). Isso porque, cada ponto de vista tem
diferentes requisitos para o sistema, necessitam diferentes critérios de avaliação,
possuem semânticas distintas e, portanto podem ser necessárias maneiras
apropriadas de especificação para cada ponto de vista.
Anteriormente ao uso de ontologias no processo de desenvolvimento de
software, é necessário a construção destas ontologias, ou a verificação de
ontologias já prontas. Algumas metodologias para o desenvolvimento de ontologias
encontradas na literatura são: Uschold (USCHOLD; KING, 1995), METHONTOLOGY
(FERNANDEZ et al., 1997; 1999), a apresentada pelo projeto TOVE (Toronto Virtual
Enterprise) (USCHOLD; GRUNINGER, 1996), Ontoclean (GUARINO; WELTY, 2002)

1

Participante: utilizado como o termo stakeholder definido no padrão ISO 42010 (ISO/IEC, 2007).
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e o Método 101 (NOY; MCGUINNESS, 2001), entretanto os métodos propostos por
eles não abordam atividades ou técnicas ou fases para a estruturação dos conceitos
do domínio da aplicação considerando as múltiplas perspectivas que os
interessados no projeto possuem sobre o mesmo sistema. O mesmo ocorre com
ontologias prontas devido ao propósito específico esperado da ontologia.
O problema a ser tratado neste trabalho é como desenvolver uma ontologia, no
contexto de engenharia de software, do domínio da aplicação e que represente
também a separação de interesses dos participantes do projeto de desenvolvimento
de software. Pretende-se que esta ontologia suporte, mais especificamente, as
atividades do arquiteto de software na fase de análise do processo de
desenvolvimento de arquitetura de software atuando como uma ferramenta de
captura do conhecimento do domínio do problema, organização deste conhecimento
pela perspectiva das visões dos participantes e prover informações para suportar a
definição dos problemas que o sistema de software em desenvolvimento deverá
lidar.

1.2

Objetivo
O objetivo desta dissertação é propor uma sequência de atividades, um

procedimento para o desenvolvimento de ontologia que funcione como uma
ferramenta de base de conhecimento para suportar o arquiteto de software nas
atividades que correspondem a fase de análise no processo de desenvolvimento da
arquitetura de software.
Para a estruturação do conhecimento do domínio do problema segundo as
múltiplas perspectivas das partes interessadas no projeto de desenvolvimento de
software aplica-se o procedimento recomendado para especificação arquitetural
segundo os ponto de vista pelo modelo de referência para processamento
distribuído aberto ISO/IEC 10746 (RM-ODP) (ISO/IEC, 1996) no procedimento de
desenvolvimento da ontologia. Para isso é necessário determinar a estratégia de
aplicação do ODP, ou seja, como aplicar os conceitos, procedimentos e modelos
sugeridos pelo padrão ODP para obter ontologias com conteúdo e estrutura que
represente a perspectiva de cada ponto de vista do ODP.
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O método METHONTOLOGY (FERNADEZ et al., 1997; 1999) inicialmente foi
utilizado para o desenvolvimento de ontologia para o domínio da química e será
utilizado como base e sendo estendido para o procedimento proposto neste
trabalho. Com esta referência espera-se seguir um modelo sistemático e
estabelecido, semelhante ao processo de desenvolvimento de software para o
desenvolvimento de ontologias. Assim, serão produzidos os artefatos baseados no
METHONTOLOGY para o planejamento, controle e verificação da qualidade nas
atividades e produtos produzidos pelas atividades deste procedimento.

1.3

Justificativa
Com a motivação de desenvolver um procedimento para construção de

ontologias com propósitos de suportar a análise do domínio do problema do
processo de desenvolvimento da arquitetura de software, estruturadas de acordo
com as linguagens dos pontos de vista ODP, abaixo estão relacionados os trabalhos
correlatos identificados através da pesquisa na literatura.
Com relação à abordagem de integração de ontologias e engenharia de
software, mais especificamente relacionadas aos problemas de modelagem nas
fases de elicitação de requisitos, análise e projeto do processo de desenvolvimento
do sistema, esta pesquisa destaca os trabalhos de Happel e Seedorf (2006) e
Breitman e Leite (2003) que são detalhados a seguir:
Happel e Seedorf (2006) compilaram alguns exemplos de aplicação de
ontologia na engenharia de software. Na análise e projeto do ciclo de vida do
software, para lidar com o problema do aprendizado do domínio da aplicação pelos
engenheiros de software e a interpretação subjetiva dos conceitos envolvidos neste
domínio pelos participantes do desenvolvimento, a ontologia pode ser utilizada para
formalizar o documento de especificação de requisitos e formalmente representar o
conhecimento a cerca dos requisitos elicitados. O grau de expressividade pode ser
adaptado de acordo com as necessidades do projeto, pois as ontologias podem ser
semi-formais e estruturadas, assim como ser expressa em notação formal. Assim, o
modelo do domínio, que representa a compreensão do domínio em estudo, pode ser
representado na forma simples de um glossário (vocabulário controlado ou
conceitualização dos termos relacionados) que serve como base para o modelo do

18

domínio. Também pode ser formalizado com a utilização de linguagem de
modelagem conceitual como a UML, assim como também pode ser descrita com
uma linguagem formal para descrição da ontologia, as quais também possuem
vários graus de expressividade e formalização. Concluem que o benefício da
utilização de ontologias em atividades da engenharia de requisitos em relação às
linguagens formais de especificação é a aparente melhor adequação de sua
abordagem na especificação dos requisitos pela possibilidade de diversos níveis de
formalização, por técnicas para a aquisição do conhecimento sobre o domínio e para
tratar a evolução deste domínio. Outra questão levantada é que o uso de ontologias
possibilita a validação automatizada e verificação de consistência, algo não possível
em abordagens não formais para a especificação de requisitos.
Breitman e Leite (2003) propõem que ontologias sejam produto da engenharia
de requisitos com a criação de um sub-processo para construção de ontologias
nesta disciplina. Ressalta-se neste trabalho a utilização da terminologia ou do
vocabulário capturado a partir das fontes para aquisição do conhecimento, este que
comporá a ontologia, como por exemplo, documentos relativos ao domínio da
aplicação. Depois estes termos são mapeados nos construtores apropriados da
linguagem da ontologia utilizada. Esta ontologia pode ser propagada para a fase de
projeto, por exemplo, com a transformação das ontologias em modelos conforme a
proposta do Ontology Definition Metamodel 1– ODM (OMG, 2006). Nesta dissertação
não serão utilizadas ontologias para a formalização dos requisitos elicitados, mas
para a formalização do domínio da aplicação para suportar as atividades do
arquiteto de software na fase de análise do ciclo de vida do software.
Com a aproximação entre ontologia e a engenharia de software, exemplificada
acima, pesquisadores e desenvolvedores identificaram o potencial na utilização de
ontologias para tratar de problemas da engenharia de software, tais como, o
compartilhamento do conhecimento do domínio do problema e a utilização de
terminologia comum entre os participantes do projeto, integração de padrões,
modelos e ferramentas diversos existentes na indústria e o filtro do conhecimento de

1

Ontology Definition Metamodel é um padrão do Object Management Group que define metamodelos para as linguagens de ontologia
OWL e RDF(S), perfis UML correspondentes às ontologias e transformações entre o ODM e outras linguagens de modelagem ou de
ontologia. A proposta de definição destes metamodelos é baseada no MOF do MDA (OMG, 2007).
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um dado domínio para a utilização daqueles que realmente interessam ao sistema
em desenvolvimento (CALERO et al., 2006; HAPPEL e SEEDORF, 2006).
Com relação à utilização de ontologia para o desenvolvimento da arquitetura
de software há a proposta de Akerman e Tyree (2006) onde a arquitetura do
software é capturada como uma instância da ontologia proposta pelos autores. A
ontologia tratada nesta proposta é a taxonomia dos conceitos que os autores
definem como essenciais para serem instanciados formando assim um modelo de
referência para a arquitetura. Um dos elementos definidos nesta taxonomia é o
conceito “Interesse” que basicamente define as necessidades e riscos de negócio
motivadores do sistema a ser especificado. Não há menção a outros motivadores
que não relacionados às necessidades de negócio. Os autores não descrevem,
entretanto como esta ontologia foi desenvolvida, nem qual a fonte de conhecimento
para construção dessa taxonomia. A proposta desta dissertação em curso não é
uma ontologia para o desenvolvimento de modelos arquiteturais, mas é a elaboração
de um método para construção de ontologias onde sejam aplicadas as visões ODP
para que estas ontologias resultantes da aplicação deste método estejam
conformidade a especificação arquitetural definida pela norma.
Kilov e Sack (2009) e Kilov (2004) propõem a utilização do que eles
denominam de sistema de conceitos fundamental bem definidos e com a semântica
especificada de forma clara e explícita, como é a norma ODP (ISO/IEC, 1996). A
norma define os elementos que devem fazer parte de ontologias para o
compartilhamento dos significados do domínio de interesse entre os especialistas de
domínios diferentes, como por exemplo, especialista de tecnologia de informação e
de negócios, com isso a comunicação entre as diferentes partes interessadas nos
projetos de desenvolvimento de software, ocorre com a utilização de uma estrutura
de conceitualização comum. Não sendo, portanto, necessária a formalização da
representação desta ontologia, que foi organizada em texto de linguagem natural.
Não faz parte do escopo do trabalho de Kilov e Sack processos e métodos
estabelecidos para o desenvolvimento de ontologias.
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1.4

Abrangência
O escopo desta pesquisa é tratar do desenvolvimento de ontologias no

contexto da engenharia de software. Isto é, a aplicação de ontologias no suporte de
atividades do processo de desenvolvimento de software como recurso para facilitar a
especificação do sistema.
Mais especificamente, pretende-se que as ontologias produzidas com o
procedimento proposto, atuem como ferramenta para a fase de análise no processo
de desenvolvimento da arquitetura de software, suportando o arquiteto de software a
lidar com o conhecimento capturado a partir do domínio do problema.
Será utilizado o modelo de referência ODP ISO/IEC 10746 (ISO/IEC, 1996)
como método de especificação de visões arquiteturais.Para este propósito a parte
relevante da norma na definição deste trabalho,é a chamada “Arquitetura de
Especificação” correspondente a parte três da norma, mais especificamente, a
definição das visões e das respectivas linguagens do ponto de vista ODP.
O procedimento para desenvolvimento de ontologias utilizará como guia o
método METHONTOLOGY (FERNANDEZ et al., 1997; 1999) que por sua vez será
customizado para inclusão da estratégia de estruturação da ontologia de acordo com
as visões ODP.

1.5

Metodologia
Nesta seção descrevem-se as etapas para a realização desta pesquisa e as

fundamentações científicas utilizadas.

•

Análise da bibliografia

O trabalho inicia-se com o levantamento das referências bibliográficas
relacionadas ao assunto. O documento ISO/IEC 10746:2:3 (ISO/IEC, 1996) define a
semântica dos pontos de vista arquiteturais e os conceitos fundamentais com suas
relações, necessários para a especificação completa e consistente de sistemas
distribuídos. Literatura para suporte ao entendimento e interpretação da norma
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(NAUMENKO et al., 2001; KILOV e SACK, 2009; VALLECILLO, 2001; PUTMAN,
2001 e BECERRA, 1998), Processo de engenharia de ontologia, METHONTOLOGY
(FERNADEZ et al., 1997; 1999). Linguagem para representação de ontologia, a
OWL (GRAU, 2008) considerando a especificação da linguagem em W3C (2007).

•

Elaboração do procedimento que estende METHONTOLOGY

Após a análise do método METHONTOLOGY (FERNADEZ et al., 1997; 1999)
com maior detalhamento na verificação dos métodos de conceitualização e
modelagem conceitual, propor uma forma de especificação, de conceitualização e
validação dos elementos do domínio da aplicação segundo os critérios de
classificação que serão estabelecidos de acordo com os conceitos das linguagens
de pontos de vista ODP. Estes permitirão a classificação dos termos aprendidos do
domínio da aplicação, na subatividade de aquisição do conhecimento do
procedimento de desenvolvimento de ontologia, de acordo com o seu papel em
relação ao conceito ODP.
Elaboração dos critérios de classificação dos conceitos do domínio para cada
conceito do ponto de vista arquitetural ODP necessário para a especificação do
determinado ponto de vista.

•

Aplicação do procedimento em um processo de desenvolvimento
de arquitetura

A ontologia será construída tendo como base o método estendido de
METHOTONLOGY (FERNADEZ et al., 1997; 1999), abaixo estão delineadas as
atividades para construção da ontologia. O detalhamento destas atividades
encontra-se no Capítulo 3 deste trabalho.
o Especificação: define

o escopo

e objetivo da ontologia.

Questionamentos como o propósito da ontologia que será
construída, que uso será feito dela e quem serão seus usuários
finais, são feitos nesta etapa do desenvolvimento. As respostas
destes questionamentos podem ser incluídas em um documento
escrito que servirá como especificação para a ontologia;
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o Conceituação:

atividades

de estruturação

do

domínio

de

conhecimento da ontologia usando modelos de significado como
tabelas de glossário, dicionário de conceitos, diagramas de
relacionamento. Nesta atividade serão definidos os elementos
pertencentes à ontologia, as relações e regras existentes com a
aplicação de metaconceitos dos pontos de vista ODP;
o Implementação:

formaliza

o

desenvolvimento

do

modelo

conceitual da atividade anterior num modelo formal. O objetivo
desta atividade é representar a ontologia em diagramas de
classe. Também ocorrerá o desenvolvimento da ontologia em
uma linguagem ontológica, o OWL com a utilização da ferramenta
Protégé;
o Avaliação: verificação da ontologia em relação a especificação da
ontologia realizada no início deste procedimento, isto é, se a
ontologia satisfaz aos propósitos especificados anteriormente;

•

Apresentação e Análise dos resultados

Será efetuada a apresentação das ontologias construídas em representação
gráfica e partes das ontologias especificadas na linguagem OWL.
Em seguida a análise dos resultados obtidos na aplicação do procedimento
definido em um experimento, discussão e apresentação destes resultados e
apresentação da conclusões sobre o procedimento, aplicação prática do
procedimento.

1.6

Organização da Dissertação
As demais partes de trabalho estão organizadas da seguinte forma:

•

No capítulo 2, Revisão Bibliográfica, são apresentados ontologias, utilização
de ontologias na engenharia de software, processos de arquitetura de
software e o modelo de referência ODP.
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•

No capítulo 3, Procedimento para Desenvolvimento de Ontologia, é
apresentado o procedimento para a construção da ontologia proposta neste
trabalho que especifica critérios de classificação definidos com base no
modelo de referência ODP, parte dois: Fundamentos (ISO/IEC, 1996) e ODP
parte três: Arquitetura (ISO/IEC, 1996) com objetivo de organizar os
elementos destas ontologias segundo o ponto de vista arquitetural ODP.
Apresenta a especificação realizada para a construção da ontologia, os
critérios de conceitualização definidos a partir dos conceitos definidos nas
linguagens dos pontos de vista ODP.

•

No capítulo 4, Desenvolvimento de Ontologia com Aplicação na Arquitetura de
Software, apresenta a realização do experimento, com as atividades
pertencentes ao procedimento de construção de ontologia especificado e os
artefatos produzidos em cada etapa. A realização do experimento consiste na
aplicação do procedimento proposto na fase de análise de um processo de
desenvolvimento de arquitetura de software.

•

No capítulo 5, Conclusões, apresenta um resumo e os resultados do trabalho,
uma análise geral e contribuições verificadas, bem como sugestões para
futuros trabalhos.
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2
2.1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Introdução
Neste capítulo apresenta-se os fundamentos teóricos utilizados para o

desenvolvimento desta dissertação, como definições, padrões ou mecanismos
aplicados na proposição do procedimento para o desenvolvimento de ontologias
para aplicação em arquitetura de software.
Apresenta-se o conceito de arquitetura de software utilizado nesta dissertação
para descrever aspectos e as atividades do processo de desenvolvimento da
arquitetura, os quais pretende-se serem suportados pela ferramenta ontológica
proposta.
Apresenta-se o conceito de ontologia, processos de desenvolvimento de
ontologias, linguagem para representação da ontologia e ferramenta para definição
da ontologia.
Por fim, apresenta-se o padrão RM-ODP (ISO/ITU 1996). Seus pontos de vista
são apresentados como linguagem para especificação da arquitetura de software. A
parte 3 da norma, na sessão sobre os pontos de vista ODP da arquitetura de
especificação é a parte utilizada para execução desta pesquisa.
2.2

Arquitetura de Software
O papel da arquitetura de software no processo de desenvolvimento do

software tipicamente funciona como uma ponte entre os requisitos de um sistema de
software e a implementação do sistema de software.
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Requisito
Arquitetura de
Software

Código
Figura 1 – Papel da Arquitetura de Software no Desenvolvimento do Software

Fonte: Bass et al., 2003
A Figura 1 representa a arquitetura de software como uma abstração que serve
para a compreensão de sistema de software, o arquiteto de software pode a partir
dos requisitos funcionais, não-funcionais, sistemas de software já existentes,
contexto, processos e políticas organizacional e de negócios para os quais o sistema
de software é necessário, estruturar e organizar o sistema de forma a satisfazer tais
requisitos, definindo o escopo e direcionar o desenvolvimento e manutenção do
sistema de software (BOOCH, 2007; CLEMENTS et al., 2002; SHAW e CLEMENTS,
2006).
Uma das definições de arquitetura de software é “a estrutura ou estruturas do
sistema, que está composta de elementos de software, as propriedades
externamente visíveis desses elementos e as relações entre eles” (BASS,
CLEMENTS e KAZMAN, 2003).
A arquitetura de software descreve de forma abstrata o sistema de software em
desenvolvimento permitindo ao arquiteto analisar se o sistema terá a capacidade de
satisfazer certo requisito e comunicar às partes interessadas no projeto a estrutura
da construção e composição dos elementos deste sistema. Tratam-se de
informações como:
•

Quais são as principais partes que compõem o sistema;

•

Como o sistema foi composto em partes que interagem entre si;
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•

Quais são os meios de interação entre as partes que compõe o sistema;

•

Quais são as principais propriedades das partes que compõe o sistema;

•

Informações em alto nível para análise e crítica dos mesmos.

Para projetar a arquitetura do sistema de software, o arquiteto no processo de
desenvolvimento de software, necessita capturar informações a cerca do domínio do
problema, dos interesses e contexto arquiteturais.
Outro aspecto recomendado pela norma ISO/IEC 42010 (ISO/IEC, 2007) para
descrição da arquitetura de software é especificação da arquitetura de acordo com o
papel dos interessados no processo de desenvolvimento do software, cujos
interesses, que são distintos, atuam neste processo influenciando construção da
arquitetura. Por exemplo, os desenvolvedores do software, os usuários finais, a
gerência do projeto, a gerência dos processos de negócio, etc. têm diferentes
necessidades de informações que os modelos da arquitetura do software podem
prover, ou, cada participante tem sua própria visão1 sobre o mesmo sistema em
construção.
Segundo

Putman

(2001),

uma

falha

que

ocorre

no

processo

de

desenvolvimento de software é não levar em conta estas diferentes visões, isso
porque cada visão tem diferentes requisitos, diferentes semânticas e portanto podem
ser necessárias maneiras apropriadas de especificação para cada uma destas
visões.
A descrição da arquitetura define para cada visão dos interessados no sistema,
um ponto de vista: elementos para a especificação da arquitetura que requer
construtores e regras de utilização precisamente definidos para a modelar a
arquitetura. Estes elementos são definidos de acordo com o método, norma, técnica
ou processo, os quais também definem estes elementos de acordo com a
especificidade do domínio da aplicação e também a especificidade da organização
de desenvolvimento de software, como o desenvolvimento distribuído.
A especificação arquitetural para a perspectiva sobre o sistema requer a
definição de elementos que representarão a estrutura da arquitetura do software e

1

Visão é a representação de todo sistema a partir da perspectiva relacionada a um determinado conjunto de
interesses de acordo com ISO/IEC 42010 (ISO/IEC, 2007).
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que comuniquem a semântica desta representação. Segundo Bass et al. (2003) a
arquitetura de software é a estrutura do sistema que é composta por elementos de
software, suas propriedades externamente visíveis e os relacionamentos entre eles.
Por propriedade externamente visíveis entende-se as propriedades de um elemento
que são possíveis de serem determinadas por um outro elemento.
Os elementos arquiteturais devem comunicar em sua própria semântica ou
suportar a comunicação de aspectos da arquitetura como:
•

A natureza do elemento arquitetural;

•

O significado da existência de separações entre os elementos;

•

As responsabilidades que o elemento possui. Quais são as funções do
elemento no sistema?

•

O significado das conexões entre os elementos: é uma conexão para
comunicação entre os elementos, é conexão para controle de outro
elemento?

•

O significado da organização dos elementos arquiteturais;

A utilização da ontologia como ferramenta de suporte ao desenvolvimento da
arquitetura de software tem como objetivo estruturar as informações necessárias nas
fases iniciais do processo de desenvolvimento de arquitetura. Existem várias
propostas para estes processos, na seção seguinte apresenta-se o processo de
desenvolvimento de arquitetura de software, do qual algumas atividades são
referenciadas neste trabalho.
2.2.1 Processo de desenvolvimento de arquitetura de software
A definição do processo de desenvolvimento de arquitetura de software
utilizada nesta dissertação é a do modelo para projetar a arquitetura de software
descrita por Hofmeister et al. (2007) e no qual é proposto um modelo derivado de
cinco abordagens industriais para o projeto da arquitetura de software e é formado
por análise arquitetural, síntese arquitetural, avaliação da arquitetura.
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Figura 2 - Atividades do processo de desenvolvimento da arquitetura de software

Fonte : Hofmeister et al., 2007

Os interesses arquitetônicos e contexto são definições utilizadas por este
modelo e são especificações da norma ISO/IEC 42010 (ISO/IEC, 2007). Interesses
arquitetônicos são forças que atuam no desenvolvimento do sistema, em sua
operação ou qualquer outro aspecto que são críticos ou importantes para alguma
das partes interessadas no sistema. Contexto determina as definições e
circunstâncias do ambiente para o desenvolvimento, operação, limitações,
regulamentações ou qualquer outro fator que influencie o desenvolvimento do
sistema, como por exemplo, objetivos de negócio da empresa que requer que partes
do sistema seja comprado, ou se será desenvolvido pela empresa.
A Figura 2 apresenta as atividades (retângulos) e o fluxo de dados (setas) do
modelo de desenvolvimento de arquitetura de processo de desenvolvimento de
software orientado arquitetura. As atividades encontram-se descritas abaixo:
•

Análise da arquitetura – define os problemas que a arquitetura deve
solucionar. Esta atividade deve examinar os interesses arquitetônicos e
o contexto para definir os requisitos arquiteturais.

•

Síntese da arquitetura – Define solução arquitetural para os requisitos
arquiteturais e apresenta alternativas de candidatos para solução da
arquitetura ou parte da solução que refletem as decisões do arquiteto
sobre a estrutura do software. Recomenda-se que a solução de
arquitetura contenha informações sobre as decisões arquiteturais,
contado a causa da decisão, que escolhas foram utilizadas e quais
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foram rejeitadas e o rastreamento da decisão arquitetural em relação
aos requisitos arquiteturais.
•

Avaliação da arquitetura – Processo para validar a solução arquitetural
proposta, isto é, se as decisões arquiteturais são as corretas para o
sistema e seu contexto. A solução arquitetural é confrontada com todos
os requisitos arquiteturais definidos. Espera que esta atividade seja
repetitiva, com a aceitação ou rejeição dos candidatos da solução
arquitetural até que seja avaliada a solução arquitetural que satisfaça os
requisitos.

Por todo o processo de desenvolvimento de arquitetura são necessárias
formas para lidar com o volume de informações a serem capturadas ou geradas por
suas atividades. Este trabalho de pesquisa preocupa-se com as informações
capturadas na atividade do processo de análise arquitetural e que são relacionadas
aos interesses arquitetônicos e contexto. Cabe ressaltar que estes dois conceitos
também são definidos no modelo de referência ODP (ISO/IEC, 1996).

2.3

Ontologias
Para a representação de certo fenômeno do mundo, ou um recorte do mundo,

o que é chamado de domínio, é necessário determinar os conceitos suficientes e
relevantes para a criação abstrata deste fenômeno ou do recorte. Um conceito é
uma idéia ou noção que aplicamos aos elementos do domínio. A identificação dos
conceitos pertencentes ao domínio de interesse e dos relacionamentos entre estes
conceitos torna possível estruturar o conhecimento, apresentando assim a descrição
do fenômeno.
Considerando a formalização de um domínio de interesse, a ontologia segundo
a definição de GRUBER (1995) especifica uma conceituação. Esta definição foi
estendida por GUARINO (1998) que diz que uma ontologia é a especificação parcial
e explícita e tenta se aproximar de uma estrutura do mundo definida por uma
conceituação. Dessa forma, uma ontologia passa ter compromisso apenas com a
consistência em um determinado domínio e não com a completude de todo o
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domínio. A ontologia não apenas formaliza o conhecimento imediato, isto é, o
conhecimento descrito pela ontologia diretamente, como também provê aquele que
foi derivado, ou seja, um conhecimento que pode ser obtido pela inferência sobre o
que está imediatamente disponível (GUIZZARDI, 2000, p. 39).
O autor mais frequentemente citado para a definição de ontologia na literatura
pesquisada é Gruber. Ele estabelece a seguinte conceituação: “No contexto das
ciências da informação e da computação, uma ontologia define um conjunto de
primitivas de representação, o qual é utilizado para modelar um domínio de
conhecimento ou domínio do discurso. Estas primitivas de representação são
tipicamente classes (ou conjuntos), atributos (ou propriedades) e relacionamentos
(ou relações entre os membros das classes). As definições de primitivas de
representação incluem informações sobre o significado e restrições sobre as suas
aplicações logicamente consistentes.” (GRUBER, 2008).
Estas primitivas de representação: classes (ou conjuntos), atributos (ou
propriedades) e relacionamentos (ou relações entre os membros das classes) é o
metamodelo de ontologia utilizado neste trabalho de pesquisa.
Em qualquer campo do conhecimento humano as principais utilizações de
ontologia verificadas são:
•

Estruturação do conhecimento – Durante o processo de construção da
ontologia, na análise dos conceitos e relacionamentos existentes no
domínio,

se

as

etapas

deste

processo

forem

executadas

adequadamente, os conceitos e termos utilizados terão as suas
naturezas

especificadas

claramente

em

relação

ao

corpo

de

conhecimento que está sendo construído (CHANDRASEKARAN et al.,
1998).
•

Redução da ambigüidade conceitual e terminológica – A análise
ontológica tem como resultado a possibilidade de unificação do
conhecimento do domínio entre os seres humanos, assim como entre
seres

humanos

e

agentes

computacionais,

considerando

suas

necessidades ou pontos de vistas distintos e o contexto de seus
interesses (USCHOLD e GRUNINGER, 1996).
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•

Permite o compartilhamento do conhecimento – O processo de
construção de ontologias desenvolve um conjunto de conceitualizações
para um domínio específico. Com o uso de sintaxe adequada para
expressar

sua

representação,

estas

conceitualizações

e

relacionamentos entre as mesmas podem ser compreendidas e
compartilhadas por qualquer agente (humano ou computacional) que
têm necessidades similares a certa do domínio em questão (LASSILA e
MCGUINNESS, 2001).

2.3.1

Ontologia e Engenharia de Software
Vários autores estudaram e classificaram os possíveis usos das ontologias no

contexto da engenharia de software e como resultado verifica-se que estas
utilizações podem ocorrer em diversos níveis, tanto no tipo de ontologia a ser
utilizada como no seu papel na engenharia de software. Como por exemplo, na fase
de elicitação e modelagem dos requisitos, a utilização de ontologias, pode ocorrer
em duas etapas (GIRARDI e FARIA, 2003): na primeira o conhecimento geral do
domínio é elicitado e especificado em uma ou mais ontologias. Na segunda etapa as
ontologias

obtidas

são

utilizadas

como

fonte

de

conhecimento

para

o

desenvolvimento das aplicações, atuando também como vocabulário básico e
comum a cerca do domínio.
Pisanelli et al. (2002) relacionam as características mais importantes que as
ontologias podem oferecem ao campo de engenharia de software são:

1

•

semântica bem definida e explícita;

•

taxonomia explícita;

•

relações claramente definidas entre conceitos e seus relacionamentos;

•

ausência de polissemia1 em uma dado contexto;

•

modularização de contexto;

Polissemia ocorre quando uma mesma palavra é utilizada com significados distintos mas com um certo
relacionamento. Por exemplo, boca da de uma pessoa e boca de uma garrafa, em ambas situações ‘boca’ é
utilizada com a idéia de uma abertura apesar de significarem coisas diferentes.
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•

axiomatização mínima para apontar diferenças mínimas entre conceitos
similares;

•

uma boa regra para nomenclaturas.

A seguir encontram-se algumas utilizações de ontologia no campo da
engenharia de software pesquisadas por Uschold, Gruninger e Jasper (1996;1999):
Comunicação – Ontologias permitem a redução da ambigüidade
conceitual de termos relevantes existentes no domínio, também o
compartilhamento de conhecimento e facilitam a comunicação entre
seres humanos e/ou agentes computacionais, mesmo considerando
necessidades, interesses e pontos de vistas distintos que cada um pode
apresentar. Caso a comunicação ocorra entre pessoas, uma ontologia
informal, isto é, em linguagem natural, pode ser suficiente para a
desambiguação do vocabulário tratado.
Interoperabilidade – Heterogeneidade de informações, diferentes
participantes no projeto de software, sistemas de aplicação, ferramentas
de software, culturas e políticas de organizações privadas e púbicas e
atribuição de significados distintos às mesmas palavras. As ontologias
podem ser utilizadas como uma espécie de “tradutor” entre diversas
linguagens e representações, sendo mais eficiente que construir um
tradutor para cada par encontrado que necessite interação.
Engenharia de software/sistemas – As aplicações de ontologias para o
projeto e desenvolvimento de sistemas de software, podem ter os
seguintes objetivos:
o Especificação: A partir de uma perspectiva informal, ontologias
podem auxiliar no processo de identificação de requisitos e no
entendimento

do

relacionamento

entre

os

componentes,

principalmente quanto há vários projetistas e partes interessadas
no projeto. Sob uma perspectiva formal, a antologia permite
especificação declarativa de um sistema, dessa forma, é possível
que os projetistas trabalharem nas razões para que sistema
esteja sendo desenvolvido ao invés de “como” suportar suas
funcionalidades.
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o Consistência: Ontologias informais podem ser utilizadas para
verificações manuais do projeto, enquanto que ontologias formais
podem suportar verificações de consistência semi-formais em
relação a especificação declarativa da ontologia.
o Reusabilidade: Uma ontologia deve suportar a importação e
exportação de sub-ontologias (partes de uma ontologia) através
da determinação de seus aspectos que possam ser reusados,
mesmo em domínios e tarefas distintos. Neste caso o objetivo é,
obter livrarias de ontologias que possam ser reutilizadas e
adaptadas a diferentes classes de problemas e ambientes.
o Busca: Uma ontologia pode ser utilizada como metadados,
atuando como um índice de um repositório de informações.
o Manutenção: Um dos maiores esforços necessários durante a
fase de manutenção do software é o estudo e entendimento do
sistema. A ontologia também pode ser um elemento da
documentação do sistema de software.
o Aquisição de conhecimento: Para a construção de sistemas
baseados em conhecimentos, o uso de ontologias já existentes
pode contribuir para acelerar e dar maior confiabilidade à
aquisição de conhecimento, fornecendo uma base inicial como
um guia.
Guarino (1998) também propõe a classificação da utilização de ontologia na
engenharia de software de acordo com o momento em que a ontologia é utilizada:
o momento de desenvolvimento do sistema: Ontologia é utilizada
para o sistema de software. Auxilia o arquiteto ou engenheiro de
software na análise conceitual do domínio e possivelmente pode
ser convertido em um dos componentes do sistema, assegurando
a completude do mesmo, isso desde que a ontologia esteja
correta.
o momento da execução do sistema: Ontologia é utilizada pelo
sistema de software. Uma das razões para o uso da ontologia
neste momento é, por exemplo, para possibilitar a comunicação
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entre

agentes

de

software,

através

de

mensagens

que

contenham expressões elaboradas de acordo com a ontologia.

2.3.2 Linguagens para representação de ontologias
A conceituação que compõe a ontologia é uma entidade abstrata que para ser
especificada, registrada ou documentada necessita ser capturada, isto é, ser
representada em termos de algum artefato concreto. Isso impõe a necessidade de
uma linguagem para representá-la de forma concisa, completa e não ambígua.
Não existe apenas um único padrão aceito para a linguagem de representação
de ontologias. Atualmente, há várias linguagens para especificação de ontologias,
tanto gráficas como em linguagem natural. Pollock e Hodgson (2004) sugerem
alguns critérios básicos para apoiar a decisão sobre a escolha da linguagem de
representação mais adequada.
•

Processabilidade – orientação da linguagem de representação em ser
processadas por sistemas computacionais;

•

Acessabilidade – penetração da linguagem de representação na indústria e
academia entre os profissionais e pesquisadores que irão utilizá-la;

•

Usabilidade – nível de facilidade para o aprendizado da linguagem de
representação por novos usuários;

•

Expressividade – a capacidade da linguagem de representação em capturar a
semântica dos elementos do domínio de interesse de forma não ambígua;

•

Cobertura do ciclo de vida – o escopo da linguagem de representação através
de todo o ciclo do desenvolvimento.
Considerando as definições providas anteriormente, ontologias são uma

ferramenta poderosa para suportar a especificação e a implementação de sistemas
computacionais de qualquer complexidade (GUIZZARDI, 2000, p.41). Devido à
natureza formal da notação usada, a especificação do domínio elimina contradições
e inconsistências envolvendo as restrições. Outro ponto a ser considerado é que a
notação formal pode ser automaticamente verificada e validada. Para este trabalho
será adotada a linguagem OWL para formalização da ontologia
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2.3.2.1 Linguagem OWL1
A linguagem OWL - Ontology Web Language foi projetada para ser utilizada
por aplicações Web que necessitam processar o conteúdo da informação em vez de
apenas apresentar informações para os seres humanos. Ela é uma revisão da
DAML+OIL Web Ontology Language incorporando melhorias necessárias da
aplicação de DAML+OIL, e hoje é uma recomendação do W3C (World Wide Web
Consortium, 2007).
OWL pode ser utilizada para representar explicitamente o significado dos
termos em vocabulários e os relacionamentos entre os termos, definindo assim uma
ontologia. Além disso, a linguagem tem mais facilidades para expressar o significado
e a semântica do que eXtensible Markup Language -XML2, Resource Description
Framework - RDF3 e RDF-Schema - RDF-S4, permitindo dessa forma uma maior
compreensão do conteúdo Web pelas máquinas, já que ela adiciona mais
vocabulário para descrever propriedades e classes, tais como: relações entre
classes (por exemplo, disjointness), cardinalidade (por exemplo, exactly one),
características de propriedades (por exemplo, simétrica).
A linguagem OWL oferece três sublinguagens mais ou menos expressivas
projetadas de acordo com o uso de comunidades específicas de usuários:
• OWL Lite: dá suporte àqueles usuários que necessitam, principalmente, uma
hierarquia de classificação e restrições simples. Por exemplo, enquanto o OWL Lite
suporta restrições de cardinalidade, ele somente permite 0 ou 1 como valores de
cardinalidade. Dessa forma, é mais simples criar ferramentas que suportam o OWL
Lite do que as outras sublinguagens. Além disso, fornece um rápido caminho de
migração para o tesauro e outras taxonomias.
• OWL DL: dá suporte para aqueles usuários que desejam o máximo de
expressividade sem perder a completude computacional (todas as conclusões são
garantidas de serem computadas) e capacidade de decisão (todas as computações
serão finalizadas em um tempo finito) dos mecanismos de raciocínio. O OWL DL
inclui todos os construtores da linguagem OWL com restrições como separação

1

OWL - W3C “OWL Web Ontology Language Overview”. http://www.w3.org/TR/owl-features.
XML - “Extensible Markup Language”. http://www.w3.org/XML/
3
RDF - “Resource Description Framework”. http://www.w3.org/RDF
4
RDF-S - “RDF Schema”. http://www.w3.org/TR/rdf-schema
2
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entre tipos (uma classe não pode ser ao mesmo tempo um indivíduo ou tipo e uma
propriedade não pode ser ao mesmo tempo um indivíduo ou uma classe). OWL DL
tem esse nome devido a sua correspondência a Lógica de Descrição (Description
Logic), um campo de pesquisa que tem estudado as lógicas que formam a base
formal da OWL.
• OWL Full: é significante para aqueles usuários que desejam o máximo de
expressividade

e

a

liberdade sintática

do RDF,

sem

nenhuma

garantia

computacional. Por exemplo, em OWL Full uma classe pode ser tratada
simultaneamente como uma coleção de indivíduos ou, simplesmente, como um
indivíduo. O OWL Full permite uma ontologia aumentar o significado de um
vocabulário predefinido (RDF ou OWL). É improvável que todo software de
inferência seja capaz de suportar todas as características do OWL Full.

2.3.3 A Engenharia de Ontologia
Engenharia de ontologia refere-se ao conjunto de atividades relacionadas ao
processo de desenvolvimento, ao ciclo de vida, aos princípios, métodos e
metodologias para a construção de ontologias, assim como ferramentas e
linguagens para especificação de ontologia (GÓMEZ-PÉREZ et al., 2003).
Há várias propostas de processos para a construção de ontologias na
literatura, como por exemplo, a metodologia inicial de Uschold( USCHOLD; KING,
1995), METHONTOLOGY (FERNANDEZ et al., 1997; 1999), a apresentada pelo
projeto TOVE (Toronto Virtual Enterprise) (USCHOLD; GRUNINGER, 1996),
Ontoclean (GUARINO; WELTY, 2002) e o Método 101 (NOY; MCGUINNESS, 2001).
Apesar disso, estes modelos apresentados ainda não demonstram um processo
suficientemente estruturado a ponto de suportar a construção de ontologias como
uma verdadeira disciplina de engenharia (FALBO, 1998).
Este trabalho será baseado no método proposto por FERNANDEZ et al. (1997,
1999), METHONTOLGY foi o método escolhido como base deste trabalho por ter
conformidade com o ciclo de vida do software proposto por IEEE 1074-2006
(Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006). Diferentemente dos demais,
este método descreve a identificação do processo de desenvolvimento da ontologia
dividindo-o em tipos de atividades a serem desenvolvidas, descreve o ciclo de vida
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de uma ontologia, a partir da evolução de protótipos assim como técnicas
específicas para cada atividade executada (BRANDÃO e LUCENA, 2002). Outra
razão é que este método tem influência dos processos de engenharia de software,
englobando a maioria dos aspectos do processo de desenvolvimento de software
comumente aceitos.
2.3.3.1 METHONTOLOGY
Este método foi desenvolvido por FERNANDEZ et al. (1997; 1999), e é na
verdade um framework que, dentre outras funcionalidades, dá suporte à construção
de ontologias no nível do conhecimento baseado em padrões para desenvolvimento
de software. É um método essencialmente descritivo. Associado a este framework
existe um ambiente de desenvolvimento de ontologias: ODE (Ontology Development
Environment).
Diferentemente dos demais, este método descreve a identificação do processo
de desenvolvimento da ontologia dividindo-o em tipos de atividades a serem
desenvolvidas, descreve o ciclo de vida de uma ontologia, a partir da evolução de
protótipos assim como técnicas específicas para cada atividade executada
(BRANDÃO e LUCENA, 2002). A seguir são apresentadas as atividades e
subatividades constituintes da metodologia.

1. Atividades de gerenciamento
1.1 Planejamento: desenvolvimento de um plano contendo todas as tarefas a
serem desempenhadas, incluindo uma estimativa de quanto tempo, recursos e
ferramentas que serão necessárias. Esta atividade é essencial quando se pretende
fazer reuso de ontologias existentes;
1.2 Controle: atividade que garante que as tarefas planejadas na fase anterior
sejam executadas completamente;
1.3 Garantia de qualidade: atividade que assegura que os produtos
resultantes das atividades (ontologia, software, documentação) sejam satisfatórios;
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2. Atividades orientadas ao desenvolvimento
2.1 Especificação: define o escopo e objetivo da ontologia. Questionamentos
como porque a ontologia será construída, que uso será feito dela e quem serão seus
usuários finais, são feitos nesta etapa do desenvolvimento. As respostas destes
questionamentos podem ser incluídas em um documento escrito que servirá como
especificação para a ontologia;
2.2 Conceituação: atividades de estruturação do domínio de conhecimento da
ontologia usando modelos de significado no nível do conhecimento;
2.3 Formalização: formaliza o desenvolvimento do modelo conceitual da
atividade anterior num modelo formal;
2.4 Implementação: desenvolvimento da ontologia em uma linguagem
ontológica como, por exemplo, OWL;
2.5 Manutenção: atividades de atualização e correção da ontologia.

3. Atividades de suporte - desempenhadas em paralelo ao desenvolvimento
3.1 Aquisição de conhecimento: atividades de aquisição de conhecimento
sobre um determinado domínio;
3.2 Avaliação: atividades de julgamento técnico das ontologias, dos ambientes
de software associados e da documentação produzida, usando frames de referência;
3.3 Integração: atividades essenciais quando há reuso de ontologias
existentes;
3.4 Documentação: atividades de detalhamento claro e exaustivo das fases de
desenvolvimento a fim de facilitar a manutenção e reuso de ontologias.
METHONTOLOGY é muito influenciada pelas metodologias de Engenharia de
Software. O método propõe explicitamente uma evolução do ciclo de vida de
prototipagem e tem sido continuamente atualizada.
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2.3.4 Ferramenta de desenvolvimento de Ontologia - Protégé

Na implementação ocorre o processo de criação da ontologia. Como
ferramenta de desenvolvimento, utilizamos o Protégé1 possibilitando assim a
geração do código-fonte da ontologia, no caso OWL. Atualmente a ferramenta
Protégé vem sendo muito utilizada, por ser uma ferramenta com boa interface, de
fácil manuseio e também por apresentar plugins2 para diversas visualizações e
funcionalidades.

2.4

O Modelo de referência RM-ODP ISO/IEC 10746
O Modelo de Referência para Processamento Aberto e Distribuído (Reference

Model for Open and Distributed Processing - RM-ODP) (ISO/IEC, 1996) apresenta
uma organização de questões relevantes a especificação de sistemas abertos e
distribuídos com orientação a objeto. Isto é feito com a determinação de conceitos
abstratos necessários para esta especificação e ocorre na forma de definição de
terminologia e regras de utilização que endereçam não apenas características
funcionais

de sistemas

distribuídos

como

também

aquelas

não-funcionais

relacionadas a distribuição de processamento. Tudo isso é provido através de
modelos que possuem a sintaxe e semântica precisamente definidas de conceitos,
regras, funções e padrões de arquitetura e projeto com mecanismos de para
construção de arquiteturas de software (PUTMAN, 2001).
O RM-ODP é um dos padrões para especificação da arquitetura que abrange a
separação de interesses dos participantes do projeto de software, para tratar os
vários aspectos e características destes sistemas, o modelo define cinco abstrações
diferentes, chamadas de pontos de vista. Os cinco pontos de vista são empresa,
informação, computacional, engenharia e tecnologia. Ponto de vista segundo a
norma ISO/IEC 42010 é a especificação de convenções para a construção e uso de
uma visão, definindo um modelo no qual estabelece para uma determinada

1
2

Protégé – Ferramenta livre para edição de ontologias. http://protege.stanford.edu/
Pequeno programa auto-executável
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audiência e propósitos específicos, técnicas para criação e análise da especificação
da arquitetura segundo essa determinada visão.
2.4.1 Os Pontos de Vista ODP
Um ponto de vista representa uma abstração do sistema que enfatiza um
conjunto específico de interesses selecionando algumas informações, ocultando
outras e projeta um aspecto em particular deste sistema. Os pontos de vista não são
considerados diferentes camadas arquiteturais e sim abstrações de um mesmo
sistema. Também, não se trata de uma estrutura hierárquica para a descrição
arquitetural, pois um ponto de vista não é a abstração de outro ponto vista e não
existe necessariamente o relacionamento entre os elementos de pontos de vistas
distintos, assim como não há uma seqüência pré-estabelecida para a utilização dos
pontos de vista na especificação do sistema (FAROOQUI e LOGRIPPO, 1996).
Cada ponto de vista está associado a uma determinada linguagem de
especificação, que na verdade, é um conjunto de conceitos, regras e procedimentos
que permitem a estruturação do ponto de vista em linguagem natural e em modelos
de objetos (BECERRA, 1998). Os elementos da linguagem de cada um dos cinco
pontos de vista são (FAROOQUI e LOGRIPPO, 1996):
•

Conceitos: Vocabulário e a semântica para a descrição do sistema.

•

Regras: A gramática para a composição da especificação do sistema de
acordo com o ponto de vista em questão e seus próprios conceitos.

•

Procedimentos: Algumas configurações genéricas de sistema.

A parte três da norma RM-ODP (ISO/IEC, 1996) define os cinco pontos de vista
e as respectivas linguagens do ponto de vista ODP os quais são descritas a seguir.

a. Ponto de vista de empresa
Define os requisitos básicos do sistema considerando o contexto da empresa
onde deverá funcionar, isto é, quais as necessidade de negócio que será satisfeitas
com este sistema. Assim são definidos o escopo e os objetivos da empresa que
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devem ser atingidos com este sistema. Este ponto de vista também define abstração
para as regras e políticas corporativas ou externas que influenciam este sistema.
A especificação da empresa contém os seguintes elementos. Serão
apresentados os principais conceitos para a especificação da empresa de acordo
com o fundamentos da linguagem do ponto de vista.
•

Comunidade – conjunto de objetos de empresa que têm como
objetivo satisfazer um propósito relacionado aos objetivos de
negócio da empresa.

•

Objetos de empresa – cada objeto de empresa de uma
comunidade tem um papel a ser executado para que a
comunidade satisfaça seu objetivo. O papel do objeto da empresa
deve estar em conformidade com as políticas da comunidade.

•

Objetivo – de uma comunidade de empresa, determina porque o
sistema é necessário e o que ele fará.

•

Papéis – preenchido por um objeto da empresa de uma ou mais
comunidades de empresa. O papel é controlado pelas políticas
aplicáveis às comunidades. O papel pode ser como ator, no qual
é executada alguma ação ou como artefato, que atua como um
recurso que será necessário para algum uso.

•

Políticas – são regras para os objetos de empresa que tanto
permitem ou restringem suas ações: Obrigações que define o que
deve ser executado, permissões que define o que pode ser
executado e proibições que define o que não pode ser executado.

•

Atividades ou ações que os objetos de empresa fazem para
preencher o papel que lhe é definido.

b. Ponto de vista de informação
Define a semântica da informação e do seu processamento, isto é, define o
metadados das informações que são gerenciadas por este sistema, assim como
critérios e restrições que devem ser aplicadas no acesso dessas informações. A
estrutura deste ponto de vista é definida em três tipos de esquemas:
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•

Esquema Invariante – Regulamenta os possíveis estados ou
mudanças de estado de um objeto de informação, define as
propriedades de um estado e não o estado em si. O esquema
invariante limita condições para os esquemas estático e dinâmico.
Por exemplo, o número de registro de identificação de um
cidadão deve ser válido.

•

Esquema Estático – Define o estado ou estrutura de um mais
objetos de informação, é limitado pelo esquema invariante. O
esquema estático captura todos os estados após mudanças de
estados ocorrerem ou não.

•

Esquema dinâmico – Define todas as ações que causam a
mudança de estado em um ou mais objetos de informação.
Também são capturadas pré-condições e pós-condições para a
ação que causa a mudança de estado do objeto de informação.
Por exemplo, a ação verifica_impedimento_para_o_casamento
altera o estado do objeto de não impedido para impedido ou vice
e versa, a pré-condição é o estado do objeto informar uma
condição validade impedimento e a pós-condição é um estado de
impedimento válido.

c. Ponto de vista de computação
Especifica as funcionalidades de uma aplicação, aplicando a decomposição
funcional em objetos que interagem entre si através de interfaces. A especificação
de computação é baseada em objetos computacionais que apresentam as seguintes
características:
•

É definido por uma especificação genérica (template);

•

Encapsulam dados e processamento, isto é, os estados possíveis
e serviços executados pelos objetos de computação;

•

Possuem interfaces para interação com outros objetos;

•

É definido limites por requisitos externos que são restrições do
ambiente externo.
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A especificação do ponto de vista computação define os objetos do sistema, as
atividades realizadas pelo objetos e as interações que ocorrem entre os objetos
através de ligações que os conectam. Os objetos de ligação desta especificação,
definem as interações que ocorrem entre os objetos de computação.
d. Ponto de vista de engenharia
É usado para especificar os aspectos da distribuição do sistema, considerando
a infra-estrutura necessária para suportar a distribuição do sistema. Esta
especificação ocorre na forma de mecanismos, funções e estruturas que viabilizam a
comunicação entre os objetos computação. Seus principais elementos são objetos e
canais. Os objetos são classificados em dois tipos: objetos básicos de engenharia
que correspondem aos objetos do ponto de vista computação e os objetos de
gerenciamento, que organizam a infra-estrutura para o controle da distribuição dos
objetos. Os canais correspondem a uma ligação ou a um objeto de ligação do ponto
de vista computação.

e. Ponto de vista de tecnologia
Tem como foco a escolha da tecnologia para o sistema e descreve a tecnologia
escolhida para implementação do sistema e as informações necessárias para
execução de testes do sistema. Apesar da especificação ter que ser independente
da tecnologia, a utilização deste ponto de vista deve ser analisa de forma estratégica
(BECERRA, 1998).
O modelo de referência ODP tem poucas regras para a especificação do ponto
de vista tecnologia.
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3

PROCEDIMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIA
Neste capítulo discute-se o desenvolvimento de ontologia para aplicação na

arquitetura de software.
3.1

Introdução
Nas atividades do processo de desenvolvimento da arquitetura de software do

modelo geral proposto por Hofmeister et al. (2007) utilizada nesta dissertação,
arquiteto necessita lidar com vários tipos de informações para projetar a arquitetura
do sistema de software a ser desenvolvido. Estas informações são a cerca do
domínio da aplicação, dos interesses dos participantes do projeto, do contexto no
qual o sistema será desenvolvido e será utilizado, nas regulamentações existentes
na empresa e no ambiente externo, assim como os objetivos e modelos de negócio
da empresa.
Este trabalho de pesquisa atua sobre a fase inicial do processo de
desenvolvimento da arquitetura denominada de Análise Arquitetural, cujas atividades
preocupam-se em definir os problemas que devem ser solucionados com as
propostas de arquitetura para o sistema. Os problemas decorrem de quaisquer
interesses que atuam no desenvolvimento, na operação do software e outros
aspectos que são críticos ou importantes para uma ou mais das partes interessadas.
Esses interesses incluem considerações a respeito de performance, confiabilidade,
segurança, distribuição e evolução (ISO/IEC, 2007). Também influenciam na
determinação dos problemas o contexto no qual o domínio da aplicação está
inserido, o contexto do desenvolvimento do software e o contexto de negócio da
empresa. Os interesses que influenciam a arquitetura de software é definida como
interesses arquitetônicos e os contextos que limitam e definem a arquitetura é
denominada de contexto pela norma ISO/IEC 42010 (ISO/IEC 2007).
O volume de informações a serem capturadas e manipuladas pelo arquiteto,
que pode ser uma ou mais pessoas, localizadas localmente ou distribuídas
geograficamente, pode ser muito volumosa e a sua manipulação pode requerer um
sistema de organização dessas informações para evitar perda de informação,
interpretações equivocadas e consequentes erros.
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Ontologias são um tipo de instrumento para a organizar e permitir o
compartilhamento de informações, conforme detalhado no capítulo 2 desta
dissertação. Para que a ontologia tenha orientação de suporte nas atividades do
arquiteto, este trabalho propõe um procedimento para o desenvolvimento de
ontologia que utilize o procedimento para especificação de arquitetura de software
provido pelo modelo de referência ODP para influenciar a organização das
informações do domínio do problema na construção da ontologia para que seja
orientada a arquitetura e assim ela terá a sua estrutura definida aplicando-se:
a) Conceitos ODP da linguagem de ponto de vista;
b) Regras da linguagem de ponto de vista ODP;
c) Procedimentos especificados na linguagem de ponto de vista ODP.
Os processos, métodos e metodologias mais citadas em pesquisas organizam
os conceitos do domínio em questão de acordo com as relações hierárquicas ou
taxonômicas ou de acordo com o relacionamento existe entre dois conceitos, ou
relacionamento não hierárquico. O resultado destes processos de desenvolvimento
de ontologias fornecem uma forma de acesso aos conceitos do domínio da
aplicação para o arquiteto de software. A proposta deste trabalho é organizar as
informações segundo o possível papel que um conceito pode ter no modelo de
especificação da arquitetura de software.
O procedimento para especificação de arquitetura do RM-ODP será aplicado
principalmente nas fases de Especificação do Início da ontologia e Conceitualização
e Validação da Ontologia. A fase de Implementação tem o foco na formalização do
modelo da ontologia, para isso, o modelo de representação formal será diagramas
de classe UML e as correspondentes descrições na linguagem OWL.

3.2

Procedimento para o desenvolvimento de ontologia para aplicação na
arquitetura de software
A seguir apresenta-se o procedimento para o desenvolvimento proposto

descrito na linguagem BPMN onde são relacionadas as principais atividades, ou
fases, deste procedimento.
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A Figura 3 traz a estrutura do procedimento proposto: Especificação da
ontologia, Conceitualização, Implementação e Validação da Ontologia. Após as três
primeiras fases a ontologia está formada e será analisada na fase de validação. Se
nesta fase constatar algum problema, a ontologia será novamente analisada na
especificação ou na conceitualização, até que seja possível produzir o artefato
ontologia validada.

Figura 3 – Procedimento de desenvolvimento de ontologias para aplicação em

arquitetura de software
Fonte: Elaborada pela autora.

O produto resultante do método METHONTOLOGY é o conhecimento do
domínio organizado de forma hierárquica, como explicado no Capítulo 2 desta
dissertação. Para que a ontologia seja uma ferramenta para suportar a fase de
análise da arquitetura é necessário estender a descrição do domínio da aplicação,
adicionando metadados aos conceitos relevantes a este domínio.
Estes metadados têm como objetivo informar qual o papel que um determinado
conceito ou termo do domínio do problema tem ou não no modelo de referência para
especificação de arquitetura de software, considerando os cinco níveis de abstração
do ponto de vista ODP utilizados na fase de especificação do projeto. Mais
especificamente, à terminologia relevante do domínio da aplicação serão aplicados
os procedimentos das linguagens de ponto de vista para classificação do seu papel
na especificação da arquitetura de software. O metadado será representado na
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forma de super-classe nomeada com o conceito da linguagem do ponto de vista e
conterá os termos classificados de acordo com o respectivo papel na linguagem de
ponto de vista ODP. Por exemplo, Cartório (conceito do domínio da aplicação) é
classificado como sub-classe de Comunidade (conceito do ponto de vista Empresa
do ODP) e desta forma, Cartório pode ser especificado arquiteturalmente como um
conjunto de objetos que possuem objetivos de negócio de empresa em comum.
Para descrever o procedimento em seguida são detalhadas as atividades,
considerações e artefatos produzidos ou capturados em cada fase do procedimento.

3.3

Descrição da etapa de Especificação da Ontologia
Para a metodologia de desenvolvimento de ontologia usada como base para

este trabalho, o METHONTOLOGY, a fase correspondente a esta etapa, a fase de
especificação dos requisitos da ontologia, preocupa-se com questões como por que
a ontologia está sendo construída e qual será o seu uso ou quem serão seus
usuários, respectivamente verificam quais são o propósito e escopo desta ontologia.
Neste trabalho o propósito principal da ontologia é atuar como uma ferramenta
para a fase de análise da arquitetura que está sendo construída, assim como o
escopo é utilização pelo arquiteto de software para apoiar suas atividades de análise
do domínio do problema para projetar a arquitetura que solucione estes problemas.
A técnica aplicada no METHONTOLOGY para determinar o propósito, escopo e qual
o conteúdo que a ontologia deve conter para atender aos seus propósitos é a de
questões de competência proposta por Grüninger e Fox (1995). Esta técnica define
perguntas em linguagem natural, as questões de competência, que a ontologia em
construção deve responder. As questões de competência, então, atuam como uma
forma de avaliar a ontologia construída em relação ao conteúdo que é esperado que
ela apresente (SUÁREZ-FIGUEROA et al., 2009).
Para que a ontologia atenda ao requisito de suportar a fase de análise, aplicase o procedimento recomendado pela norma ODP (ISO/IEC, 1996) para estruturar
cada ponto de vista ODP em linguagem natural, mas por meio de questões de
competências, conforme mostrado no Quadro 1.
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3.3.1 Atividades para especificação da ontologia
Esta seção descreve a seqüência de atividades e os artefatos produzidos na
etapa de especificação da ontologia que define o domínio a ser representado, o
propósito, qual a utilização, quem serão os usuários, qual o conteúdo esperado na
ontologia e quais são as fontes para aquisição do conhecimento entre outras
informações necessárias. Nesta etapa são executadas as atividades de aquisição de
conhecimento para o preenchimento do conteúdo da ontologia, pois para a
especificação da ontologia é necessário contar com informações para guiar a sua
construção.
Cabe ressaltar que as atividades de aquisição de conhecimento devem ser
executadas durante todo o processo de desenvolvimento da ontologia e consiste na
identificação dos conceitos relevantes ao domínio na análise do vocabulário do
léxico das fontes de conhecimento assinaladas.
a. Especificar o domínio a ser tratado.
Especificar o domínio da aplicação para o qual será projetada a arquitetura de
software.
b. Especificar o propósito da ontologia.
O propósito da ontologia é suportar as atividades da fase de análise no
processo de desenvolvimento de arquitetura de software.
c. Especificar o escopo da ontologia.
O escopo da ontologia é o domínio da aplicação descritos pelos processos de
negócio que o sistema em desenvolvimento fará parte.
d. Especificar os usuários da ontologia.
Os usuários da ontologia são o arquiteto de software, participantes do projeto
de desenvolvimento, as partes interessadas no sistema em construção.
e. Especificar os usos esperados para a ontologia.
A utilização definida para a ontologia é de ser uma ferramenta para o arquiteto
de software para a fase de análise.
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f. Especificar as fontes para aquisição do conhecimento.
As fontes para captura de informações para popular a ontologia e satisfazer o
conteúdo esperado para ela. Neste trabalho optou-se por utilizar os processos
de negócio da empresa nos quais o sistema em desenvolvimento fará parte. A
razão para isto é:
•

Caso disponíveis, os modelos de processo de negócio formalizam
os tais processos de uma empresa, capturam o contexto no qual
estes processos são executados como políticas organizacionais,
regulamentações legais e restrições tecnológicas (CARDOSO et
al., 2009);

•

A modelagem dos processos de negócio é um meio para o
alinhamento entre às áreas de negócio e o desenvolvimento dos
sistemas de software (SHARP e McDERMOTT, 2001);

•

Em processos de desenvolvimento consideradas convencionais,
isto é, sem que os processos de negócio sejam utilizados, as
partes interessadas no sistema de software comunicam ao
arquiteto de software suas necessidades, problemas que devem
ser resolvidos, a delimitação do sistema e os atributos de
qualidades consideradas criticas. O sistema é projetado com
base nas comunicações efetuadas entre as partes interessadas,
mas caso estas comunicações não tenham sido eficientes o
sistema pode apresentar funcionalidades ou soluções ao
problemas apresentado que não refletem os objetivos e
atividades de negócio definidos pela empresa (CARDOSO et al.,
2009);

Os processos de negócio podem estar descritos em linguagem natural ou
modelados em linguagens formais para representação do processo de negócio,
entretanto em ambos os casos, tais processos devem ser transformados em
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casos de uso descritos em linguagem natural (GONZÁLEZ e DIAZ, 2007) para
que a terminologia utilizada nos processos de negócio seja capturada para
formar a ontologia em construção.
Para que se proceda na análise dos processos negócio relevantes ao sistema
em construção é necessário a identificação destes processos de negócios
através da seguinte abordagem:
i.

Identificar os objetivos de negócio perseguidos com
o desenvolvimento deste sistema;

ii.

Identificar processos de negócio associados a estes
objetivos de negócio;

iii.

Analisar os processos de negócio e identificar
aqueles que têm como componente este sistema;

iv.

Manualmente, derivar os processos identificados no
item anterior em casos de usos em linguagem
natural.

g. Especificar as questões de competência.
Neste trabalho há dois grupos de questões competência, as questões
referentes ao domínio da aplicação e as questões que aplicarão o
procedimento recomendado pelo ODP para organizar o preenchimento da
ontologia de acordo com as linguagens do ponto de vista ODP. O grupo de
questões com relação ao domínio da aplicação será subdivido de acordo com o
grupo de usuários que pretensamente necessitam resposta à referida questão.
As questões de competência estão agrupadas com o objetivo de sua
organização de acordo com o uso das informações relacionadas a tais
questões.
O Quadro 1 exibe as questões de competência relativas a especificação da
arquitetura de software segundo a parte 3 da norma ODP, Arquitetura de
Especificação

dos

pontos

de

vista

ODP.

b. Questões de competência para especificação arquitetural
GQCA Especificação da empresa
Quais os requisitos de negócio?
Quais são as relações dos requisitos de negócio com a arquitetura?
Quais são os processos de negócio que irão interagir com o sistema?
Quais são os objetos de negócio (podem ser outros sistemas que também possuem ?
Quais são as comunidades, isto é, grupos de objetos empresa associados a processos de negócio em comum?
Quais são as atividades do processo de negócio (para ajudar a identificar os objetos empresa)?
Quais são os objetos empresa?
Quais são os atributos e informações dos objetos empresa?
Quais são os relacionamentos existentes entre os objetos empresa?
Quais atividades do objeto empresa são de ator?
Quais atividades do objeto empresa são de artefator?
Quais são as políticas da empresa ou regras que controlam as atividades dos objetos empresa?
Quais são as regras do ambiente externo (contrato de ambiente) que limitam as atividades dos objetos empresa?

GQCA Especificação da visão informação
Quais as informações que são manipuladas pelo sistema?
Quais são as estruturas das informações?
Quais os tipos são os conteúdos das informações?
Quais são as regras que definem os estados do objeto informação (esquema invariante)?
Quais são os valores permitidos para os objetos de informação?
Quais são os atributos definidos para os objetos de informação (esquema estático)?
Quais são as ações que causam mudanças no estado do objeto de informação (esquema dinâmico)?

GQCA Especificação da visão computação
Quais as funcionalidades do sistema?
Quais são os elementos do sistema que executam algum processamento no sistema (objetos computação)?
Quais objetos de computação trocam mensagens entre si?
Quais são os objetos de ligação necessários para a interação entre os objetos computação?
Quais são os tipos de informações que são trocadas entre os objetos que se comunicam?

GQCA Especificação da visão engenharia
Quais são os elementos de execução (nós) associados aos objetos computação?

QCA1
QCA2
QCA3
QCA4
QCA5
QCA6
QCA7
QCA8
QCA9
QCA10
QCA11
QCA12
QCA13

QCA14
QCA15
QCA16
QCA17
QCA18
QCA19
QCA20

QCA21
QCA22
QCA23
QCA24
QCA25

QCA26
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GQCA Especificação da visão tecnologia
Quais são as tecnologias necessárias para a implementação do sistema?
Existem padrões implementação destas tecnologias?

QCA29
QCA30

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 1 – Questões de competência para especificação pontos de vista ODP

Quais são os elementos de comunicação (canais) associados aos objetos de ligação da visão computação?
Quais são os protocolos de comunicação entre os objetos engenharia identificados?

QCA27
QCA28
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h. Especificar o pré-glossário.
A partir das fontes de conhecimentos estabelecidas para aquisição do
conhecimento e das questões de competência formuladas, extrai-se a
terminologia de forma manual, isto é feito através da leitura dos processos de
negócio formalizados em casos de uso descritos em linguagem natural e das
questões de competência. Elabora-se uma relação dos termos relevantes para
do domínio do problema, são excluídas as seguintes classes gramaticais ou
classe de palavras: artigos, advérbios, conjunções e preposições.
São consideradas as classes de palavras como substantivos, verbos, adjetivos
pronomes e numeral.
Também são considerados o vocabulário das possíveis respostas ou exemplos
de respostas às questões de competência, a terminologia utilizada nestas
repostas identificam possíveis instâncias das classes que comporão a
ontologia.

3.3.2 Documento de especificação da ontologia
No Quadro 2 encontra-se o modelo para o artefato esperado nesta etapa de
desenvolvimento da ontologia, que é o documento de especificação da ontologia com a
utilização de linguagem natural.

QCA1

QC1

Domínio a ser tratado
Domínio a ser analisado para a construção da ontologia
Propósito da Ontologia
Suportar o arquiteto de software na fase de análise
Escopo da Ontologia
Parte do domínio em estudo que será referenciado como informações de requisitos para o desenvolvimetno do
sistema
Usuários para a Ontologia
Possíveis usuários das informações contidas na ontologia na utilização do sistema em desenvolvimento + Arquiteto
de Software
Usos para a Ontologia
Ferramenta para possibilitar a manipulação de conceitos do domínio do problema na análise da arquitetura de sw.
Fontes de Conhecimento para aquisição do conhecimento
Definir processos de negócio relacionados ao sistema em desenvolvimento
Questões de competência
a. Questões de competência do domínio da aplicação
GQA 1 (Grupo de Questões de Competência)
Questoes de competência
b. Questões de competência para especificação arquitetural
GQCA (Grupo de questões de competência para arquitetura)
Questões de competência para arquitetura
Pré-glossário de termos

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 2 – Modelo do Documento de Especificação da Ontologia

8

7

6

5

4

3

2

1

Documento de especificação da Ontologia - Nome do Projeto
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3.4

Descrição da etapa de Conceitualização
O conhecimento a respeito da ontologia e do seu conteúdo na etapa de

especificação é descrito em linguagem natural no documento de especificação de
ontologia, porém encontra-se desestruturado. A etapa seguinte de conceitualização
preocupa-se em organizar o conhecimento que compõe a ontologia em termos da
semântica do vocabulário do pré-glossário, isto é, os conceitos que irão popular a
ontologia, das propriedades que os conceitos apresentam no domínio, dos
agrupamentos formados por conceitos relacionados, das relações entre os
conceitos, restrições e o do papel que o conceito do domínio do problema exerce
para a especificação da arquitetura.
A organização destes conceitos ocorre com a aplicação de técnicas para a
classificação dos conceitos, suas propriedades, relações e do papel quanto a
especificação arquitetural dos pontos de vista ODP.
Este trabalho de pesquisa estende as técnicas propostas na metodologia
METHONTOLOGY, que foram as do método proposto por Goméz-Pérez et al.
(1996), para executar a conceitualização do vocabulário em estudo aplicando os
procedimentos da arquitetura de especificação ODP.
O conjunto de técnicas consiste na análise do vocabulário com relação às
classes gramaticais a que pertencem, o resultado da separação por classes
gramaticais consiste em representações intermediárias da ontologia, cujo objetivo é
facilitar a manipulação dos conceitos do domínio do problema para estruturá-los de
forma que atendam ao metamodelo definido para a ontologia. O detalhamento
destas técnicas e das representações intermediárias encontram-se na descrição das
atividades para conceitualização.
A conceitualização cria o modelo conceitual que conforma com o metamodelo
adotado e desta forma possibilita o acesso às informações organizadas de forma
que suporte o desenvolvimento da arquitetura.
3.4.1 Atividades para conceitualização
Esta seção descreve a seqüência de atividades e os artefatos produzidos na etapa de
conceitualização.
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i.

Elaborar Glossário de Termos (GT)

Definir o glossário de termos a partir do pré-glossário elaborado na etapa
anterior, a de especificação, isto é, aqueles termos identificados como
relevantes no domínio do problema e pertencentes a classes de palavras
descritas no Quadro 3 e que de maneira geral podem ser classificadas de
acordo com o tipo do termo. Ressalta-se que a classificação do tipo de termo
depende do contexto da frase na qual é utilizado, com a necessidade de
análise e interpretação manual do mesmo.
Classe de
Palavras
Substantivo
Verbo
Adjetivo
Pronome
Numeral

Possível Tipo de termo
Classe, Instância, Propriedade
Relações
Propriedade
Relações
Instância

Quadro 3 - Classificação do tipo de termo com relação à sua classe gramatical
Fonte: Elaborado pela autora

O interesse nesta atividade é determinar a semântica do termo em análise e
responder a uma das seguintes questões:
É uma classe?
É instância de alguma classe?
É relação entre classes?
É propriedade de uma classe? Propriedade de uma instância?
É restrição?

Artefato produzido nesta atividade – Glossário de Termos (GT)

O Glossário de Termos consiste na relação das seguintes informações: o
termo, seu conceito (seu significado no contexto do domínio do problema) e a
classificação quanto ao tipo de termo que pode ser: Classe, Instância,
Propriedade, Relações ou Restrições.
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ii.

Elaborar Árvore de Classificação de Conceito (GT)

O objetivo desta atividade é agrupar os conceitos que têm relacionamentos
entre si. Neste momento, as relações de interesse são do tipo:
Relações taxonômicas – categorização de relações hierárquicas
de classes/subclasses a partir do nível de abstração mais geral
em direção às mais específicas. São relações como é-um,
subclasse-de, composto-por, etc.
A técnica utilizada para agrupar os conceitos com relação taxonômica está
descrita abaixo:
a) inicia-se agrupando-se os termos que são relacionados entre si. Uma árvore
de classificação será construída para cada um destes grupos, isto é, cada
grupo terá sua taxonomia representada.
b)para cada grupo separar os termos que são substantivos dos verbos.
c)para os termos que são verbos, construir uma lista com o dicionário de
verbos e uma lista de condições que determinam ou limitam a ação denotada
pelo verbo. Este dicionário de verbo, será utilizado para a elaboração do
Diagrama de Relações Binárias (DRB).
d)para os termos que são substantivos:
Construir um dicionário de dados (DD). Neste dicionário de dados serão
relacionadas as instâncias capturadas de cada conceito considerado como
classe.
O seguinte modelo de quadro será utilizado para a especificação deste
dicionário de conceitos:
Nome do
Conceito

Sinonimos

Acrônimos

Descrição

Instâncias

Atributos de
Classe

Quadro 4 – Modelo de Dicionário de Dados
Fonte: Férnandez et al., 1997 (Adaptado de)

e)Construção da árvore de classificação de conceitos:

Atributos de
instâncias
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Após a construção do dicionário de dados, isto é, listar todos os conceitos que
são

substantivos,

organizá-los

em

taxonomias,

normalmente

de

classe/subclasse. O arquiteto deve organizá-los em conjuntos mutuamente
disjuntos1. Na verdade, deverá ser construída uma árvore de classificação para
conjunto disjunto.
Esta árvore pode ser graficamente representada para a verificação do
conhecimento contido nas árvores de classificação de conceitos.

Artefatos produzido nesta atividade
Dicionário de verbos e lista de condições dos verbos.
Dicionário de Dados (DD).
Árvore de Classificação de Conceitos (ACC).

iii.

Elaborar Diagrama de Relações Binárias (DRB)

O objetivo desta atividade é agrupar os conceitos que têm relacionamentos
entre si. Neste momento, as relações de interesse são do tipo:
Relações não taxonômicas – Ocorre a partir dos verbos
identificados anteriormente. São os relacionamentos entre os
conceitos determinados pela ação do verbo que não signifiquem
relacionamento de classe/subclasse.

O Dicionário de Verbos construído na sub-atividade anterior, possui a relação
de todos os verbos determinados no vocabulário selecionado. A partir deste
dicionário de verbos, prossegue-se na análise para identificação dos verbos
que indicam relações entre conceitos, com a exceção daqueles que indiquem
relação de classe-subclasse.

1

Uma família de conjuntos é dita disjunta dois a dois ou mutuamente disjunta se dados dois conjuntos quaisquer
da família, eles são disjuntos.
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Para cada verbo identificado que denote uma relação não taxonômica entre
dois conceitos, relacionar no diagrama de relações binárias os conceitos
envolvidos e o verbo/relacionamento.

Artefatos produzido nesta atividade
Diagrama de relações binárias.

iv.

Elaborar Árvore de Classificação ODP (de acordo com conceitos
ODP do ponto de vista)

O objetivo desta atividade é agrupar os conceitos do domínio da aplicação que
têm relacionamentos entre si de acordo com a aplicação do procedimento
recomendado pelo RM-ODP para especificação arquitetural do ponto de vista
ODP.
A primeira sub-atividade desta seção preocupa-se em classificar os conceitos
selecionados do domínio do problema de acordo com o seu papel na
especificação do ponto de vista ODP. Para isso, definiu-se critérios de
classificação dos termos para identificar esse papel, isto é, se o significado do
que representa um determinado termo para o arquiteto de software para a
possível especificação ser necessária no projeto da arquitetura, qual o papel
que esse significado representa como elemento arquitetural?
A

segunda

sub-atividade

tem

como

responsabilidade

estabelecer

o

relacionamento entre os conceitos selecionados enquanto conceito do ponto de
vista ODP/elemento arquitetural, isto é, quais são as relações entre os
conceitos de ponto de vista ODP identificados no domínio da aplicação de
acordo com as regras de estruturação definidas na linguagem do ponto de vista
ODP?
A seguir encontra-se o detalhamento de cada uma destas duas sub-atividades:
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I) Classificação dos conceitos do domínio da aplicação de acordo com os
conceitos do ponto de vista ODP

Para a classificação dos conceitos do domínio da aplicação de acordo com os
conceitos do pontos de vista ODP são necessárias as seguintes subatividades:

a) Sobre o dicionário de verbos verificar as relações de sub-classe entre os
verbos identificados. Isto devido a verbos que indicam ações ou
possivelmente estados, poderem ser parte da decomposição de uma
ação super-classe.
b) Através de cada verbo identificado relevante que indique uma ação,
função, serviço, etc., Verificar os demais componentes associados ao
verbo em uma sentença.
•

O conceito o sujeito de uma sentença?

•

O conceito é o objeto da sentença?

Através das árvores de classificação construídas anteriormente,
verificar se os conceitos envolvidos na sentenças listadas são classes
ou instâncias.
1. Agrupar os conceitos relacionados aos verbos identificados acima,
identificar as informações (dados) necessárias para a realização do
serviço, identificar atores/objetos associados ao serviço.
2. Associar funções ou serviços dependentes/relacionados;
3. Associar serviços dependentes/relacionados de outros grupos (outras
árvores de classificação de conceitos);

c) Sobre os dados organizados em no item anterior b) verificar o papel do
conceito (do domínio da aplicação) exercido na especificação arquitetura
de acordo com o conceito ODP do ponto de vista.
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Os critérios para classificação dos conceitos selecionados do domínio
da aplicação segundo os conceitos das linguagens do ponto de vista
ODP se encontram no Quadro 5.

Ponto de Vista
ODP
Empresa

Informação

Computacional

Engenharia

Tecnoloiga

Critérios de Classificação
Propósito para o Sistema. Por que o sistema é necessário?
Agrupamento de quem ou o que executa verbo, ação,
atividade, serviço, função para atingir um propósito do
sistema
Verbo, ação, atividade, serviço, função
Restrições internas ou externas
Quem ou O que executa Verbo, ação, atividade, serviço,
função
Informação, dados
Condições, Regras de mudança da informação
Valor de Atributo de informação
Possíveis mudanças dos atributos da informação
Sub-Classe de Verbo, ação, atividade, serviço, função de
outro objeto
Sub-Classe de Verbo, ação, atividade, serviço, função de si
mesmo
Quem ou O que executa Verbo, ação, atividade, serviço,
função sub-classe
Quem ou O que executa Verbo, ação, atividade, serviço,
função sub-classe vindo de outro objeto
Quem executa em equivalência a sub-classe de verbo, ação,
atividade, serviço, função de si mesmo
Ligação entre os executores das sub-classe de verbo, ação,
atividade, serviço, função de si mesmo
Tecnologias relevantes necessárias para a implementação do
sistema?

Quadro 5 – Critérios para especificação dos conceitos ODP

Conceito ODP
Objetivo
Comunidade
Função
Política
Objeto da Empresa
Objeto de
Informação
Esquema Invariante
Esquema Estático
Esquema Dinâmico
Serviço / Interação
Operação
Objeto de
Computação
Interface
Nó
Canal
Tecnologia

Fonte: Elaborado pela autora

Os critérios de classificação estão agrupados por visão ODP, desta forma a
representação do modelo de representação do resultado desta classificação
também ocorre por visão ODP. Assim, no nome da visão ODP é a super-classe
na organização dos conceitos do domínio da aplicação.
Em seguida, cada super-classe visão ODP possui os conceitos definidos na
coluna CONCEITO ODP do Quadro 5, numa relação hierárquica de compostopor.
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Por fim, cada um dos conceitos do domínio do problema que forem passíveis
de serem classificados pelos critérios estabelecidos, terão o relacionamento de
é-um contra a super-classe CONCEITO ODP a que ele pertence, como
esquematizado na Figura 4.

Figura 4 – Representação gráfica do resultado da aplicação dos critérios e classificação
ODP
Fonte: Elaborada pela autora

II) Aplicar regras de estruturação da linguagem do ponto de vista ODP

As regras de estruturação das linguagens do ponto de vista aplica-se a cada
ponto de vista ODP
Assim, para cada visão ODP identifica-se os relacionamentos entre os
conceitos daquele ponto de vista ODP. Pois, através da aplicação dos
conceitos e da regra de estruturação destes conceitos, ocorre a especificação
do ponto de vista ODP.
A identificação destes relacionamentos aqui ocorre através da aplicação de
técnica de questões. O arquiteto a partir da análise das árvores de
classificação de conceitos ODP junto com a análise das fontes de
conhecimento para a ontologia responderá as questões para classificação do
relacionamento entre os conceitos ODP.
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As questões para a técnica de identificação do relacionamentos entre os
conceitos ODP foram formuladas a partir de cada regra de estruturação de um
ponto de vista da norma RM-ODP parte 3 (ISO/IEC, 1996) e encontram-se
relacionadas no Quadro 6.

Quais são os serviços/Interação que necessitam ser executados por outros objetos computação?
Quais são as interfaces relacionadas com estes serviços/interações?
Quais as operações realizadas pelos objetos computação?

Quais são os objeto computação que serão mapeados em objetos engenharia?
Quais são as necessidades de interação/serviço com outros objetos computação para serem mapeados em
canais?
Quais são as tecnlogias relevantes para a implementação do sistema?

11
12
13

14

15
16

PV
Engenharia

PV Tecnologia

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 6 – Questões para definir relacionamentos entre os conceitos ODP já identificados

PV
Computação

PV Informação

Questões de identificação de relacionamentos
Qual o objetivo de cada comunidade?
Qual é o propósito esperado de cada sistema?
Quais são as funções necessárias para atingir cada um destes objetivos?
Quais são os objetos empresa que executam estas funções?
Quais são os objetos que conjuntamente efetuam as funções para que o objetivo da comunidade seja cumprido?
Quais são funções de um objeto empresa que são limitadas por uma política da comunidade e qual política é?
Quais são as limitações externas das funções do sistema?
Quais são as políticas internas ou externas que impõem regras e limitações aos objetos informação?
Quais são as ações que alteram o estado de um objeto de informação?
Quais são os conteúdos e atributos esperados após cada uma destas ações?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Visão ODP
PV Empresa
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O resultado desta sub-atividade é a definição dos relacionamentos entre os
conceitos ODP por ponto de vista e a ontologia descreve estas relações
através da definição da relação explicitamente na implementação da ontologia.
3.5

Descrição da etapa de Implementação
O conhecimento da ontologia como resultado da etapa de conceitualização

encontra-se organizado nas representações intermediárias utilizadas como forma de
apoio ao desenvolvimento da ontologia.
Nesta etapa o objetivo é formalizar a representação da organização
definida/encontrada da ontologia nas etapas anteriores para a ontologia funcione
como ferramenta para a especificação da arquitetura de software de forma que seu
conteúdo possa ser acessado de maneira simples.
Para este fim é necessário uma ferramenta de desenvolvimento de ontologia,
neste trabalho é utilizado o Protégé1 possibilitando assim a geração do código-fonte
da ontologia, sendo utilizada aqui a linguagem OWL. Atualmente a ferramenta
Protégé vem sendo muito utilizada, por ser uma ferramenta com boa interface, de
fácil manuseio e também por apresentar plugins2 para diversas visualizações e
funcionalidades. Esta ferramenta apóia a criação, visualização e manipulação de
ontologias e oferece suporte a linguagem OWL.
A ferramenta Protege permite a criação da ontologia através da entrada das
informações estruturadas na etapa de conceitualização. Utiliza-se dois cojuntos de
definições: as classes e as propriedades dos objetos.
Na definição de classes as informações a serem entradas na ferramenta são
referentes as classes e instâncias identificadas e o relacionamento hierárquico de
classe/subclasse.

1
2

Protégé – Ferramenta livre para edição de ontologias. http://protege.stanford.edu/
Pequeno programa auto-executável
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Figura 5 – Exemplo da ferramenta Protege para definição de relações hierárquicas

Fonte: Elaborada pela autora

As propriedades de objeto, que são as relações entre as classes definidas,
ocorrerão através da aplicação das regras de estruturação das linguagens do pontos
de vista ODP, ou seja, de acordo com a sintaxe de como os conceitos dos pontos de
vista ODP se relacionam de acordo com a norma.
O código OWL gerado pela ferramenta Protégé descreve a ontologia que pode
ser acessada e/ou manipulada através de APIs programáveis disponibilizadas em
toolkits para adicionar instâncias, adicionar anotações nas classes e possibilita a
execução de inferências.
Exemplos destas APIs programáveis:
Protégé OWL API (protege.stanford.edu/doc/dev.html)
OWL API (sourceforge.net/projects/owlapi)
Jena (Java) (jena.sourceforge.net)

Os artefatos Árvore de Classificação de Conceitos, Diagrama de Relações
Binárias, Árvore de Classificação ODP e Diagrama de Relações ODP serão
utilizados como referência para entrada de dados na ferramenta Protégé.
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3.6

Descrição da etapa de Avaliação da Ontologia
O conhecimento da ontologia encontra-se formalmente descrito, assim a

atividade de avaliação da Ontologia será realizada de maneira mais simples em
descrições formais em relação a várias representações intermediárias da ontologia.
Apesar disso, caso a ontologia não seja considerada válida para o propósito
esperado dela, a etapa de especificação da ontologia deve ser re-executada e
consequentemente a etapa de implementação também até que a ontologia seja
considerada válida.
A avaliação da ontologia é feita com a utilização das questões de competência
formuladas na etapa de especificação da ontologia, com as questões que a
ontologia deve responder (GRÜNINGER e FOX, 1995).
Caso a ontologia consiga responder todas as questões de competência, seu
conteúdo está de acordo com o propósito esperado e pode ser considerada
validada.
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4

DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIA COM APLICAÇÃO NA
ARQUITETURA DE SOFTWARE
No capítulo anterior foi apresentado o procedimento de desenvolvimento de

ontologia para aplicação na fase de análise do processo de desenvolvimento de
arquitetura de software escolhido para este trabalho.
As ontologias resultantes da aplicação deste procedimento tem a estrutura
definida para a organização do conhecimento orientada a inferências que o arquiteto
de software e demais interessados no projeto de desenvolvimento possam fazer com
relação à análise da arquitetura de software. Nas construções destas ontologias
executa-se os procedimentos de especificação dos pontos de vista ODP, em cinco
níveis de abstrações que são as visões definidas por esta norma para especificação
dos interesses dos participantes do projeto de desenvolvimento.
Neste capítulo discute-se o ciclo de vida deste tipo de ontologia dentro do
contexto de um projeto de desenvolvimento de software.
Os objetivos para a aplicação do procedimento são:
•

Verificar a eficiência e aplicabilidade do procedimento proposto;

•

Verificar se a adoção da metodologia METHONTOLOGY como base para
o procedimento proposto é eficiente para o propósito da ontologia de
suportar as atividades do arquiteto de software no início do processo de
desenvolvimento da arquitetura de software.

•

Verificar a aplicabilidade da técnica proposta para a análise do
vocabulário selecionado do léxico das fontes utilizadas para aquisição do
conhecimento, para classificação e organização dos conceitos para que a
ontologia suporte a atividade de análise do arquiteto de software;

•

Verificar a viabilidade da aplicação dos procedimentos ODP para
organizar a ontologia segundo as visões ODP que representam os
interesses dos participantes do projeto;

•

Verificar a aplicabilidade da própria ontologia resultante do procedimento
a fim de resolver o problema definido neste trabalho.
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Nas seções seguintes apresentam-se as informações relevantes do projeto de
desenvolvimento de software e a aplicação do procedimento de desenvolvimento de
ontologia. A ferramenta Protégé além de suportar a construção e edição da
ontologia, também possui recursos para realização de classificações e inferências
sobre os elementos incluídos na ontologia.
4.1

Introdução
Para

condução

deste

experimento,

aplica-se

o

procedimento

de

desenvolvimento de ontologias no contexto do projeto de desenvolvimento do
sistema “Registro de Eventos da Vida Civil”. Eventos da vida civil são serviços da
administração pública que são necessários quando ocorrem eventos da vida civil dos
cidadãos como nascimento, casamento, morte, etc. O registro destes eventos deve
ocorrer em maneira oficialmente constituída pela legislação instituída para o controle
das condições necessárias para o registro do evento, manutenção das informações
do registro, emissão da certidão que atesta o evento da vida civil e sua certificação
de autenticidade.
Aqui o serviço descrito é o Registro Civil de Casamento, isto é, os serviços associados
aos processos de negócio definidos para o registro do evento da vida civil casamento.

4.2

Processos de Negócio
Inicialmente apresenta-se os processos de negócio associados ao serviço

Registro do evento da vida civil do casamento.
Porém, a terminologia utilizada pelos cidadãos para solicitar este serviço ao
serviço público é “Casamento Civil” e receber como resultado deste serviço, a
“Certidão de Casamento”.
Verificou-se a existência de um processo de negócio associado a este serviço
formalmente representados na linguagem BPMN: “Emissão de Certidão de
Casamento”. Este processo é composto por dois sub-processos: “Habilitação do
Casamento” e “Registro de Casamento” como os modelos apresentados nas Figura 6
e Figura 7.
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Figura 6 – Modelo BPMN do sub-processo Habilitação do Casamento

Fonte: Elaborada pela autora

Figura 7 – Modelo BPMN do sub-processo Registro de Casamento

Fonte: Elaborada pela autora

Na

sessão

seguinte,

encontram-se

detalhados

os

sub-processos

representados pelas figuras 6 e 7 na apresentação de seus respectivos Casos de
Uso.

4.2.1 Casos de Uso
O procedimento para desenvolvimento da ontologia utiliza o vocabulário
utilizado no domínio do problema. Por esta razão, os modelos dos sub-processos de
negócio (Figura 6 e 7) serão descritos em formato de casos de uso em linguagem
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natural e os requisitos para o sistema “Emissão de certificado de Casamento” em
texto em linguagem natural.

Atores

Cidadão/Cidadã: Pessoas naturais que desejam se casarem.

Oficial/Escrivão: Autoridade constituída que verifica documentação recebida e inicia o
processo de habilitação e registro do casamento. Também verifica se há situação de
impedimento ou causas suspensivas do casamento.

Juiz de Vara de Família e Sucessão: Autoridade que dá o veredito para permitir a
habilitação do casamento.

Ministério Público: Faz verificações sobre situação de impedimento ou de suspensão do
casamento solicitado.

Caso de Uso

Emissão da habilitação para o Casamento: O processo de habilitação consiste na
averiguação de existência de causas suspensivas ou impeditivas ao casamento. Se não
verificados causas suspensivas ou impeditivas é emitida a habilitação para o casamento.

Pré-Condições: Cidadão/Cidadã deve ter maioridade,
As causas impeditivas segundo a Lei 10406 do Código Civil são:
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•
•
•
•
•
•

Parentesco natural ou civil de ascendentes com descendentes
Irmãos até o 3º grau inclusive
Adotado com o filho do Adotante
Adotante com quem foi cônjuge do adotado ou adotado com quem foi cônjuge do
adotante
Pessoas casadas
O cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio
contra o outro cônjuge

As causas suspensivas segundo a Lei 10406 do Código Civil são:
•
•
•
•

O viúvo ou viúva do cônjuge falecido com quem teve filhos enquanto não fizer o
inventário dos bens do casal e der partilha aos herdeiros.
O divorciado enquanto não tiver sido homologada a partilha dos bens do casal.
O tutor ou o curador e os seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados ou
sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou
curatela, e não estiverem saldadas as respectivas contas.
Os pretendentes podem solicitar ao Juiz a não aplicação das causas suspensivas caso
provem que não há prejuízo respectivamente, para o herdeiro, para o ex-cônjunge e
para a pessoa tutelada ou curatelada.

Caminho Principal:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Ambos os pretendentes devem comparecer ao cartório e firmar de próprio punho o
requerimento da habilitação, ou um procurador constituído, junto com a documentação
requerida, perante o oficial do Registro Civil.
Pagamento da taxa para requerimento da habilitação do Casamento.
Estando em ordem a documentação o Oficial, irá encaminhar ao Ministério Público para
a verificação de causas impeditivas ou causas suspensivas.
O oficial então irá extrair o edital da habilitação do casamento e solicitar a publicação na
impressa local se houver e afixará durante 15 dias na circunscrição do Registro Civil
(publicação do proclamas). No caso de urgência, a autoridade competente pode
dispensar a publicação do edital.
É dever de o oficial esclarecer aos pretendentes os fatos que podem invalidar o
casamento e também as modalidades de regime de bens.
Se houver impedimentos ou causas suspensivas serão opostos em declaração escrita,
assim como as provas ou indicação da localização das provas.
Cumpridas as pré-condições e não havendo causas impeditivas ou suspensivas o oficial
do registro extrairá o certificado de habitação do casamento.
A eficácia do certificado de habilitação de casamento é de 90 dias.

Caminho Alternativo:
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•
•
•
•

Na etapa 1, caso um dos pretendentes seja maior que 16 anos e menor que 18 anos é
necessário autorização de ambos os pais ou de representantes legais.
Na etapa 1 caso um dos pretendentes seja menor que 16 anos, excepcionalmente o
casamento poderá ser autorizado para evitar imposição ou cumprimento de pena
criminal ou em caso de gravidez.
Na etapa 3, caso haja impugnação do Oficial do Registro, do Ministério Público ou de
terceiros, a habilitação será submetida ao Juiz.
Na etapa 6, os pretendentes podem em caso de recebimento da declaração de causas
de impedimento ou causas suspensivas, apelar solicitando prazo cabível para a
apresentação de prova contrária aos fatos alegados e promover ações civis e criminais
contra o oponente de má-fé.

Pós-Condições: Cidadão/Cidadã obtêm o certificado de habilitação do casamento.

Atores

Cidadão/Cidadã: Pessoas naturais que desejam se casarem.

Oficial/Escrivão: Autoridade constituída que verifica a validade do certificado de habilitação
do casamento e efetua o registro e emite a certidão do casamento.

Registro do Casamento: Após a obtenção da habilitação para o casamento, o
cidadão/cidadã pode efetivar o casamento. O oficial/Escrivão efetuam o registro e emitem a
certidão do casamento.

Pré-Condições: Possuir certificado de habilitação para o casamento emitido há no máximo
90 dias.

Caminho Principal:
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1.

O casamento será celebrado perante autoridade na sede do cartório, a portas abertas,
com pelo menos duas testemunhas maiores de idade. Podendo realizar-se a celebração
em edifício particular, porém as portas deverão estar abertas durante o ato.
2. Deverão estar presentes os contraentes, ou procurador instituído, que declaram
pretender se casar por livre e espontânea vontade.
3. Após a celebração do casamento, será lavrado no livro de registros.
4. Será emitido o certificado do registro do casamento.
Caminho Alternativo:

•
•

Na etapa 1, caso um dos contraentes esteja impossibilitado de escrever ou não saiba
escrever, serão necessárias quatro testemunhas.
Na etapa 2 o casamento será imediatamente suspenso se algum dos contraentes:
recusar a afirmação de sua vontade, declarar que esta não é de livre e espontânea
vontade ou manifestar arrependimento.

Pós-Condições: Casamento registrado no livro de registros contendo necessariamente as
seguintes informações:
I - os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento, profissão, domicílio e residência atual
dos cônjuges;
II - os prenomes, sobrenomes, datas de nascimento ou de morte, domicílio e residência
atual dos pais;
III - o prenome e sobrenome do cônjuge precedente e a data da dissolução do casamento
anterior;
IV - a data da publicação dos proclamas e da celebração do casamento;
V - a relação dos documentos apresentados ao oficial do registro;
VI - o prenome, sobrenome, profissão, domicílio e residência atual das testemunhas;
VII - o regime do casamento, com a declaração da data e do cartório em cujas notas foi
lavrada a escritura antenupcial, quando o regime não for o da comunhão parcial, ou o
obrigatoriamente estabelecido.

O objetivo destes processos é assegurar que não existam impedimentos para o
casamento do cidadão/cidadã, observando a lei do código civil vigente e a
veracidade das informações fornecidas pelo cidadão/cidadã que pretendem o
casamento.
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O resultado deste processo é a prova do casamento aceita no país, o
certificado do registro do casamento.

Requisitos – Fato da vida civil: Casamento

Os requisitos desejados para a automação do sistema do cartório de registros,
onde hoje há uma grande parte do controle do processo que é feita manualmente
estão descritos a seguir.

-Aumentar a automação destes processos
-Disponibilizar o início do processo via internet com livre acesso à população:
- Fornecer guia para os cidadãos sobre o processo
- Possibilitar preenchimento de formulário do requerimento para a habilitação do
casamento e agendamento para o comparecimento no cartório de registro para entrega da
documentação e firmar de punho próprio o requerimento.
-Mínima exigência tecnológica para os cidadãos.
-Disponibilidade através da Internet a qualquer momento.
-Requisitos de segurança:
- Dados pessoais são sensitivos e devem ser seguros, transmitidos encriptados,
assim como armazenados com segurança e encriptados;
- Para as transações disponíveis através da Internet, não quebrar em múltiplas
transações ou sessões únicas.
- Garantir a autenticação e autorização de acesso quando necessário.
- Rastreabilidade das transações: quem fez o que, quando fez, de quem é a
responsabilidade, etc.)
- Assinatura eletrônica, se necessário deve ,ser aceita.
- O processos devem cumprir exigências legais.
- Os processos devem ser facilmente modificáveis em caso de mudança das
condições legais.

76

Os processos de negócio foram identificados através dos objetivos de negócio
a serem satisfeitos pelo sistema em construção. Estes objetivos de negócio são:
Reduzir tempo de atendimento presencial nos balcões dos cartórios de registro civil.
Oferecer informações sobre os procedimentos necessários para solicitações de
registros dos eventos da vida civil todos os dias da semana e em qualquer hora do
dia à população em geral.
Após transcrever os processos de negócio em texto de linguagem natural, será
aplicado o procedimento para desenvolvimento de ontologia com a utilização dos
pontos de vista ODP para aplicação na arquitetura de software. O contexto para o
desenvolvimento desta ontologia é o da engenharia de software e a sua aplicação é
na fase de análise do processo de desenvolvimento da arquitetura de software.

4.3

Aplicação do Procedimento para desenvolvimento de ontologia com a
utilização dos pontos de vista ODP para Fato da vida civil: Casamento
Apresenta-se nesta seção a aplicação da especificação de pontos de vista

ODP no procedimento para desenvolvimento de ontologia baseado na metodologia
METHONTOLOGY.

Esquema do processo de desenvolvimento da ontologia:

- Especificação da Ontologia(Aquisição de conhecimento)
- Conceitualização (Aquisição de conhecimento)
- Implementação
- Validação da Ontologia

4.3.1 Etapa de Especificação da Ontologia
Os conceitos do domínio do problema e os conceitos e regras de estruturação
das linguagens do ponto de vista ODP constituirão os elementos das ontologias a
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serem desenvolvidas com a utilização do procedimento descrito no Capítulo 3 deste
trabalho de pesquisa.
As fontes de conhecimento para a aquisição das informações que irão compor
a ontologia são:
a) Lei 10406 do Código Civil
b) Documento de referência de padronização para interoperabilidade
proposto

pelo

governo

federal,

o

e-ping

(http://www.governoeletronico.gov.br ).

c) Processos de Negócio: subprocesso Habilitação do Casamento e
subprocesso Registro do Casamento.
A Implementação das ontologias será na linguagem OWL, devido a
recomendação do documento de padronização do governo federal para ontologias.
Os artefatos produzidos nesta etapa são o Documento de Especificação da
ontologia em linguagem natural e a lista inicial de termos do domínio da aplicação.

Documento de Especificação da Ontologia

Propósito: Prover conhecimento consensual do modelo do domínio do Fato da Vida Civil
que pode ser utilizado pelo serviço público para a provisão deste serviço específico do
governo eletrônico, suportando a especificação do modelos de arquitetura de software no
processo de desenvolvimento da aplicação Fato da Vida Civil.

Escopo: A ontologia deve focar apenas os sub-processos “Habilitação de Casamento” e
“Registro do Casamento”

Linguagem de Implementação: OWL.

Usuários da Ontologia:
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Usuário 1: Cidadão/Cidadã que pretende se Casar

Usuário 2: Servidor Público/Administrador/Gestor do Cartório de Registros

Usuário 3: Servidor Público/Funcionário/Administrador/Gestor do Ministério Público

Usuário 4: Servidor Público/Funcionário Tribunal de Justiça (Vara Cível, Família e
Sucessão)

Usuário 5: Departamento do Governo / Administração Pública, Autarquias para análise de
dados estatísticos e elaboração de anuários estatísticos.

Usuário 6: Participantes do processo de desenvolvimento do sistema de software:
Engenheiros de requisitos, arquitetos de software, analistas de negócio, desenvolvedores,
gerência do projeto, etc. para o compartilhamento consensual dos significados dos conceitos
que pertencem ao domínio da aplicação.

Uso para a Ontologia:

Uso 1: Para o cidadão/cidadã obter informações sobre o processo a ser seguido para
obtenção do certificado do registro do casamento

Uso 2: Para o cidadão/cidadã preencher o formulário solicitando o requerimento de
habilitação do casamento e agendamento para sessão no cartório de registros da
circunscrição do local de residência de um dos cidadão/cidadã.

Uso 3: Para o controle do processo habilitação do casamento no Cartório de Registros
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Uso 4: Para solicitação/recebimento para/do ministério público para a obtenção da
habilitação do casamento

Uso 5: Para solicitação/recebimento para/do tribunal de justiça (varas cíveis) para decisão
judicial devido a impedimento/causas suspensivas do casamento

Uso 6: Para registro do documento certificado de habilitação do casamento

Uso 7: Para auxiliar na especificação do modelo da arquitetura do sistema de software.

Uso 8: Para o compartilhamento consensual dos significados dos conceitos pertencentes ao
domínio da aplicação pelos participantes do projeto de software.

Questões de Compentência:

Especificação de aspectos da ontologia não diretamente relacionado ao seu
conteúdo: Atender a padronização do projeto de integração de cartórios: e-ping
(http://www.governoeletronico.gov.br )

Grupo de Questões de Competência:

Questões de Competência (como forma de especificar a ontologia, sobre o que ela deve
conter)

Organizarda por grupo

GQC1: Cidadão (Informações):
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QC1: Que informações o cidadão/cidadã necessita? Processo que o cidadão/cidadã deve
seguir para a obtenção do certificado do registro do casamento.

QC2: Quais são os documentos necessários para iniciar o requerimento da habilitação do
casamento? Certidão de nascimento, autorização de responsáveis legais, comprovante de
residência, atestado de óbito no caso de viuvez, etc.

QC3: Quais são as condições, aspectos necessários para o casamento? Ser maior que 18
anos, se maior que 16 e menor que 18 anos com autorização de responsáveis legais, não
ser descendente ou ascendente com parentesco natural ou civil, irmãos, pessoas casadas,
etc.

QC4: Onde obter mais informações? nº Cartório de Registro, endereço: Rua ABC, 111, etc.

QC5: Quanto custa para obter o certificado do registro do casamento? R$ 340,00.

GQC2: Cidadão (Requerimento Certificado de Habilitação do Casamento)

QC6: Nome do Cidadão/Cidadã: João da Silva, Maria da Silva, etc.

QC7: Data de nascimento do Cidadão/Cidadã: 01/01/1990.

QC8: Endereço do Cidadão/Cidadã: Rua ABCD, 222. Cidade: ABC, Estado, AB

QC9: Contato do Cidadão/Cidadã: Tel: 011-1111-1111, e-mail: email@email.com.br.

QC10:Nome dos pais do Cidadão/Cidadã: João da Silva, Maria da Silva, etc.

QC11:Endereço dos pais do cidadão/cidadã (se conhecidos): Rua BCD, 333 – Cidade ABC,
Estado AB
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QC12: Documento de Identificação: RG no. 1111.1111-1, documento equivalente.

QC13: Número da Certidão de nascimento: 111.111.111-1

QC14: Dados das duas testemunhas que atestem conhecer os pretendentes e que declarem
não existir nenhum impedimento para o casamento: Nome, endereço, número do
documento de identificação.

QC15:Número da certidão de óbito do cônjuge falecido (se houver) 111.111.1111-1

QC16:Número do registro da sentença do divórcio (se houver): 111.111.11111-3

GQC3: Cartório de Registro

QC17: Nome do Cartório de Registro: xx Cartório de Registro de ABC

QC18: Endereço do Cartório de Registro: Rua CDEF, 333, Cidade de ABC, Estado AB

QC19: Data do agendamento marcado pelo cidadão/cidadã para o comparecimento ao
cartório de registro: 12/02/2011

QC20: Número do requerimento da habilitação de casamento: 1123333-2

QC21:Nome do funcionário do cartório: João de Souza

QC22: Conferência dos documentos: Falta declaração das testemunhas.
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QC23: Pagamento da taxa para registro do casamento: Recibo número 333.

QC24: Data de envio para publicação do edital do casamento: 12/02/2011

QC25: Data de publicação no proclamas do cartório: 12/02/2011

QC26: Parecer do Oficial do cartório de registro: Impugnado/Não impugnado

QC27; Data do envio para o Ministério público: 12/02/2011

QC28: Data do retorno do Ministério público: 25/02/2011

QC29: Parecer do ministério público: Impugnado/Não impugnado

QC30: Declaração de terceiros com causas impeditivas ou suspensivas: Nome do
declarante, número do documento, endereço, declaração do terceiro.

QC31: Data para envio ao tribunal de justiça para parecer do juiz para a causa impeditiva ou
suspensiva levantada pelo oficial do cartório, pelo ministério público ou por terceiros:
14/03/2011.

QC32: Data do retorno do tribunal de justiça com impugnação ou não do juiz: 20/03/2011.

QC33: Parecer do Juiz para impugnação da habilitação de casamento: Deferida ou
Indeferida.

QC34: Prazo solicitado pelos pretendes para fazer prova contrária aos fatos alegados para
impedimento ou suspensão do casamento: 90 dias
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QC35: Data do envido do processo para prova contrária aos fatos alegados para o tribunal
de justiça: 14/04/2011.

QC36: Data do retorno do tribunal de justiça com a decisão judicial para a prova contrária
apresentada: 12/05/2011.

QC37: Parecer do Juiz para a prova contrária apresentada: Deferido ou Indeferido.

QC38: Número do certificado de habilitação do casamento: 333.333.333-4.

QC39: Data de emissão do certificado de habilitação do casamento: 15/05/2011.

GQC4: Ministério Público

QC40:Número do requerimento de habilitação de casamento: 1123333-2

QC41: Número do processo no ministério público: 1123333-2

QC42: Existência de causas impeditivas/suspensivas: estado civil, parentesco, adoções, etc.

QC43: Parecer do Ministério Públlico: Impugnado/ Não impugnado

QC44: Data de envio para o Cartório de Registro: 25/02/2011

QC45: Nome do funcionário do Ministério Público: Maria de Souza
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GQC5: Tribunal de Justiça

QC46: Número da Vara de Família e Sucessão: 1ª, 2ª, 3ª, etc.

QC47: Número do requerimento da habilitação de casamento: 1123333-2

QC48: Número do processo do tribunal de justiça: 1123333-2

QC49: Causas Impeditivas ou Suspensivas: parentesco, viuvez sem inventário, etc.

QC50: Nome do Juiz: Maria da silva

QC51: Parecer do Juiz: Deferido/Indeferido pois blá-blá-blá.

QC52: Data do envio ao Cartório de Registros: 20/30/2011

QC53: Nome do Juiz para julgamento das provas contrárias aos fatos alegados: Maria da
Sivla

QC54: Parecer do Juiz para as provas contrárias: Deferido/Indeferido

QC55: Data do envio ao cartório de registros após julgamento das provas contrárias:
12/05/2011

GQC6: Órgão do Governo – Elaboração e Análise de estatísticas

QC56: Qual o cartório de Registro? Primeiro Cartório de Registros de São Paulo, etc.
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QC57: Quais são os dados para envio ao órgão do governo: Localidade, idade do
cidadão/cidadã, estado civil anterior, cidade de residência, etc.

GQC6: Projeto de desenvolvimento do software – Arquiteto de Software

QC58: Quais são os objetivos do cartório de registros com este sistema? Prover o
certificado do registro do casamento em até 30 dias se não houver nenhuma causa
impeditiva ou suspensiva e se a documentação e condições requeridas estiverem corretas.
Disponibilizar para consulta autorizada o registro do casamento. Emitir segunda via do
certificado do casamento. Fornecer dados para elaboração e análise de estatísticas.

QC59: Quais são os objetos de negócio do sistema que influem na arquitetura? Informações
aos cidadãos/cidadãs, Requerimento de habilitação de casamento, Audiência no Ministério
Publico, Julgamento de Impugnação no Tribunal de Justiça, Informações estatísticas para
órgão do governo, Registro do Casamento

QC60:Quais são as comunidades de objetos de empresa? Cartório de Registros, Ministério
Público, Tribunal de Justiça, Órgão do Governo para estatísticas

QC61 Quais são os papeis encontrados na comunidade do cartório de Registros?
Cidadão/Cidadã, Servidor do Cartório do Registro, Certificado de Habilitação do Casamento,
Livro de Registro do Casamento

QC62. Quais são as políticas que influenciam o sistema internamente e externamente?
Código Civil 10.406,

Regimento do Cartório de

Registro,

e-PING Padrões de

Interoperabilidade de Governo Eletrônico.

QC63.Que tipo de informações serão gerenciadas pelo sistema: Informativo sobre o
processo a ser seguido para obter o certificado do registro do casamento, requerimento da
habilitação do casamento, registro do casamento.
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QC64:Quais são os esquemas invariantes (regras) que se aplicam aos objetos de
informação: Requerimento de Habilitação do Casamento – Os endereços dos pretendentes
devem ser residenciais e válidos, os números dos documentos fornecidos devem ser
válidos, as duas testemunhas devem apresentar maioridade, o prazo de eficácia do
certificado de habilitação de casamento é de 90 dias a partir de sua emissão, etc.

QC65: Quais são os esquemas estáticos que se aplicam em objetos de informação (estado
e estrutura): Data para o prazo de eficácia do certificado de habilitação de casamento, Data
do envio para publicação do edital do casamento.

QC66: Quais são os esquemas dinâmicos (mudanças permitidas) que se aplicam em
objetos de informação? Se houver causas impeditivas a situação da habilitação para
casamento é registrada a razão da causa impeditiva.

QC67: Quais são os objetos computacionais? Requerimento de habilitação do casamento,
Solicitação de audiência no Ministério Público, Solicitação de julgamento de impugnação,
Registro do Casamento, Envio de dados estatísticos, etc.

QC68: Quais são os objetos de ligação? Ligação entre Requerimento de Habilitação de
Casamento e Audiência do Ministério Públicos, Ligação entre Requerimento de Habilitação
de Casamento e Julgamento de impugnação no tribunal de justiça, Ligação entre
Requerimento de habilitação de Casamento e Registro de Casamento, Ligação entre
Registro de Casamento e Envio de Dados Estatísticos.

QC69: Quais são as entidades de execução associadas aos objetos de computação, ou
seja, quais são os nós? Requerimento de habilitação do casamento, Solicitação de
audiência no Ministério Público, Solicitação de julgamento de impugnação, Registro do
Casamento, Envio de dados estatísticos, etc.

QC70: Quais são os canais de comunicação entre os objetos de engenharia? Canal entre
Requerimento de Habilitação de Casamento e Audiência do Ministério Públicos, Canal entre
Requerimento de Habilitação de Casamento e Julgamento de impugnação no tribunal de
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justiça, Canal entre Requerimento de habilitação de Casamento e Registro de Casamento,
Canal entre Registro de Casamento e Envio de Dados Estatísticos.

QC71: Identificar tecnologias relevantes para o desenvolvimento do sistema. Linguagem de
especificação da ontologia: OWL, etc.

Pré Glossário de Termos:
Ver Quadro 7

A primeira captura dos termos relevantes do domínio da aplicação
pertencentes ao escopo definido para a ontologia está relacionada na lista inicial de
termos, ou pré-glossário mostrado no Quadro 7.
Pré -Glossário
Adotante

Julgamento

Adotivo
Ascendente

Julgar
Lei 10406

Autenticação
Autorização

Maioridade
Ministério Público

Autorização de Acesso
Canais

Nós
Objetivos do Cartório

Cartório de Registro
Casamento

Objeto da Empresa
Objetos Computacionais

Causas Impeditivas
Causas Suspensivas

Objetos de Ligação
Oficial de Registro

Certidão
Certificado

Pais
Papéis de negócio

Cidadão
Código Civil

Parentesco
Políticas

Comunidade
Descendente

Prazo de Eficácia
Procurador

Disponibilidade
Divorciado

Prova Contrária
Prova de Eficácia

Documentos
edital

Publicação
Regime do Casamento
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Encriptação
endereço de residência

Registro
Requerer habilitação

e-ping
Esquema Dinâmico

Residência
Responsáveis legais

Esquema Estático
Esquema Invariante

Segurança
Servidor Públco

Estado Cívil
Estatística

sobrenome
Tecnologias

Funcionario
Habilitação

Testemunha
Tribunal de Justiça

herdeiros
impugnação

Viuvez

Informação
Informativo do Processo de
casamento
Integridade
internet
Inventário
Juiz

Quadro 7 - Lista inicial dos termos do domínio do problema capturados
Fonte: Elaborado pela autora

4.3.2 Etapa de Conceitualização
Nesta etapa utiliza-se o Documento de Especificação da Ontologia produzido
na etapa anterior como entrada para as atividade de conceitualização, conforme
descrito nas sub-atividades a seguir:

i.

Elaborar Glossário de Termos (GT)

Definição o glossário de termos a partir do pré-glossário elaborado na etapa
anterior, a de especificação, e determinar os termos relevantes para o escopo do
sistema:

Documentos

Cartório

Cidadão/Cidadã

Cartório de Resgistro Civil das Pessoas
Naturais que atenda o subdistrito da residência
de um dos nubentes
Relação de documentos requisitados para a
solicitação da habilitação de casamento

declaração de duas testemunhas
maiores, parentes ou não, que
atestem conhecê-los e afirmem não
existir impedimento que os iniba de
casar

Primeiro da Cidade de São Paulo,
Segundo, Terceiro, etc.
certidão de nascimento ou
documento equivalente
autorização por escrito das
pessoas sob cuja dependência
legal estiverem, ou ato judicial que
a supra

Maria Silveira, João Silveira

Realiza verificações por impedimentos ou
causas suspensivas para o casamento
Pessoas naturais que fazem promessa de
casamento. Noivos.

Classe

Classe

Instância

Classe

Instância

João de Souza, Maria de Souza

Juiz
Oficial do Registro
Civil

Ministério Público

Instância

João da Silva, Maria da Silva

Caso haja impugnação do oficial de justiça, do
ministério público ou de terceiros a habilitação
será submetida ao juiz
Autoridade do cartório com poder outorgado
pelo poder público

Tipo

Instância

Definição

Conceitos

Estado Civil
Maioridade
Nacionalidade
Declaração de
Pobreza
Domicílio
Condição de
Casamento

Instituido
Provisório

Atributo
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Impugnação

Restrições constantes no Código Civil
Legislação que rege o direito civil (entre eles o
casamento)

Publicação

Causas Suspensivas
Código Civil Lei
Número 10406

Atividade do processo de habilitação. Edital
publicado no quadro de avisos do cartório ou
imprensa local

Testemunhas

Restrições constantes no Código Civil
Ato do oficial de registro, ou ministério público
ou terceiro quando verificam fator de
impedimento ou causas suspensivas para o
casamento

João Pires, Maria Pires

Duas pessoas naturais, parentes ou não, maior
de idade que declarem o não impedimento ao
casamento por parte dos nubentes

Impedimento

Número do Certificado

Processo para a verificação de causas
suspensivas ou impedimentos ao casamento
Certificado que atesta a inexisteência de fato
obstativo e que tem validade de 90 dias

Habilitação do
Casamento
Certificado de
Habilitação

declaração do estado civil, do
domicílio e da residência atual dos
contraentes e de seus pais, se
forem conhecidos
certidão de óbito do cônjuge
falecido, de sentença declaratória
de nulidade ou de anulação de
casamento, transitada em julgado,
ou do registro da sentença de
divórcio

Instância

Classe

Relação

Classe

Relação

Instância

Classe

Classe

Livro
Título
Subtítulo
Capítulo
Artigo

Causa suspensiva
existente

Impedimento
Existente

Maioridade

Prazo de Validade

Deferimento
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Relação

Número do Registro
Número do Registro

Número do Registro

Lavratura do assento no livro de registros

Certificação do registro do casamento

Em caso de extravio ou necessidade, pode-se
requerer a 2a via da certidão de casamento.
Neste caso sempre é paga

Autorização
Registro do
Casamento
Certidão do Registro
do Casamento

2a Via da Certidão
do Registro de
Casamento

Julgamento

Edital

Instância

Autorização por escrito de ambos os país ou
representantes legais autorizando o casamento
de cidadão/cidadão maior que 16 anos e menor
que 18 anos.

Parentesco

Dados referentes a habilitação do casamento a
ser publicado na imprensa local no proclamas
do cartório civil para aviso geral a população.
No caso de haver impugnação por alguma
causa impeditiva ou suspensiva, será levado ao
parecer de um Juiz de Vara de Família e
Sucessão.

Propriedade

Relação entre os pretendentes a habilitação de
casamento. Podendo ser natural ou civil que
impessa o casamento.

Relação

Instância

Instância

Instância

Propriedade

Propriedade
Classe

Regime de comunhão ou não dos bens do casal

Certidão de Casamento

Classe

Prazo de Eficácia do
certificado de
habilitação
Prova de Eficácia

Classe

Prova Contrária
Regime do
Casamento

Prazo de 90 dias a partir da emissão do
certificado de habilitação do casamento
Documento que prova o registro do casamento

Estatística

Provas que os pretendentes a habilitação
podem apresentar caso ocorra causas
impeditivas ou suspensivas por má-fe.

Informações enviadas para órgão do governo
para consolidação de informações, elaboração
e análise de estatísticas sobre o casamento

Número do Livro e
Página

Comunhão de Bens
Separação Parcial de
Bens
Separação de Bens

Idade, Localidade,
Estado Civil anterior
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João Ribeiro, Maria Ribeiro

Responsáveis legais de maiores de 16 anos e
menores que 18 anos que deverão autorizar o
casamento nesta condição.

Pais

Responsáveis
Legais

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 8 – Glossário Parcial de Termos

João Matos, Maria Matos

Pai e Mãe que devem autorizar o casamento no
caso de filhos maiores de 16 anos e menores
que 18.

Propriedade

Propriedade
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ii.

Elaborar Árvore de Classificação de Conceito (ACC)

a) Separação de substantivos e verbos.
Substantivos
2a Via da Certidão do Registro de
Casamento
Audiência
Autenticação
Autorização
Autorização de Acesso
Canais
Cartório
Causas Suspensivas
Certidão do Registro do
Casamento
Certificado de Habilitação
Cidadão/Cidadã
Código Civil Lei Número 10406
Comunidade
Consulta
Disponibilidade
Documentos
Edital
Encriptação
e-ping

Esquema
Esquema Dinâmico
Esquema Estático
Esquema Invariante
Estatística
Habilitação do Casamento
Impedimento
Impugnação
Informação
Informativo do Processo de
Casamento
Integridade
Internet
Juiz
Julgamento
Ministério Público
Nós
Objetivos do Cartório
Objetos Computacionais
Objetos de Empresa

Quadro 9 – Listas de Substantivos
Fonte: Elaborado pela autora

Verbos
Habilitar
Impedir
Impugnar
Julgar
Publicar
Registrar
Requerer
Verificar

Quadro 10 – Lista de Verbos
Fonte: Elaborado pela autora

Objetos de Ligação
Oficial do Registro Civil
Órgão Estatístico
Pais
Papéis de Negócio
Parentesco
Políticas
Prazo de Eficácia do certificado
de habilitação
Prova Contrária
Prova de Eficácia
Publicação
Regime do Casamento
Registro do Casamento
Responsáveis Legais
Tecnologias
Testemunhas
Tribunal de Justiça
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b) Lista de condições de verbos.

Verbos

Condições

Requerer

Requerimento iniciado pelo cidadão/cidadã
Certificado de Habilitação concedida caso documentação e pré-

Habilitar

condições verificadas
Impedimento iniciado por terceiro com objeção a realização do
casamento

Impedir

Impugnação devido a constatação de causa impeditiva ou
Impugnar

suspensiva para a habilitação do casamento
No caso de impugnação o Juiz decide a deferência da impugnação
ou não

Julgar

Funcionário do Cartório de Registro inicia a solicitação de
publicação do edital do casamento para o público

Publicar

Após a celebração do casamento é lavrado o assento no livro de
Registrar

registros do cartório
Após o requerimento do casamento, o Oficial deve verificar as pré-

Verificar

condições para a habilitação do casamento

Quadro 11 - Lista de Condições de Verbo

Fonte: Elaborado pela autora

Impedir

Requerer

Impugnar

Julgar

Publicar

Habilitar

Figura 8 – Diagrama de Verbos

Registrar
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Fonte: Elaborada pela autora

c) Árvores de Classificação de Conceitos.

Documentos

Autorização

Pais
Responsáveis Legais

Documentos
Declaração

Pré-Condições

Testemunhas

Parentesco
Estado Civil
Maioridade 16 anos

Edital

Causas Suspensivas

Impedimento

Causas Impeditivas

Impugnação

Julgamento

Provas Contrárias

Figura 9 – Árvore de Classificação de Conceitos – Parte 1

Fonte: Elaborada pela autora
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Habilitação

Documentos
Pre-Condições

Certificado de
Habilitação Casamento
Prazo de Eficácia

Não Impugnação

Certificado Habilitação

Registro do Casamento

Certidão de Casamento
2ª via da certidão do Casamento

Figura 10 – Árvore de Classificação de Conceitos – Parte 2

Fonte: Elaborada pela autora
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Comunidade

Objetivos do Cartório

Objetivo de Empresa
Papéis de Negócio

Política
Esquema Invariante
Informação

Esquema

Esquema estático
Esquema Dinâmico

Objeto de

Objeto de

Computação

Ligação
Canais

Nó

Tecnologia

Figura 11 – Árvore de Classificação de Conceitos – Parte 3

Fonte: Elaborada pela autora

iii.

Elaborar Diagrama de Relações Binárias (DRB)

Conceito 1
Oficial do Registro
Civil
Numbentes
Oficial do Registro
Civil
Testemunhas
Juiz
Oficial do Registro
Civil
Oficial do Registro
Civil
Oficial do Registro
Civil

Relação

Conceito 2

Verificar
Requerer

Documentos
Habilitação do Casamento

Impugnar
Impugnar
Impugnar

Habilitação do Casamento
Habilitação do Casamento
Habilitação do Casamento

Registrar

Registro de Casamento

Lavrar

Registro de Casamento

Lavrar

Certidão de Casamento

Figura 12 – Diagrama de Relações Binárias (parcial)

Fonte: Elaborada pela autora
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iv.

Elaborar Árvore de Classificação ODP (de acordo com conceitos
ODP do ponto de vista)

A seguir apresenta-se o detalhamento da elaboração da árvore de classificação
ODP:
I) Classificação dos conceitos do domínio da aplicação de acordo com os
conceitos do ponto de vista ODP
Esta sub-atividade utiliza como artefatos os seguintes documentos produzidos:
•

Documento de especificação da ontologia

•

Glossário de Termos

•

Árvores de Classificação de Conceitos

•

Diagramas de Relacionamentos Binários

Aplicam-se os critérios de classificação de conceitos ODP relacionados no
quadro “Critérios de especificação dos conceitos ODP” descrito no Capítulo 3 desta
dissertação.
A Figura 13 mostra o resultado da aplicação destes critérios de classificação:
para um determinado conceito no domínio do problema. Classifica-se o papel ou seu
significado para a especificação da arquitetura. Assim, é identificado qual é o tipo de
conceito ODP que o conceito do domínio do problema preenche e por sua vez, qual
a visão ODP que o mesmo faz parte.
A Figura 13, mais especificamente exibe o resultado da aplicação dos
procedimentos da linguagem do ponto de vista empresa do ODP. A ferramenta
Protégé foi utilizada para a definição das relações de classe entre os conceitos ODP
com os conceitos do domínio do problema. Assim, definiu-se, por exemplo, que
“Objeto empresa” é uma super-classe para “Registro de Casamento”.
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Figura 13 - Classificação sob o ponto de vista empresa

Fonte: Elaborada pela autora
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Na sessão de implementação da ontologia deste procedimento, apresenta-se o
resultado da aplicação destes critérios de classificação segundo os conceitos ODP
na forma de diagramas de classes para as outras visões ODP.
Abaixo demonstra-se a aplicação do procedimento de classificação dos termos
(ideias ou conceitos pertencentes ao domínio da aplicação) selecionados nas etapas
anteriores, relacionados nos artefatos já produzidos e suas classificações com a
utilização dos critérios definidos em Quadro 5. Estas classificações, como foi visto,
ocorrem na forma de questões.
A. Classificação de acordo com visão da empresa
Quais são os termos que expressam os propósitos para este sistema em
construção? Por que o sistema é necessário?
(Classificação dos conceitos que representam Objetivos do Cartório)
Resposta: Assegurar (que a legislação vigente foi cumprida para emissão
da certidão de casamento), Emitir (a certidão do registro de casamento),
Fornecer Consulta (dos registros de casamento quando autorizado),
Fornecer Dados Estatísticos (para elaboração de informações para análise
estatísticas) e Fornecer Segunda Via da Certidão de Casamento.

Quais são as principais ações, atividades, serviços ou funções, denotados
por classe de palavra verbo, necessários para que o objetivo do cartório
seja atingido?
(Classificação dos conceitos que representam Funções)
Resposta: Requerer Habilitação do Casamento, Habilitar Casamento,
Registrar o Casamento, Julgar Impugnação do Casamento, Dar audiência
(pelo Ministério Público para o levantamento de causas impeditivas ou
suspensivas) e Fornecer dados estatísticos (para órgão de estatísticas do
governo).
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Quem ou o que executam as principais ações, atividades, serviços ou
funções, denotados por classe de palavra verbo, necessários para que o
objetivo do cartório seja atingido?
(Classificação dos conceitos que representam Objetos Empresa)
Resposta: Cidadão/Cidadã (requer habilitação do casamento), Habilitação
de Casamento (sistema para o processamento de negócio); Registro de
Casamento (sistema para o processamento de negócio), Servidor do
Cartório de Registro (opera, faz verificações, toma decisões com relação a
habilitação e/ou registro de casamento), Ministério Público (dá audiência
para levantamento de causas impeditivas ou suspensivas para o
casamento), Juiz do Tribunal de Justiça (julga Impugnação do Casamento)
e Sistema Estatístico (fornecer dados estatísticos para órgão de estatísticas
do governo).

O que apenas sofre a ação das principais ações, atividades, serviços ou
funções (ou seja, não interagem com outros), denotados por classe de
palavra verbo, necessários para que o objetivo do cartório seja atingido?
(Classificação dos conceitos que representam Papéis de Artefato ou
Funções de Artefato Empresariais)
Resposta: Certificado de Habilitação do Casamento, Livro de Registro do
Casamento e Banco de dados de estatisticas.

Quais os agrupamentos de quem ou o que executa verbo, ação atividade,
serviço ou função para atingir um propósito do sistema?
(Classificação dos conceitos que representam Comunidade)
Resposta:

Cartório de Registro de Casamento, Ministério Publico

(levantamento de causas impeditivas e suspensivas do casamento) Tribunal
de justiça (julgamento de impugnação do casamento) e Órgão estatístico do
governo federal.
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Quais as restrições de negócio, regulamentações, legislações, acordos,
determinações internas ou externas que influenciam os processos de
habilitação de casamento e registro de casamento?
(Classificação dos conceitos que representam Política)
Resposta: Lei 10406, Regimento do Cartório de Registro de Casamento e
e-ping (Padrão de Inteperoperabilidade do Governo Federal).

B. Classificação de acordo com visão de informação
Quais são as informações ou dados tratados por este sistema?
(Classificação dos conceitos que representam Objeto Informação)
Resposta: Documentos do cidadão/cidadã, Registro do Casamento,
Registro da Habilitação, Base estatística, Registro de Processo de
Impugnação e Registro de audiência do Ministério Público.

Quais são as condições ou regras para a mudança de informações ou
dados tratados por este sistema?
(Classificação dos conceitos que representam Esquemas Invariantes)
Resposta:

Endereços

residenciais

devem

ser

válidos,

número

de

documentos devem ser válidos, Idade das duas testemunhas deve ser mais
que 18 anos.

Quais são valores de atributos de informações ou dados tratados por este
sistema?
(Classificação dos conceitos que representam Esquemas Estáticos)
Resposta: Data do envio para publicação do edital do casamento e Data do
prazo de validade da eficácia da certidão de habilitação.

Quais são as possíveis mudanças dos atributos de informações ou dados
tratados por este sistema?
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(Classificação dos conceitos que representam Esquemas Dinâmicos)
Resposta: Se existir causa suspensiva deve ser registrado no processo.

C. Classificação de acordo com visão computacional
Considerando os objetos empresa da visão de empresa, quais são os
elementos dentro do sistema que realizam algum processamento? Quais
são as informações ou dados tratados por este sistema? Verificar verbos,
ações, atividade, serviço, função que correspondam a funcionalidades do
sistema.
(Classificação dos conceitos que representam Objeto Computacional)
Resposta: Fornecimento de dados estatísticos, Registro de Casamento,
Requerimento de habilitação do casamento, Agendamento sessão no
cartório de registro, Solicitação de Julgamento de Impugnação no Tribunal
de Justiça, Requerimento da Internet e Solicitação de audiência no
ministério público.

Para as ações que demandam interação com outro objeto computacional,
quais são os conectores para os outros objetos ?
(Classificação dos conceitos que representam Esquemas de Ligação)
Resposta: Envia dados estatísticos para órgão do governo federal, Envia
para o Ministério Público, Recebe do Ministério Público, Envia para o
Tribunal de Justiça e Recebe do Tribunal de Justiça, Recebe requerimetnos
da internet.

D. Classificação de acordo com visão engenharia
Considerando os objetos computacional da visão ODP computacional,
quais são os elementos de infra estrutura onde ocorrerá o processamento
do sistema?
(Classificação dos conceitos que representam Nó)
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Resposta: Base de dados estatísticos, Servidores do Cartório de Registro,
Base de dados de Registro de Casamento, Recebe requerimento da
Internet..

A partir dos objetos computação de ligação, quais são os canais
necessários do ponto de vista de engenharia?
(Classificação dos conceitos que representam Canal
Resposta: Ligação entre o sistema de recebimento de requerimetnos pela
internet e o cartório de registro, ligação entre o cartório de registro e o
tribunal de justiça e a ligação entre o cartório e o ministério público.

E. Classificação de acordo com visão de tecnologia
Quais são as tecnologias para a implementação do sistema?
(Classificação dos conceitos que representam Tecnologia)
Resposta: Internet, certificação de segurança e Criptografia.

II) Aplicar regras de estruturação da linguagem do ponto de vista ODP
Esta sub-atividade tem como artefato utilizado para sua realização a árvore de
classificação de conceitos ODP produzida na seção anterior.
Aplica-se as regras de estruturação da linguagem

do ponto de vista para

definir-se as relações entre os elementos identificados na árvore de classificação de
conceitos ODP. A Figura 14 exibe um exemplo do resultado desta aplicação:
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Figura 14 - Exemplo de Diagrama de Relação ODP

Fonte: Elaborada pela autora

Na Figura 14 verifica-se a definição de duas Propriedade de Objeto:
•

Esta_na_ Comunidade

•

Tem_Objeto_Empresa

Tais propriedades são propriedades inversas uma da outra.
O Domains para a propriedade Tem_Objeto_Empresa é Comunidades e esta
propriedade possui como Ranges Objetos_Empresa. Assim, os indivíduos da classe
Comuinidades possui a relação Tem_Objeto_Empresa com indivíduos da classe
Objetos_Empresa.
4.3.3 Etapa de Implementação da Ontologia
Nesta etapa formaliza-se a descrição das ontologias construídas em diagramas
de classes e geração do código – fonte OWL.
Apresenta-se alguns diagramas de classes com o objetivo de exemplificar o
resultado desta etapa, assim como é mostrado um fragmento do código-fonte OWL.
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Figura 15 - Ontologia Estruturada Segundo o ponto ODP de vista da empresa

Fonte: Elaborada pela autora

A estruturação dos termos capturados de acordo com o papel na especificação
arquitetural sob o ponto de vista ODP Empresa é feita de forma hierárquica com o
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relacionamento entre as classes de super-classe e sub-classe. O mesmo foi
realizado para os demais pontos de vista ODP.

Figura 16 - – Ontologia estruturada sob o ponto de vista ODP de Informação

Fonte: Elaborada pela autora

Na Figura 16 está a representação dos conceitos existentes no domínio do
problema mapeados aos conceitos Esquemas_Dinâmicos, Esquemas_Estáticos e
Esquemas_Invariantes do ponto de vista ODP de Informação.

Figura 17 - Ontologia estruturada sob o ponto de vista ODP de Computação

Fonte: Elaborada pela autora
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Na Figura 17 está a representação dos conceitos existentes no domínio do
problema mapeados aos conceitos Objeto_Computacional e Objeto_de_Ligação do
ponto de vista ODP de Computação.

Figura 18 - Ontologia estruturada ponto de vista ODP de engenharia

Fonte: Elaborada pela autora

Na Figura 18 está a representação dos conceitos existentes no domínio do
problema mapeados aos conceitos Canal e Nó do ponto de vista ODP de
Engenharia.

O Ponto de Vista Tecnológico especifica a escolha da tecnologia necessária
para o desenvolvimento do sistema. Neste momento foi definido que a linguagem
para especificação das ontologias é o OWL, devido ao documento padrão para
interoperabilidade do governo federal – e-ping. Conforme vemos na etapa de
implementação do processo.

A implementação da ontologia estruturada sob o ponto de vista empresa é
mostrada parcialmente (devido ao tamanho do código) na linguagem OWL, conforme
abaixo:

Ontologia – Ponto de Vista Informação
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<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE Ontology [
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<!ENTITY xml "http://www.w3.org/XML/1998/namespace" >
<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
]>

<Ontology xmlns="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xml:base="http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/6/Ontology1311822513812.owl"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace"

ontologyIRI="http://www.semanticweb.org/ontologies/2011/6/Ontology1311822513812.owl">
<Prefix name="xsd" IRI="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"/>
<Prefix name="owl" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
<Prefix name="" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
<Prefix name="rdf" IRI="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"/>
<Prefix name="rdfs" IRI="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"/>
<Declaration>
<Class
IRI="#Assegurar_que_a_legisla&#231;&#227;o_vingente_foi_cumprida_para_emiss&#227;o
_da_certid&#227;o_de_casamento"/>
</Declaration>
<Declaration>
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<Class IRI="#Audi&#234;ncia_no_Minist&#233;rio_P&#250;blico"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class IRI="#Cart&#243;rio_de_Registro"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class IRI="#Certificado_de_Habilita&#231;&#227;o_do_Casamento"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class IRI="#Cidad&#227;o_ou_Cidad&#227;"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class IRI="#Comunidade"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class IRI="#Emitir_certid&#227;o_do_registro_de_Casamento"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class IRI="#Fornecer_consulta_dos_registro_de_Casamento_quando_autorizado"/>
</Declaration>
<Declaration>
<Class
IRI="#Fornecer_dados_para_elabora&#231;&#227;o_e_an&#225;lise_de_estat&#237;stica"/
>
…
<!-- Generated by the OWL API (version 3.0.0.1451) http://owlapi.sourceforge.net -->

4.3.4 Etapa de Avaliação da Ontologia
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Nesta etapa utiliza-se as questões de competência formuladas na etapa de
especificação da ontologia para verificar se o conteúdo esperado para a ontologia foi
incluído na mesma. Se a ontologia correspondente responder as questões de
competência então considera-se que seu conteúdo está validado.
Nesta etapa verificamos que quando aplicamos tipos de questões de
competência que verifiquem instâncias de uma classe do domínio do problema,
como por exemplo a questão:
QC6: Nome do Cidadão/Cidadã: João da Silva, Maria da Silva, etc.

Não foram respondidas pela ontologia construída, pois não informações deste
tipo inexistem no vocabulário analisado a partir dos processos de negócio
formalizados. Entretanto, tais informações (o dado em si) não são relevantes para o
projeto da arquitetura de software do sistema. Tais informações são relevantes para
o momento run-time do sistema.
Por outro lado questões de competência como as do tipo do grupo de questões
de competência número 6:
GQC6: Projeto de desenvolvimento do software – Arquiteto de Software
Por exemplo:
QC58: Quais são os objetivos do cartório de registros com este sistema? Prover o
certificado do registro do casamento em até 30 dias se não houver nenhuma causa
impeditiva ou suspensiva e se a documentação e condições requeridas estiverem
corretas. Disponibilizar para consulta autorizada o registro do casamento. Emitir
segunda via do certificado do casamento. Fornecer dados para elaboração e análise
de estatísticas.
São respondidas pelas ontologias construídas.

Desta forma, as ontologias construídas podem validadas para utilização como suporte
para o projeto da arquitetura de software, respondendo a questões comumente feitas pelo
arquiteto de software.
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4.4

Aplicação das Ontologias Evento da Vida Civil – Casamento no Ciclo de Vida
da Arquitetura de Software
Apresenta-se nesta seção a aplicação de uma das ontologias desenvolvidas

nas etapas anteriores para o Ponto de Vista ODP de Empresa, como suporte ao
arquiteto de software em suas funções. Ressalta-se que outros participantes do
projeto também podem inquirir por informações sobre o domínio do negócio e sua
organização arquitetural de acordo com sua especificação ODP.
A utilização da linguagem dos pontos de Vista ODP, aplicada como
procedimento recomendado na norma ODP, no desenvolvimento da ontologia
PV_Empresa permite informar dados sobre o modelo arquitetural segundo a
especificação ODP. Por exemplo, a regra de estruturação da linguagem do ponto de
vista de empresa do ODP estabelece o relacionamento entre comunidades e os
objetos empresa. Sendo que comunidade é uma coleção de objetos empresa, cada
objeto empresa preenchendo um papel necessário para que objetivo da empresa de
responsabilidade desta comunidade seja satisfeito.
Na linguagem OWL utilizada para a implementação da ontologia neste trabalho, as
relações entre as classes são denominadas propriedades e que obedece ao meta-modelo
de ontologias da linguagem OWL. Também nesta linguagem uma das formas de definir
como ocorre tais propriedades (os relacionamentos entre classes) é com a utilização de
restrições.
O tipo de restrição existencial definido na linguagem OWL determina que os indivíduos
de uma determinada classe tem o relacionamento definido por uma dada propriedade com
pelo menos um outro indivíduo pertencente a outra classe especificada.
No experimento a sub-classe Cartório_de_Registro_de_Casamento da classe
Comunidades foi definida para que a relação dada pela propriedade tem_Objeto_Empresa
possua a restrição some (restrição existencial) para alguns indivíduos de classe
Objetos_Empresa,

ou

seja,

para

que

um

indivíduo

seja

da

classe

Cartório_de_Registro_de_Casamento deve ter relação tem_Objeto_Empresa com pelo
menos um indivíduo da Classe Objetos_Empresa. A definição com a utilização da
ferramenta Protégé encontra-se na Figura 19.
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Figura 19 – Aplicação da regra de estruturação do PV empresa do ODP para comunidades
e objetos empresa
Fonte: Elaborada pela autora

Uma máquina de inferência será utilizada para que seja possível inquirir informações
da ontologia construída. Para a ferramenta Protégé encontram-se alguns plug-ins para
máquinas de inferência disponíveis cuja escolha depende da utilização desejada. Neste
experimento, a máquina de inferência fornecida pela ferramenta será utilizada: FaCT++, pois
a ideia é demonstrar um exemplo de inferência sobre a ontologia desenvolvida neste
trabalho.
A ferramenta Protégé oferece uma facilidade chamada DL Query para a realização de
pesquisas em ontologias utilizando qualquer máquina de inferência compatível. A sintaxe
utilizada nesta facilidade é baseada na linguagem Manchester OWL1 que por sua vez é uma
adaptação com forma mais amigável da linguagem OWL DL.
Na Figura 20 está a realização da pesquisa sobre quais objetos empresa pertencem a
uma determinada comunidade. A sintaxe para inquirir tais objetos de empresa é:
esta_na_comunidade some Cartório_de_Registro_de_Casamento, ou seja, que indivíduos
tem pelo menos uma relação de acordo com a propriedade esta_na_comunidade com
algum individuo da classe Cartório_de_Registro_de_Casamento?

1

The Manchester OWL Syntax - http://www.co-ode.org/resources/reference/manchester_syntax/
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Figura 20 – Execução de pesquisa na ontologia com DL Query
Fonte: Elaborada pela autora

Na Figura 20 está a realização da pesquisa sobre quais objetos empresa pertencem a
uma determinada comunidade. A sintaxe para inquirir tais objetos de empresa é:
esta_na_comunidade some Cartório_de_Registro_de_Casamento, ou seja, que indivíduos
tem pelo menos uma relação de acordo com a propriedade esta_na_comunidade com
algum individuo da classe Cartório_de_Registro_de_Casamento?
Embora este trabalho não contemple uma ferramenta programada para inquirir dados
das ontologias, fica como informação que há toolkits disponíveis que permitem que
ontologias representadas na linguagem OWL possam ser importadas, manipuladas e
inferidas por APIs que podem ser utilizadas nas principais linguagens de programação.
Alguns destes toolkits são: Protege OWL API (protege.stanford.edu/doc/dev.html), OWL API
(sourceforge.net/projects/owlapi) e Jena (para Java – jena.sourceforge.net).
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No capítulo anterior foi apresentada a aplicação do procedimento para

desenvolvimento da ontologia na fase de análise do processo de desenvolvimento
de arquitetura de software. Neste capítulo discutem-se os resultados, conclusões e
possíveis trabalhos futuros encontrados a partir deste trabalho de pesquisa.
5.1

Resultados
A execução do procedimento proposto através de suas atividades, permitiu a
obtenção dos seguintes resultados.
•

Verificação do uso da abordagem de ontologias para suportar atividades
da engenharia de software, especificamente a fase de análise do
processo de desenvolvimento da arquitetura de sofware;

•

A identificação de um procedimento para desenvolvimento de ontologia
para aplicação na fase de análise do processo de desenvolvimento de
arquitetura de software.

•

Verificação da aplicação do procedimento das linguagens dos pontos de
vista ODP em atividades de desenvolvimento da ontologia.

•

5.2

As ontologias construídas.

Discussões
Como uma forma de organizar as informações relevantes do domínio do

problema, de forma que possam ser acessadas e inferidas pelo arquiteto de software
em suas atividades de análise, a ontologia proposta permite isso de maneira
automatizada, através de sua implementação em linguagem formal de descrição
ontológica. A ontologia pode ser importada pelo código do programa escrito em
diversas linguagens como Java, C++, etc., através de API disponibilizadas para
manipulação da ontologia e inferências sobre seu conteúdo. A ferramenta Protégé
disponibiliza essas API e que são chamadas de Protégé-OWL. Sendo assim, é
possível o desenvolvimento de ferramentas para o arquiteto de software consultar o
conhecimento contido nas ontologias.
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Realizar a tarefa de construção da ontologia é custosa para a empresa devido à
adição de tarefas, custo e prazo. No entanto, sob o ponto de vista de organização da
informação e de seu acesso e da pesquisa na área de engenharia de software,
realizar este esforço pode adicionar valor à produção de software para empresas,
pois:
•

A ontologia é uma ferramenta de base de conhecimento e trata do
problema comum do conhecimento como estar distribuído de forma não
organizada pelos documentos gerados pelos processos da empresa, nos
sistemas já desenvolvidos, em banco de dados corporativos e de
aplicações. Além disso, é possível que o conhecimento não esteja
registrado em lugar algum concretamente, como documentos ou arquivos
computacionais, mas existente apenas nas mentes das pessoas
envolvidas no projeto de desenvolvimento do software.

•

A ontologia permite a redução da ambigüidade conceitual de termos
considerados

do

domínio

do

problema.

Também

permite

o

compartilhamento de conhecimento pela equipe de desenvolvimento e
pelas partes interessadas no projeto, facilitando a comunicação entre as
áreas da empresa envolvidas com sistema de software.
•

As ontologias formalmente ou semi-formalmente especificadas podem ser
utilizadas para verificações do projeto. Por exemplo, a ontologia pode ser
confrontada

com

a

especificação

da

arquitetura

indicando

as

especificações de cada ponto de vista que não foram realizadas.

5.3

Conclusões
Os objetivos descritos no Capítulo 4 desta dissertação, para a aplicação do

procedimento proposto no experimento do projeto da arquitetura de software, são:
•

Verificar a eficiência e aplicabilidade do procedimento proposto;

•

Verificar se a adoção da metodologia METHONTOLOGY como base para
o procedimento proposto é eficiente para o propósito da ontologia de
suportar as atividades do arquiteto de software no início do processo de
desenvolvimento da arquitetura de software.
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•

Verificar a aplicabilidade da técnica proposta para a análise do
vocabulário selecionado do léxico das fontes para aquisição do
conhecimento, para classificação e organização dos conceitos para que a
ontologia suporte a atividade de análise do arquiteto de software;

•

Verificar a aplicabilidade da aplicação dos procedimentos ODP para
organizar a ontologia segundo as visões ODP que representam os
interesses dos participantes do projeto;

•

Verificar a aplicabilidade da própria ontologia resultante do procedimento
a fim de resolver o problema definido neste trabalho.

As conclusões obtidas com relação a estes objetivos foram as seguintes:
•

Para um grande volume de dados é necessário uma maneira
automatizada de captura do vocabulário relevante, das relações entre os
conceitos e suas propriedades a partir do léxico do domínio do problema.
A pesquisa localizou a existência de ferramentas de extração do
vocabulário a partir de texto, como por exemplo, Text-To-Onto1.

•

Para a classificação do tipo de conceito do vocabulário extraído, isto é, se
o conceito faz parte da classificação de classe, ou de propriedade ou de
relação, no procedimento foi utilizada a análise manual de cada um
termos

selecionados.

O

método

utilizado

como

base,

o

METHONTOLOGY não fornece informações suficientes para estabelecer
um procedimento para estas classificações. Entretanto, o método traz na
descrição das atividades de conceitualização uma única referência sobre
a separação de termos que fazem parte da classe gramatical substantivos
dos verbos. A partir daí esta pesquisa deduziu um ponto de partida para a
classificação do tipo de conceito do domínio do problema e do conceito
com relação à especificação arquitetural do ODP, através do uso de
classes gramaticais para a classificação dos termos da ontologia.
Novamente, a leitura e interpretação de cada termo pelo arquiteto para
realizar esta classificação foi necessária. Diante de uma grande
quantidade dados, este procedimento é inviável sendo necessário

1

- Text-to-Onto: http://sourceforge.net/projects/texttoonto/
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maneiras automatizadas para realizar esta classificação. Esta ferramenta
poderia utilizar técnicas de biblioteconomia ou tratamento de informação
para a seleção de termos e taxonomia.
•

A ontologia resultante do experimento realizado na pesquisa mostrou-se
eficiente por prover mecanismos de inferência sobre o seu conteúdo
respondendo às necessidade de verificar o relacionamento entre os
objetos, agrupamentos e classificação dos termos contextualizados por
uma norma como o ODP para a especificação da arquitetura.

5.4

Trabalhos Futuros
Como trabalhos futuros para esta pesquisa, pretende-se:
•

Automatizar o processo de extração da terminologia relevante a partir dos
casos de uso em linguagem natural.

•

Automatizar o sistema de classificação dos termos. Para isto pode-se
utilizar métodos utilizados em ciências humanas na área de comunicação
para tratamento de informações, classificação dos termos em taxonomias.

•

Automatizar o processo de classificação dos termos segundo seu papel
como elemento arquitetural no projeto da arquitetura segundo a
especificação dos pontos de vista ODP. Aqui também utilizando alguns
métodos das ciências humanas.

•

Construir ferramenta com a interface mais orientada para o arquiteto de
software para acesso ao conteúdo ontológico provido.

•

Incluir a fase de manutenção das ontologias construídas, provendo meios
para a sincronização da ontologia com os processos de negócio que a
originou.
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