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RESUMO

A Internet das Coisas ainda não possui um conceito único comumente
aceito e compartilhado pela comunidade de tecnologia da informação, porém já
possui muitas possibilidades de utilização. Por outro lado, também já há um grande
número de padrões em uso ou em elaboração que se destinam ao desenvolvimento
de aplicativos voltados para a Internet das Coisas. As várias tentativas de se
classificar esses padrões e representá-los por meio de taxonomias, mapas mentais
ou diagramas arquiteturais se defrontam com a dificuldade de se expressar
relacionamentos mais complexos entre os padrões. Desta forma, uma ontologia para
a conceituação desses padrões, dos seus termos e relacionamentos mostra-se
como alternativa para um maior detalhamento e inferência sobre o conhecimento
neles contidos, podendo ser usada como um documento de referência e ferramenta
de apoio à tomada de decisão. Neste trabalho é construída e validada uma ontologia
dos padrões usados no desenvolvimento de aplicativos para a Internet das Coisas
visando representar as informações contidas nesses padrões para sua melhor
compreensão. Sendo assim, a Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas
contribui, dentre outras formas, no aprendizado do conhecimento contido nesses
padrões, identificação de padrões mais apropriados ao atendimento de requisitos de
aplicativos e consequente redução do tempo no desenvolvimento de software.
Palavras-chave: Internet das Coisas; ontologia; padrões; Web Semântica.

ABSTRACT
An Ontology of the Standards of the Internet of Things
The Internet of Things still does not have a single and common concept
commonly accepted by the information technology community, although it has had
many possibilities of utilization. On the other hand, there has been already a wide
number of active or under-development standards that aim application development
for the Internet of Things. The various attempts to classify those standards and
represent them using taxonomies, mental maps or architectural diagrams have faced
difficulties expressing more complex relationships among standards. For this reason,
an ontology to conceptualize those standards, their terms, and relationships present
itself as an option to a deeper detailing and inference about the knowledge about the
standards. Also, the ontology can be used as a reference document and support tool
for decision taking. This work builds and validates an ontology of the standards of the
Internet of Things aiming to represent the information inherent to those standards for
their better understanding. For this reason, the Ontology of the Standards of the
Internet of Things contributes, through different ways, to the learning of the
knowledge inherent to those standards, identification of the standard more
appropriate to fulfill application requirements, and consequent time reduction of
software development.
Keywords: Internet of Things; ontology; standards; Semantic Web.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo o World Wide Web Consortium (W3C), a Internet das Coisas se
apresenta como a próxima revolução tecnológica após as transformações
introduzidas pela Web e pela computação móvel nas últimas duas décadas. O W3C
se refere a IoT como sendo a representação virtual de um conjunto de objetos
conectados a Internet, interagindo com outros sistemas e serviços também na
Internet, e com pessoas. Essa interação permite que qualquer coisa esteja
conectada a qualquer momento e em qualquer lugar.
O Gartner Group posiciona a IoT como uma das tecnologias protagonistas
atuais, não somente por questões de infraestrutura, mas também por questões
sociais, culturais e de negócios. Em seu relatório Hype Cycle for the Internet of
Things, 2014, o Gartner Group relata que o conceito de IoT atingiu em 2014 uma
posição de “entusiasmo extremo e projeções não realistas” devido à demanda e
interesse por parte de organizações empresariais e provedores técnicos e de
serviços sobre o assunto. Atualmente nota-se a movimentação de empresas de
tecnologia para se fundir ou adquirir outras empresas mais centradas na IoT e, com
isso, preparar-se para os próximos anos quando haverá uma maturidade maior da
IoT (CEARLEY, 2014).
A International Data Corporation (IDC) prevê uma base instalada de 28,1
bilhões de dispositivos conectados a IoT por meio de IP até 2020, refletindo um
crescimento de mais de 200% em relação a 2013. Como consequência, a receita
dos provedores técnicos e de serviços associados a IoT passará de US$ 1,9 trilhão
para US$ 7,1 trilhões no mundo inteiro no mesmo período (LUND; TURNER;
MACGILLIVRAY; MORALES, 2014).
No seu Special Report: The Internet of Things (2014), o Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE) ratifica a IoT como uma rede de objetos com
sensores conectados a Internet, cujo principal valor reside nos dados por eles
gerados, na sua interpretação e aplicação em diversos campos.
Na área da saúde, por exemplo, a IoT pode ser aplicada de várias formas
com o objetivo de melhorar a assistência às pessoas, que podem passar a usar
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sensores acoplados aos seus corpos para a coleta de dados vitais. Esses dados são
retransmitidos a hospitais ou centrais de saúde permitindo que monitorações
constantes e diagnósticos preventivos sejam realizados e ações médicas tomadas
quando necessário (MIORANDI et al, 2012, p.1510). Como ilustração, a mobilidade
de pacientes do Mal de Alzheimer pode ser monitorada em tempo integral. Esses
pacientes são monitorados nos locais onde vivem por meio de redes locais,
evitando que ultrapassem determinado perímetro de vigilância dentro de suas
residências ou centros especializados de tratamento. Dependendo de condições
técnicas específicas associadas à possibilidade de identificação desses pacientes e
redes de comunicação de maior abrangência, esses pacientes podem se deslocar
livremente como qualquer outro indivíduo, sendo localizados em qualquer lugar a
qualquer momento (PRESSER, 2012, p. 18).
Outra aplicação da IoT são as cidades inteligentes. Esse conceito está
associado

ao

desafio

de

combinar,

simultaneamente,

competitividade

e

desenvolvimento urbano sustentável com consequentes impactos habitacionais,
econômicos, culturais, sociais e ambientes nas cidades (SMART-CITIES). Com o
crescente desenvolvimento de tecnologias da informação e de comunicação nas
economias modernas, a construção de cidades mais inteligentes faz-se por meio do
uso dessas mesmas tecnologias. Identificam-se, no entanto, dois grupos de
tecnologias responsáveis por um salto de “inteligência” nas cidades (HERNÁNDEZMUÑOZ et al, 2011, p.448):


Redes de sensores e atuadores que formam a base da Internet das
Coisas;



Aplicativos que permitem a orquestração e reúso de outros aplicativos
para o desenvolvimento de novas soluções para as cidades.

A IoT nas cidades inteligentes está relacionada à otimização da
infraestrutura de tráfego, transporte, energia, abastecimento de água, esgoto, entre
outros. Sistemas de controle de tráfego, onde automóveis podem ser tratados como
objetos, podem sugerir melhores rotas aos motoristas ou controlar o sistema de
semáforo para permitir melhor fluidez. Adicionalmente, vagas em estacionamentos
públicos ou a cobrança de tarifas em zonas delimitadas podem ser controladas por
sensores e Radio Frequency Identification (RFID). Sensores também podem
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detectar o nível de poluição do ar e enviá-los a centrais de controle ou agências de
saúde para que ações sejam tomadas. Além disso, a IoT pode ajudar no controle a
violações da lei, enviando dados ou evidências de transgressões para análise dos
poderes governamentais e aplicação das devidas penalidades (MIORANDI et al,
2012, p.1510).
A logística é outra área de desenvolvimento da IoT. Neste contexto, entendese por logística a gestão de inventário de bens, por meio do fornecimento de
matéria-prima para sua produção, estoque e posterior distribuição a consumidores.
Os sistemas atuais têm como base tecnologias de identificação de objetos,
principalmente as de RFID, que são utilizadas para rastrear objetos ao longo dessa
cadeia. Os objetos são etiquetados com RFID e antenas são dispostas ao longo do
trajeto por onde eles são movimentados, gerando dados para acompanhamento e
gestão. A IoT pode levar melhorias às soluções atuais por abranger um número
maior de participantes. Por exemplo, consumidores finais podem ter acesso a dados
sobre a origem e ciclo de vida de todos os itens de um produto. Os produtos também
podem conter uma identificação única, com uma completa e confiável descrição,
inibindo roubos e fraudes. Em combinação com o RFID, bio-sensores podem
capturar dados sobre a condição de determinados produtos, principalmente aqueles
relacionados à alimentação, agregando informação sobre suas condições de uso e
qualidade final (MIORANDI et al, 2012, p.1510).
Nota-se por meio destes poucos exemplos que a IoT já possui e tem um
potencial de alavancar uma grande quantidade de aplicações em várias áreas de
negócio e no dia a dia das pessoas. Os aplicativos desenvolvidos para explorar a IoT
fazem uso de diversos padrões instituídos e mantidos por várias organizações
globais. Este trabalho tem como base de sua construção os padrões que atualmente
são usados no desenvolvimento desses aplicativos, considerando seus usos,
atributos e relacionamentos, para geração de uma ontologia. A ontologia poderá ser
usada, dentre outras formas, como fonte de consulta e entendimento dos padrões da
IoT e de suas aplicações. Por exemplo, um desenvolvedor de aplicativos poderá
pesquisar quais padrões podem ser aplicados para um determinado requisito de
desenvolvimento, encontrar os padrões que podem apoiar o atendimento deste
requisito e verificar seus relacionamentos com outros padrões.
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1.1 Motivação
Pelo fato de que o conceito e a aplicação da Internet das Coisas ainda
estejam em evolução, há muitas definições sobre o tema

e consequente

proliferação de seus padrões, tornando difícil o seu entendimento e uso de uma
forma mais ampla e segura no desenvolvimento de aplicativos (SMITH, 2010, p.10).
Para apoiar o desenvolvimento da IoT, várias organizações, apoiadas ou não
por órgãos governamentais ou de cooperação internacional, dentre elas a
International Standards Organization (ISO), o IEEE
Telecommunications

Union

(ITU-T)

para

a

e

a

padronização

International
do

setor

de

telecomunicações, têm direcionado esforços para consolidar esses padrões ou criar
regulamentações.
A IDC, em seu relatório Worldwide and Regional Internet of Things (IoT)
2014-2020 Forecast, assume que progressos tangíveis facilitados por associações
entre corporações vêm ocorrendo para promover o desenvolvimento de padrões
abertos e agnósticos de conectividade e dados. Relata, também, que padrões
originados especificamente para a IoT vêm sendo mais aceitos pela comunidade de
tecnologia da informação do que outros padrões para a IoT, com propósitos mais
amplos. No entanto, o relatório ainda não apresenta uma convergência para um
único ou poucos padrões que possam ser universalmente aceitos (LUND; TURNER;
MACGILLIVRAY; MORALES, 2014).
Em meio a esse conjunto de padrões definidos, em desenvolvimento ou já
obsoletos, há uma quantidade de informações a ser explorada por alguém que
deseja se aprofundar em um ou vários padrões para uma determinada aplicação,
indústria ou dispositivo. Como resultado, da forma como o conhecimento sobre eles
se encontra disperso, há um tempo maior na busca e decisão por um padrão que se
aplique melhor a um caso de uso. Como forma de aumentar o entendimento dos
padrões usados na IoT, verificam-se iniciativas com o objetivo de classificar ou
agrupá-los segundo critérios que lhes tragam maior uniformização ou similaridade.
Entre 2008 e 2009 a União Europeia financiou o Projeto CASAGRAS, cuja
motivação primária foi a de estabelecer um diálogo internacional sobre pesquisas e
desenvolvimentos mais recentes e com abrangência global, como a IoT. Dentre os
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vários pontos discutidos, tais como conceitos, redes e arquiteturas de aplicativos,
seu relatório final listou vários padrões de comunicação e integração entre
dispositivos, sem apresentar uma organização formal ou amplamente aceita para
eles (SMITH et al., 2010, p.15).
Iniciado a partir das recomendações do seu antecessor, o Projeto
CASAGRAS 2, que foi executado entre 2010 e 2012, referencia, em seu relatório
final, 127 padrões publicados e 48 em desenvolvimento com base nos conceitos de
identificação por radiofrequência (RFID) e comunicação por campo próximo (NFC),
compilados pelo Global RFID Interoperability Forum for Standards (GRIFS) em um
banco de dados de domínio público. Esse banco de dados classifica os padrões nele
contidos em categorias como:
•

Código de barras;

•

Smart cards;

•

De frequência;

•

De segurança e saúde;

•

De privacidade e proteção a dados;

•

De interface aérea;

•

De sensores;

•

De desempenho e conformidade;

•

De interface de dispositivos;

•

De middleware;

•

De dados;

•

De aplicativos;

•

De intercâmbio de dados (e protocolos);

•

De segurança de dados e redes;

•

De localização em tempo real;
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•

De mobilidade.

O Package 6 deste relatório, a partir do banco de dados do GRIFS,
apresenta um modelo de mapa mental com o objetivo de relacionar as categorias de
classificação entre si, tais como padrões para aplicativos de proteção pessoal com
padrões de privacidade e segurança de dados (CHARTIER, 2012, pp.62-63).
A Global Standards One (GS1), entidade com presença global com o
objetivo de definir e disseminar padrões de comunicação entre dispositivos com foco
em RFID e código de barras, trabalha desde 1997 em conjunto com outras
entidades globais mantenedoras de padrões, como a ISO, para definir protocolos
comuns de RFID para promover a interoperabilidade de aplicativos (CHARTIER,
2012, p.10). Seus padrões atuais estão, na sua maioria, associados a:
•

Interface entre o mundo físico e os objetos virtuais;

•

Tecnologias para conexão de objetos;

•

Aspectos de privacidade, segurança, confiança e desempenho;

•

Espectro de frequência;

•

Identificação de objetos por radiofrequência (RFID);

•

Comunicação de campo próximo (NFC);

•

Redes;

•

Código de barras.

Enquanto não há um convergência para um número reduzido de padrões
comumente aceitos e que tragam os benefícios esperados da IoT, uma forma de
descrição do conhecimento e relacionamento desses padrões faz-se necessária
para suprir a necessidade de seu entendimento e aplicações. Isso se deve ao fato
de que mapas mentais, diagramas conceituais ou taxonomias apesar de
apresentarem características como facilidade de aprendizado de uso, descrição de
visões gerais de um conceito, possibilidade de extensão e aplicação a diferentes
áreas de conhecimento, são limitados pela dificuldade de leitura por outras pessoas
não conhecedoras do conceito descrito, na maioria das vezes apresentarem apenas
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uma representação hierárquica e possibilidade de inconsistência de descrição
(EPPLER, 2006).
Já a criação de uma ontologia sobre o domínio de conhecimento desses
padrões, com possibilidade de se executar queries que façam associações e
viabilizem a inferência sobre seus dados, mostra-se uma forma prática e assertiva
para a representação desse conhecimento.
As ontologias são usadas em várias áreas do conhecimento para a
descrição ou classificação de termos e seus relacionamentos. A primeira ontologia
conhecida data da Grécia antiga quando Aristóteles tentou fazer uma primeira
classificação das coisas do mundo. Posteriormente, o filósofo Porfírio trabalhou
nessa classificação até chegar à primeira estrutura arborescente que ficou
conhecida como “árvore de Porfírio” (BREITMAN, 2010, p.30).
Nas últimas décadas vários pesquisadores e cientistas da computação têm
se dedicado à construção de ontologias para diversas aplicações, entre elas nas
áreas

de

inteligência

artificial,

processamento

de

linguagem

natural

por

computadores ou, simplesmente, representação de conhecimento. Com o fim de
representar conhecimento em qualquer área em que for empregada, uma ontologia
deve apresentar, de forma geral, um vocabulário de termos e alguma especificação
do seu sentido, como definições ou indicações de como os conceitos se relacionam,
impondo uma estrutura no domínio do conhecimento e restrições sobre possíveis
interpretações dos termos (USCHOLD; JASPER, 2013, p.2).
Como Mestrando pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo e profissional de tecnologias da informação, minha motivação pessoal é a de
estudar e pesquisar novas áreas de conhecimento para me tornar um profissional
mais completo e aplicar este novo conhecimento em outros trabalhos e mesmo no
dia a dia. Ontologias, padrões e mesmo a Internet das Coisas são áreas de
conhecimento relativamente inexploradas por mim ao longo de minha carreira
profissional e histórico acadêmico e que apresentam, ao mesmo tempo, motivação
para que eu deixe o conforto do conhecimento até agora adquirido e as pesquise
mais profundamente.

23

1.2 Objetivo
Este trabalho tem como objetivo construir e validar uma ontologia dos
padrões usados para o desenvolvimento de aplicativos para a Internet das Coisas,
extensível a outros padrões com a mesma aplicação, para geração de conhecimento
mais detalhado sobre os conceitos, termos e relacionamentos deste domínio de
conhecimento.
A ontologia tem como requisito o uso do mapa mental desenvolvido por Paul
Chartier (2012) para classificação dos padrões da IoT, adicionando-lhe formalização
por meio da Ontology Web Language (OWL). O seu escopo é definido com o auxílio
de questões de competência e a primeira parte da validação da ontologia é o
atendimento a critérios qualitativos comumente aceitos entre ontologistas, dentre
eles clareza completude e consistência. A segunda parte é executada por meio de
queries em linguagem SPARQL, que respondem as questões de competência.

1.2 Contribuições
A ontologia deste trabalho estende o trabalho de Paul Chartier (2012) para a
organização do conhecimento sobre os padrões da Internet das Coisas com as
seguintes características:
1. Representação de relacionamentos complexos entre os padrões, difíceis
de serem expressos sem o uso de uma ontologia;
2. Possibilidade de associação entre as classes hierárquicas da ontologia e
suas

propriedades,

permitindo

inferência

sobre

os

conceitos

representados;
3. Apoio aos desenvolvedores de aplicativos para a IoT na descoberta de
padrões apropriados aos seus objetivos, com base na informação
estruturada pela ontologia;
4. Criação de convergência de conhecimento sobre os padrões da IoT com
o aproveitamento da informação de outros modelos e ferramentas
usadas para categorizar esses padrões ou documentos;
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5. Apoio ao aprendizado dos conceitos dos padrões para estudantes e
pesquisadores interessados nos padrões da IoT;
6. Estender e apoiar novos projetos.
Como a ontologia deste trabalho é extensível a outros padrões da IoT, a
comunidade de usuários e outros pesquisadores podem complementá-la com novas
informações ao longo da evolução da IoT, uma vez que as ontologias objetivam
capturar o conhecimento consensual genérica ou formalmente, com a possibilidade
de reúso ou compartilhamento por aplicativos (software) ou grupos de pessoas
(CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ, 2003).
Como indicado anteriormente, além da contribuição acadêmica, a ontologia
deste trabalho, bem como sua futura extensão, pode também ser usada por
desenvolvedores de aplicativos que busquem encontrar maiores informações sobre
os padrões usados na construção da IoT. Os requisitos de um determinado aplicativo
servem como requisitos para pesquisa e inferência sobre a aplicação de cada
padrão descrito pela ontologia, contribuindo, assim, para a redução no tempo do
ciclo desenvolvimento de software e apoio à escolha de padrões mais apropriados
aos objetivos de aplicativos associados a IoT.

1.4 Método de Trabalho
A ontologia deste trabalho teve como origem a necessidade de descrever de
forma mais estruturada o domínio de conhecimento dos padrões usados na
construção da Internet das Coisas, seus atributos e relacionamentos.
Como apresentado nas próximas seções, a construção da ontologia deste
trabalho segue o seguinte fluxo de atividades:
1. Levantamento bibliográfico: aquisição de conhecimento por meio de
pesquisas recentes sobre a IoT, seus padrões e o desenvolvimento e de
ontologias;
2. Construção da Ontologia: definição do escopo, do método de
desenvolvimento e validação, do editor ontológico e da linguagem de
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programação. Para definição do escopo da ontologia, são apresentadas
as questões de competência para determinação do domínio e escopo
aos quais a ontologia deste trabalho responde. A base destas questões é
a descoberta de padrões pela similaridade de sua aplicação e pelos
relacionamentos entre padrões por conformidade ou simples referência
entre si. A escolha do método de desenvolvimento da ontologia deste
trabalho se baseou nos seguintes critérios:
•

Abrangência das atividades de desenvolvimento;

•

Níveis de detalhe e formalização das atividades de desenvolvimento;

•

Independência do método em relação ao software de apoio para
desenvolvimento e validação da ontologia.

Os métodos de desenvolvimento de ontologias pesquisados são, então,
comparados para se escolher aquele que traz uma melhor aplicação no
desenvolvimento deste trabalho. Somando-se à escolha do método,
definem-se um editor e uma linguagem para construção da ontologia.
É selecionado, então, um método para validação da ontologia com o
objetivo de assegurar sua aplicação em termos práticos e evolução
futura e um software para apoio à validação. O critério usado para
validação da ontologia é o de tradução das questões de competência
usadas para definir o escopo em linguagem computacional, para que
sejam executadas sobre o código da ontologia e respondam as questões
de competência.
O editor ontológico e a linguagem de programação são selecionados,
comparados e escolhidos com base nos critérios de apoio ao método de
desenvolvimento e expansão futura da ontologia;
3. Validação da ontologia: aqui são verificados critérios de qualidade e
aplicadas métricas na ontologia desenvolvida, além de se usar o
software de apoio para garantir sua conformidade sintática e semântica.
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1.5 Organização do Trabalho
A seção 2, Estado da Arte, cita as principais fontes de pesquisa para o
desenvolvimento deste trabalho, definindo o método de desenvolvimento usado para
a construção da ontologia deste trabalho, detalhando suas atividades de construção
e validação. Adicionalmente, definem-se o editor de ontologias (software) e a
linguagem.
A seção 3, Construção da Ontologia aplica o método de desenvolvimento
para a construção da ontologia dos padrões da Internet das Coisas, a partir da
definição do seu escopo, conceituação e formalização.
A seção 4, Validação da Ontologia, aplica o método de validação da
ontologia e apresenta os resultados obtidos, auxiliado, também, por uso de software
específico.
A seção 5, Conclusão e Considerações Finais, apresenta os resultados
obtidos durante a execução do trabalho.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Introdução
Esta seção inicia-se apresentando conceitos da Internet das Coisas e de
ontologias, além de ilustrar o mapa mental definido por Paul Chartier (2012) que é a
base para a construção da ontologia deste trabalho.
A seguir, são apresentados os três métodos de desenvolvimento de
ontologias considerados para o desenvolvimento deste trabalho e características
usuais de métodos de desenvolvimento de ontologias, com ênfase naquelas
pertinentes aos métodos previamente apresentados. Essas características servem
de insumo para a comparação desses métodos e escolha daquele que é usado no
desenvolvimento da ontologia deste trabalho, justificando essa decisão face às suas
características e contexto da ontologia.
Definido o método, são apresentados o editor e a linguagem nos quais o
desenvolvimento da ontologia se apoiará, com a descrição de suas principais
funcionalidades, restrições e recomendações de uso. Encerra-se, assim, a tríade de
apoio para início da construção da ontologia: método, ferramenta e linguagem.
Completando a descrição do ciclo de desenvolvimento da ontologia deste
trabalho, alguns critérios para avaliação de qualidade de uma ontologia são
apresentados e, mais detalhadamente, o processo de validação da ontologia deste
trabalho.

2.2 A Internet das Coisas
Grandes empresas internacionais de tecnologia, como CISCO, Microsoft e
IBM, definem, quase que da mesma forma, que a Internet das Coisas é uma rede de
objetos com sensores capazes de interagir entre si e com o meio ambiente que os
cerca, interconectados pela Internet. De suas definições, decorrem consequências
que vão desde novos modelos de negócios até o futuro relacionamento entre os
seres humanos entre si e com o planeta.
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O Auto-Id Labs, entidade de pesquisa sucessora do Auto-Id Center do
Massachusetts Institute of Technology (MIT), define a IoT como a possibilidade de
um objeto ter características de processamento de um computador, estar conectado
a Internet e, assim, possibilitar que o mundo físico gere dados (FLEISCH, 2010).
Para Kevin Ashton, co-fundador e ex-executivo do Auto-Id Center, a IoT supriria a
deficiência humana de saber o estado das coisas pelo fato de as pessoas terem
tempo, atenção e acurácia limitados, sendo que os objetos, por meio da geração de
dados próprios, possibilitariam às pessoas executar tarefas mais facilmente, como
rastreamento, reparo ou substituição (O’ROURKE; SOON, 2014).
Segundo Oleg Logvinov, membro da IEEE Standards Association, em seu
vídeo Internet of Things – Helping to Set the Standards for Technology (2013), a IoT
pode ser entendida como “uma combinação de coisas mais inteligentes ao nosso
redor, fazendo-nos mais inteligentes, com nosso ambiente aprendendo sobre nós e
nos provendo com mais oportunidades para que façamos escolhas mais inteligentes
tornando nossas vidas melhores e mais eficientes, assim como aprazíveis”.
O Relatório Final do Projeto CASAGRAS (SMITH, 2010, p.9), define a IoT
como:
A global network infrastructure, linking physical and virtual
objects

through

the

exploitation

of

data

capture

and

communication capabilities. This infrastructure includes existing
and evolving Internet and network developments. It will offer
specific object-identification, sensor and connection capability
as the basis for the development of independent cooperative
services and applications. These will be characterized by a high
degree of autonomous data capture, event transfer, network
connectivity and interoperability.

Esta definição traz uma série de requisitos para que o potencial da IoT seja
explorado, dentre eles, requisitos de infraestrutura, captura de dados, comunicação
entre dispositivos, integração de aplicativos e arquiteturas. Como em todo processo
de comunicação entre duas partes, o estabelecimento de convenções formais ou a
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ampla aceitação de uma “linguagem” comum por meio de padrões aceitos, pode
maximizar a interoperabilidade entre esses requisitos.

2.3 CASAGRAS 2
No Projeto CASAGRAS 2, Paul Chartier (2012) teve como principal objetivo
no Package 6 desenvolver uma estrutura de apoio aos projetos relacionados ao
desenvolvimento da Internet das Coisas com base no framework de padrões de
radiofrequência anteriormente identificados pelos projetos CASAGRAS e GRIFS.
Paul Chartier detalha essa estrutura de apoio por meio de dois modelos:
uma mapa mental dos padrões de IoT (Figura 1) e um diagrama de camadas dos
padrões de IoT (Figura 2).
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Figura 1 – Mapa mental dos padrões da IoT

Fonte: CHARTIER, et al (2012)
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O mapa mental exibido na Figura 1 considera a classificação dos padrões
em seis grupos principais:


Padrões da Internet: são os padrões fundamentais aplicados a
aplicativos da Internet;



Padrões de aplicações em comunicação máquina-máquina: são os
padrões usados para comunicação entre máquinas ou objetos (“coisas”);



Padrões de tecnologias de captura de dados automática: são os
padrões dos sensores ou dispositivos que fornecem dados dos objetos e
as formas como esses dados são gerenciados pelos sensores ou
dispositivos;



Padrões associados à harmonização da União Europeia: são os
padrões usados para conciliar padrões desenvolvidos por instituições
europeias com aqueles desenvolvidos por instituições de outros países e
comumente aceitos regional ou globalmente;



Padrões para proteção do indivíduo: são padrões relacionados à
proteção e privacidade de dados das pessoas que fazem uso de
aplicativos da IoT e que, de alguma forma, expõem dados pessoais;



Regulamentações

ambientais: são os padrões relacionados à

preservação e respeito do meio ambiente.
Devido à falta de uma maior formalização e padronização aplicada às
técnicas de construção de mapas mentais, pode-se inferir que um padrão qualquer
não poderá ser classificado em mais de um grupo. Desta forma, as aplicações dos
padrões classificados em um determinado grupo complementam aquelas dos
padrões de outro grupo. Exceto pelos padrões para sensores de interface aérea de
RFID que podem ser aplicados para sistemas de localização em tempo real.
Aparentemente, há classificações que se repetem, como no caso daquelas
de sensores relacionados a aplicativos de comunicação máquina-máquina e a
aplicativos de captura de dados automática. A razão para esta aparente duplicidade
é que os sensores para cada tipo de aplicativo possuem muitas diferenças entre si
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descaracterizando uma classe única de sensores. Da mesma forma, há padrões de
segurança específicos para mais de um grupo.
Dois pontos podem, ainda, ser considerados em relação à este mapa
mental:


Outros pesquisadores podem classificar os mesmos padrões de outra
forma seguindo critérios divergentes, subjetivos ou não, sem o invalidar;



Apesar de desenvolvido com o patrocínio da Comunidade Europeia, a
classificação dos padrões proposta por este mapa mental pode ser
aplicada em outras geografias.

O diagrama da Figura 2 também é uma classificação dos mesmos padrões
da IoT considerados pelo mapa mental da Figura 1. Contudo, possui alguns detalhes
específicos não modelados pela mapa mental.
Figura 2 – Diagrama de camadas dos padrões da IoT

Fonte: CHARTIER, et al (2012)
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O primeiro deles é seguir a orientação do Projeto CASAGRAS 2 em
distinguir alguns aspectos da IoT às tecnologias de transporte de dados daquelas
associadas à comunicação máquina-máquina. Em segundo lugar, a camada de
aplicativos (applications) está posicionada na base do diagrama, seguindo o modelo
de sete camadas do modelo Open Systems Interconnection (OSI). Além disso, este
diagrama considera alguns elementos (em verde) que não possuem padrões
próprios, como os processos de negócio (business process).
Não apenas por essas características, Paul Chartier conclui o seu trabalho
declarando que o modelo mental que propõe torna difícil explicitar relacionamentos
mais complexos entres os padrões, assim como o diagrama de camadas, que ainda
que possua uma maior representatividade que o mapa mental, esconde tópicos de
possível interesse sobre os padrões. Por fim, sugere que há a possibilidade de
desenvolvimento de um framework com representação mais detalhada dos padrões.

2.4 Ontologias
Tom Gruber (2005) definiu ontologia como “uma especificação formal
explícita de uma conceituação compartilhada”. Apesar de alguns anos já terem se
passado desde essa definição, ela continua sendo uma das de mais fácil
entendimento e visualização e fonte para redefinições sobre o mesmo conceito. O
próprio Gruber expande o conceito de ontologia, no contexto das ciências da
computação, como sendo um conjunto de primitivas representacionais (classes,
atributos, relacionamentos, entre outras) com as quais se modela um domínio de
conhecimento (GRUBER, 2007).
Nas últimas décadas vários pesquisadores e cientistas da computação têm
se dedicado à construção de ontologias para diversas aplicações, entre elas nas
áreas

de

inteligência

artificial,

processamento

de

linguagem

natural

por

computadores ou, simplesmente, representação de conhecimento. Com o fim de
representar conhecimento em qualquer área em que for empregada, uma ontologia
deve apresentar, de forma geral, um vocabulário de termos e alguma especificação
do seu sentido, como definições ou indicações de como os conceitos se relacionam,
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impondo uma estrutura no domínio do conhecimento e restrições sobre possíveis
interpretações dos termos (USCHOLD; JASPER, 2013).
A explicação que o W3C apresenta para ontologias, na forma de
vocabulários, pode ser relacionada com a definição de compartilhamento do
conhecimento, pois sustenta o desenvolvimento e evolução da Web Semântica com
a criação de ontologias que adicionem significado às páginas de conteúdo. As
páginas de conteúdo trarão consigo significado e formalismo, expresso pelas
ontologias, permitindo que as máquinas discirnam conceitos e executem o trabalho
de compreensão e escolha por meio de agentes pré-programados, substituindo o
trabalho humano executado pela interação homem-máquina ou, mais precisamente,
homem-navegador (BERNES-LEE, 2001). Linguagens de computação como a
Ontology Web Language (OWL), dentre outras, permitem que computadores
processem essas ontologias, relacionando termos e conceitos distribuídos em
diferentes páginas, para executar um trabalho mais útil e confiável em termos de
geração de informação e inferências (W3C).
Uma

ontologia

tem

um

escopo

delimitado

de

representação

do

conhecimento, chamado por alguns autores de domínio. Enquanto uma base de
conhecimento pode ter um significado mais amplo e incluir o conhecimento
necessário para solucionar um problema, uma ontologia necessita apenas descrever
um vocabulário para definir esse domínio (USCHOLD; GRUNINGER, 1996).
Esse domínio pode ser dividido e agrupado por similaridade de
características em grupos ou classes, algumas vezes referenciados como conceitos.
Essas características podem ser definidas como termos (cada um dos constituintes
ou elementos entre os quais se estabelece uma relação) ou atributos (qualidade
própria e inerente) e possuem valores. E essas classes e atributos possuem
relacionamentos entre si, dentre eles de hierarquia, de oposição ou de restrição,
citando aqui apenas alguns deles.
Os usos de ontologias podem ser classificados em três categorias
(USCHOLD; GRUNINGER, 1996):
1. Comunicação: quando são usadas, em um sistema, para comunicar um
modelo normativo, definir uma rede de relacionamentos, garantir a
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consistência e integridade de definições e integrar perspectivas de
diferentes usuários;
2. Interoperabilidade: quando suportam a integração de diferentes bases
de dados por meio de uma definição comum dos seus termos;
3. Suporte à engenharia de software: na especificação de requisitos de
um sistema e no reúso de definições por mais de um sistema.
Por meio de um entendimento comum sobre um domínio de conhecimento,
pessoas e agentes de software, mesmo que pertencendo a diferentes contextos e
levadas em consideração necessidades específicas de linguagens humanas e
computacionais, podem se comunicar (NOY; MCGUINESS, 2001).
Um modelo, sendo uma descrição formal de uma realidade com o uso de
determinadas técnicas de representação, leva ao entendimento comum necessário
para a comunicação. As ontologias, da mesma forma que modelos, seguindo
métodos de construção e técnicas de representação, resultam em ferramentas de
comunicação e interoperabilidade entre pessoas e sistemas, pois diferentes
terminologias podem ser representadas de uma forma única, unificando e traduzindo
conceitos numa espécie de interlíngua, referenciada por vários autores.
A interoperabilidade leva ao reúso dos conceitos entre diferentes ontologias.
Entre vários benefícios do reúso, destaca-se a integridade, garantindo que um
mesmo conceito seja usado consistentemente em vários domínios de conhecimento.
A engenharia de software se beneficia não somente apenas com a própria
comunicação e interoperabilidade entre diferentes pessoas e sistemas, mas no
suporte à identificação e definição de requisitos para a especificação de um sistema
(USCHOLD; GRUNINGER, 1996).
A Figura 3 a seguir exemplifica uma ontologia de pizzas com o uso do editor
Protégé 2000:

36

Figura 3 - Exemplo de uma Ontologia

Fonte: PROTEGE

No exemplo acima, há uma taxonomia de tipos de comidas na janela
“Asserted Class Hierarchy: Pizza” à esquerda da figura, descrevendo as classes nas
quais uma pizza pode ser classificada. A janela “OWL Viz: Pizza” exibe alguns dos
relacionamentos entre as classes de pizzas.

2.5 A Dublin Core Metadata Initiative
O Dublin Core é um vocabulário com um metadados correspondente, usado
para descrever qualquer tipo de recurso de informação, incluindo coleções de
documentos ou mídias não eletrônicas como arquivos de museus ou bibliotecas.
A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) teve início em 1995 na cidade de
Dublin, estado de Ohio (EUA) e originou um conjunto de 15 elementos genéricos e
amplos, o core, usados para descrever um grande número de recursos. Por

37

recursos, entende-se recursos de informação como, por exemplo, documentos
eletrônicos. A organização responsável pela DCMI tem como objetivo promover a
adoção em larga escala de padrões interoperáveis de metadados e o
desenvolvimento de vocabulários com metadados para a descrição de recursos que
permitam o desenvolvimento de sistemas mais inteligentes de descobrimento de
informações (DUBLICORE.ORG).
O conjunto de quinze elementos do Dublin Core usado para a descrição de
recursos de informação é composto pelos seguintes termos:
1. Contributor: uma entidade responsável por manter as informações do
recurso;
2. Coverage: o assunto temporal ou espacial de um recurso, a aplicação
espacial de um recurso ou a jurisdição sob a qual ele é relevante;
3. Creator: uma entidade primariamente responsável pelo desenvolvimento
do recurso;
4. Date: um ponto ou período no tempo associado com um evento no ciclo
de vida de um recurso;
5. Description: pode incluir, apesar de não estar limitada a, um resumo,
conteúdo, representação gráfica ou texto livre descritivo de um recurso;
6. Format: formato do arquivo, mídia física ou dimensões de um recurso;
7. Identifier: uma referência não ambígua de um recurso em um
determinado contexto;
8. Language: a língua no qual o recurso está escrito;
9. Publisher: a entidade responsável por deixar o recurso disponível;
10. Relation: outro recurso relacionado;
11. Rights: informação sobre os direitos sobre o recurso;
12. Source: uma fonte relacionada da qual o recurso é derivado;
13. Subject: o tópico do recurso;
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14. Title: o nome dado ao recurso;
15. Type: a natureza ou gênero do recurso.
O DCMI possui um modelo abstrato cujo objetivo primário é descrever os
componentes e construtos do metadados do Dublin Core, definindo a natureza
desses componentes e descrevendo como eles podem ser combinados para se criar
uma estrutura de informação. Esse modelo foi baseado em trabalhos realizados pelo
W3C sobre o Resource Description Framework (RDF) e Resource Description
Framework Schema (RDFS), linguagens usadas para descrever recursos em geral,
e está dividido em três submodelos:
Modelo de Recursos
O modelo de recursos descreve os componentes e construtos usados na
descrição de um recurso. A Figura 4 representa esse modelo com o uso de um
Diagrama de Classes da Unified Modeling Language (UML):
Figura 4 - The DCMI Resource Model (dublincore.org)

Fonte: DUBLINCORE.ORG

Por essa representação entende-se que:


Todo recurso é descrito por um par propriedade-valor;



As propriedades são os atributos que caracterizam um recurso;



Os valores podem ser literais e não-literais;
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Um valor pode ser um recurso definido por uma Uniform Resource
Identifier (URI).

Modelo do Conjunto de Descrições
O modelo do conjunto de descrições descreve o metadados do Dublin Core.
A Figura 5 representa esse modelo com o uso de um Diagrama de Classes da UML:
Figura 5 - The DCMI Description Set Model (dublicore.org)

Fonte: DUBLINCORE.ORG
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Por essa representação entende-se que:


Um recurso possui uma ou mais descrições que, por sua vez, podem ser
agrupadas em conjuntos;



As descrições de um recurso podem ser declarações sobre ele ou um
URI;



As declarações, na realidade, são definidas por um par propriedadevalor que é constituído de uma URI que identifica uma propriedade e de
um valor sub-rogado;



Um valor sub-rogado, ao final, é definido por valor literal ou não-literal;



Um valor literal é representado por uma string e um valor literal é
representado por um URI, vocabulário ou múltiplos strings.

Modelo de Vocabulário
O modelo do conjunto de vocabulário usado nas declarações do metadados
do Dublin Core é o seguinte:


Um vocabulário é um conjunto de um ou mais termos;



Um termo é uma propriedade, classe, esquema de vocabulário
codificado ou esquema de sintaxe codificado;



Cada propriedade pode estar relacionada a um ou mais classes por um
relacionamento has domain. Quando declarado que uma propriedade
tem esse relacionamento com uma classe e a propriedade é parte de um
par propriedade-valor, segue-se que um recurso é instância daquela
classe;



Cada propriedade pode estar relacionada a um ou mais classes por um
relacionamento has range. Quando declarado que uma propriedade tem
esse relacionamento com uma classe e a propriedade é parte de um par
propriedade-valor, segue-se que um valor é instância daquela classe;



Cada recurso pode ser uma instância de uma ou mais classes;
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Cada recurso pode ser um membro de um ou mais esquemas de
vocabulários codificados;



Uma classe pode possuir subclasses;



Uma propriedade pode possuir sub-propriedades;

2.6 Construção de Ontologias
Tanto o crescimento na pesquisa sobre o assunto quanto o peso dado pelo
W3C para a construção da Web Semântica apoiada em ontologias deram impulso ao
desenvolvimento de métodos de desenvolvimento de ontologias. O primeiro passo
nesse sentido foi dado pela Microelectronics and Computer Technology Corporation
(MCC) na década de 1980 por meio do projeto CyC (enCYClopaedia), que propôs
um método baseado na inclusão manual de um milhão de linhas na sua base de
conhecimento em três fases distintas: extração manual do conhecimento, extração
do conhecimento apoiada por computadores e extração do conhecimento
gerenciada por computadores (BREITMAN, 2010, p.68).
Ao longo das últimas décadas foram desenvolvidos e divulgados vários
métodos para construção e manutenção de ontologias, cujas atividades podem ser
divididas, assim como no desenvolvimento de software, naquelas relacionadas ao
ciclo de desenvolvimento e ao ciclo de vida da ontologia.
Este trabalho levou em consideração três métodos para desenvolvimento de
ontologias: Ontology101, Methontology e NeOn Methodology for Ontology
Engineering. A decisão por esses métodos teve como base a abrangência e o nível
de detalhe das atividades de cada método.
O método Ontology 101, que tem seu nome derivado das disciplinas
introdutórias das universidades norte-americanas, se destina a ontologistas
iniciantes e não compreende atividades fora do ciclo de desenvolvimento de uma
ontologia, como a de planejamento, avaliação ou gerenciamento de configuração
(NOY; MCGUINESS, 2001).
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O método Methontology, além das atividades de desenvolvimento de uma
ontologia, abrange atividades do ciclo de vida de uma ontologia, tornando-se um
método mais abrangente e detalhado que o anterior (GÓMEZ-PÉREZ, 1997).
Por último, o método NeOn abrange todo o ciclo de vida de uma ontologia,
oferecendo 10 processos, 48 atividades e 9 cenários de desenvolvimento que
podem ser combinados entre si para atender os requisitos da ontologia. É o mais
abrangente dos três, pois leva em consideração redes de ontologias, e detalhado,
por apresentar um conjunto de diretrizes prescritivas (SUARÉZ-FIGUEROA;
GÓMEZ-PÉREZ; FERNÁNDEZ-LÓPEZ, 2012).

2.6.1 Ontology 101
Natalia F. Noy and Deborah L. McGuiness (2001) desenvolveram um método
que ficou conhecido como Ontology 101 e que divide o desenvolvimento de uma
ontologia em sete passos:
1. Determinar o domínio e o escopo: aplicar questões de contexto para
definir o domínio, escopo, uso e público-alvo da ontologia além dos
responsáveis pela manutenção da ontologia. Essas mesmas questões
poderão, posteriormente, ser aplicadas para avaliação da ontologia;
2. Considerar o reúso de outras ontologias: considerar outras ontologias
já criadas sobre o mesmo domínio e integrá-las no desenvolvimento da
ontologia em questão;
3. Enumerar os termos importantes: listar livremente o maior número de
termos, suas descrições e propriedades, sem a preocupação de
relacioná-los ou verificar sua duplicidade, ambiguidade ou real
importância para a ontologia;
4. Definir classes e hierarquia de classes: definir os conceitos da
ontologia e dispô-los em hierarquias com base nos termos enumerados
na fase anterior. Para esta fase, pode-se adotar abordagens partindo do
conceito mais genérico para o mais detalhado (top-down), do mais
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detalhado para o mais genérico (bottom-up) ou uma combinação de
ambos (middle-out);
5. Definir as propriedades das classes: uma vez definidas as classes,
suas propriedades são definidas e associadas partindo, mais uma vez,
da fase de enumeração dos termos importantes;
6. Definir os aspectos das propriedades: os aspectos das classes e suas
propriedades são, entre outros, o relacionamento entre as classes, sua
cardinalidade, os tipos, domínios e intervalos de dados e regras para
formação da informação;
7. Criar instâncias: preencher as classes e suas propriedades com valores
reais para construir e validar a ontologia.

2.6.2 Methontology
A Faculdade Politécnica de Madri propõe o método Methontology com as
seguintes fases (GÓMEZ-PÉREZ, 1997):
1. Planejamento: esta atividade é anterior ao ciclo de desenvolvimento da
ontologia que se inicia com a fase de especificação. Seu objetivo é
gerencial e visa estabelecer um plano de atividades e responsabilidades
para cada fase do método;
2. Especificação: produzir uma especificação informal, semiformal ou
formal da ontologia em linguagem natural, usando representações
intermediárias ou questões de contexto. Como produto final, são
definidos o propósito, nível de formalidade e escopo da ontologia;
3. Conceituação: estruturar o domínio de conhecimento em um modelo
conceitual descrevendo o vocabulário identificado na atividade de
especificação por meio de um glossário de termos. Após a construção do
glossário, seus termos são classificados em conceitos, verbos e
fórmulas com o apoio de dicionário de dados e atributos, diagramas de
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árvores e tabelas. A Figura 6 descreve uma sequência de atividades
proposta para esta atividade;
Figura 6 – Conceituação da ontologia

Fonte: FERNÁNDEZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ; JURISTO (1997)

4. Formalização: transformar o modelo conceitual em um modelo
semicomputacional por meio de um sistema de representação de
conhecimento como gráficos conceituais, representações relacionais ou
lógicas de descrição;
5. Integração: analisar a viabilidade de se reusar outra ontologia disponível
com o objetivo de acelerar o ciclo de desenvolvimento;
6. Implantação: usar uma ferramenta computacional para codificar a
ontologia por meio de uma linguagem formal;
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7. Manutenção: evoluir a ontologia com a adição de novos conceitos,
atributos e relacionamentos ou mesmo corrigir aquilo que foi implantado
e posteriormente revisto para uma melhor exatidão ou maior aceitação;
8. Aquisição de conhecimento: apesar de grande parte do conhecimento
para construção da ontologia ser adquirido durante a fase de
especificação, o desenvolvedor pode se valer de outras fontes para
refinar

conceitualmente

a

ontologia

ao

longo

do

ciclo

de

desenvolvimento;
9. Documentação: documentar a ontologia de forma que ela possa ser
entendida por outras pessoas e reusada por outras ontologias;
10. Avaliação: verificar a exatidão técnica da ontologia, o editor com a qual
ela foi desenvolvida e sua documentação, além de validar que a
ontologia está de acordo com aquilo que ela se propôs a representar.
A Figura 7 apresenta o ciclo de vida da Methontology:
Figura 7 – Ciclo de Vida da Methontology

Fonte: CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ (2003)
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Verifica-se que as atividades da Methontology podem ser classificadas em
atividades de gerenciamento do processo de construção, atividades técnicas para
desenvolvimento da ontologia e atividades de apoio ao desenvolvimento da
ontologia.

2.6.3 NeOn Methodology for Ontology Engineering
A NeOn Methodology for Ontology Engineering foi desenvolvida e financiada
pela União Europeia como parte do 6th Framework Programme da Comissão
Europeia entre 2006 e 2010 (NeOn Project).
A NeOn não é definida como um método rígido, mas como uma variedade
de caminhos possíveis de serem seguidos (SUARÉZ-FIGUEROA; GÓMEZ-PÉREZ;
FERNÁNDEZ-LÓPEZ, 2012). O método NeOn possui os seguintes componentes:
1. Glossário: define 10 processos e 48 atividades que podem ser
aplicadas ao desenvolvimento de ontologias e redes ontológicas,
consensadas entre os pesquisadores que desenvolveram o método;
2. Conjunto de 9 Cenários para Construção de Ontologias e Redes
Ontológicas: apresenta cenários que exemplificam a construção de
ontologias e que podem ser conjugados entre si devido à sua
flexibilidade de aplicação. São eles:
•

Cenário 1: Da especificação à implementação;

•

Cenário 2: Reuso e reengenharia de recursos não ontológicos;

•

Cenário 3: Reuso de recursos ontológicos;

•

Cenário 4: Reuso e reengenharia de recursos ontológicos;

•

Cenário 5: Reuso e fusão de recursos ontológicos;

•

Cenário 6: Reuso, fusão e reengenharia de recursos ontológicos;

•

Cenário 7: Reuso de padrões de projeto ontológicos;

•

Cenário 8: Reuso de padrões ontológicos;
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•

Cenário 9: Regionalização de recursos ontológicos;

3. Dois Modelos de Ciclo de Vida para Redes Ontológicas: definem
como organizar os processos e atividades do método por meio de
modelos de ciclo de vida em cascata ou interativo;
4. Conjunto de Diretrizes Metodológicas Prescritivas para Processos e
Atividades: introduz detalhadamente os processos e atividades do
método por meio de fichas e fluxos.
A Figura 8 apresenta o ciclo de vida do método Neon com a identificação da
aplicação dos cenários:
Figura 8 – Ciclo de Vida da Neon

Fonte: SUARÉZ-FIGUEROA (2010)
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2.7 Características Usuais de Métodos de Desenvolvimento de Ontologias
O uso de métodos na construção de uma ontologia, assim como em outras
áreas de conhecimento, impõe disciplina e rigor ao processo criativo.
Notam-se nos três métodos apresentados neste trabalho atividades
similares, como o início da construção de uma ontologia pela definição de um
propósito e escopo para atendimento a uma necessidade.
A seguir, os métodos preveem o reúso de outras ontologias para acelerar o
processo de desenvolvimento e reutilizar conhecimento já comumente aceito,
diminuindo-se o risco de não aceitação da ontologia. Havendo reúso ou não, passase à definição dos conceitos, de suas propriedades, de seus relacionamentos e das
propriedades dos relacionamentos.
Com a ontologia concebida e descrita conceitualmente, o próximo passo
usual entre os métodos é a codificação da ontologia em linguagem formal por meio
de um editor ontológico.
Como última etapa, testa-se e avalia-se a ontologia criada para assegurar
sua qualidade.
Por outro lado, alguns pontos diferenciam os métodos de desenvolvimento
de uma ontologia. O primeiro deles pode ser a formalidade com a qual se a
desenvolve, podendo ela estar em um nível de abstração mais alto (menos formal)
ou em um nível de abstração mais baixo (mais formal).
O segundo ponto é a complexidade da ontologia. Para ontologias menos
complexas pressupõem-se métodos de desenvolvimento menos formais ao passo
que métodos de desenvolvimento mais formais podem ser usados para a construção
de ontologias mais complexas ou de redes de ontologias.
Adicionalmente, podem ser levados em consideração pontos peculiares a
cada método, como uma maior ênfase no reúso e reengenharia de outras ontologias
e recursos não ontológicos ou a semelhança do método ao processo de
desenvolvimento de software, como o processo de desenvolvimento de software
orientado a objetos.
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Dessa forma, três questões básicas direcionam o desenvolvimento de uma
ontologia (CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ, 2003):
1. Que método de desenvolvimento utilizar?
2. Em que editor se apoiar?
3. Em que linguagem desenvolver?

2.8 Critérios para Avaliação do Método de Desenvolvimento da Ontologia
Os critérios usados para avaliação dos métodos de desenvolvimento
descritos neste trabalho foram (FÉRNANDEZ-LÓPEZ, 1999):


Herança da engenharia do conhecimento: leva em consideração a
influência da engenharia do conhecimento tradicional no método
desenvolvimento da ontologia;



Nível de detalhe do método: considera o nível de detalhe das
atividades e técnicas propostas pelo método;



Recomendações para formalização do conhecimento: considera o
formalismo para representar o conhecimento por meio de lógica, frames,
diagramas, entre outros instrumentos para representação;



Estratégia para construção da ontologia: está relacionada com o grau
de dependência entre o método e a aplicação da ontologia (dependente,
semidependente e independente);



Estratégia para identificação de conceitos: os conceitos podem ser
identificados do nível mais baixo para o mais alto (bottom-up), do mais
alto para o mais baixo (top-down) ou do mais relevante para o mais ou
menos abstrato (middle-out);



Recomendação de ciclo de vida: identifica se o método preconiza um
ciclo de vida para o desenvolvimento;
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Diferenças entre o método e o padrão IEEE 1074-1995: referências ao
padrão IEEE para o ciclo de vida de software pelo método;



Recomendação de técnicas: referências a técnicas específicas para
uso no desenvolvimento da ontologia;

Na definição do método de desenvolvimento da ontologia deste trabalho, a
recomendação do ciclo de vida dos métodos Ontology101, Methontology e NeOn
Methodology for Ontology Engineering foi levada em consideração para as:
•

Atividades de gerenciamento de projeto

•

Atividades de desenvolvimento da ontologia

•

Atividades de apoio ao desenvolvimento da ontologia

A escolha destas características deve-se ao fato de cobrirem o ciclo de vida
de uma ontologia e não somente suas atividades de desenvolvimento. Elas foram
avaliadas segundo a sua formalização: quanto mais genérica a descrição de cada
atividade pelo método de desenvolvimento, menor a sua formalização; em sentido
oposto, quanto mais detalhada, maior a sua formalização.
A Tabela 1, adaptada de Corcho, Fernandéz-López e Gómez-Pérez (2003),
compara os quatro métodos apresentados neste trabalho. Como critérios de
comparação, esses autores levaram em consideração as atividades que apoiam o
processo de desenvolvimento de ontologias e o seu nível de detalhamento. Com
eles, respondem às perguntas sobre quais atividades são executadas em cada
método e qual o nível de formalidade esperado pelo processo a ser seguido.
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Tabela 1 - Comparação entre Métodos de Desenvolvimento de Ontologias
Ontology101

Methontology

NeOn

Início

Inexistente

Existente

Detalhado

Execução e controle

Inexistente

Existente

Detalhado

Qualidade

Inexistente

Existente

Detalhado

Requisitos

Detalhado

Detalhado

Detalhado

Design

Detalhado

Detalhado

Detalhado

Implantação

Detalhado

Detalhado

Detalhado

Aquisição de conhecimento

Inexistente

Detalhado

Detalhado

Verificação e validação

Inexistente

Detalhado

Detalhado

Gestão de configuração

Inexistente

Detalhado

Detalhado

Documentação

Detalhado

Detalhado

Detalhado

Projeto

Desenvolvimento

Apoio

Fonte: CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ (2003)

52

2.9 Requisitos para o Desenvolvimento da Ontologia dos Padrões da Internet das
Coisas
Como em toda ontologia, um requisito a ser considerado é a possibilidade de
sua futura expansão e evolução. Uma vez que os padrões atualmente empregados
na construção da Internet das Coisas estão em evolução e outros padrões surgirão
com o emprego de novas técnicas, a ontologia deste trabalho deve ser construída
considerando a possibilidade de sua evolução ao longo do tempo.
Como decorrência deste requisito, faz-se necessário considerar, também, a
possibilidade da ontologia deste trabalho tanto reusar outras ontologias como ser
reusada por outras ontologias com o objetivo de expandir esse domínio de
conhecimento.
Com o mesmo objetivo de permitir ou facilitar a expansão da ontologia deste
trabalho, o seu método de desenvolvimento deve possuir abstração em relação à
aplicação da ontologia. Assim, ela terá a possibilidade de ser evoluída por meio de
métodos diversos ao método usado neste trabalho.
O segundo requisito a ser levado em consideração no desenvolvimento
deste trabalho é a abordagem de se identificar os conceitos dos padrões. Como eles
não obedecem a características comuns rígidas entre si devido à variedade de suas
aplicações, a abordagem middle-out, por identificar os principais conceitos primeiro
e a partir daí detalhá-los ou abstraí-los para um nível mais alto ou mais baixo, é
preferível às abordagens bottom-up ou top-down.
O nível de detalhe das atividades do método de desenvolvimento é o terceiro
requisito a ser considerado. Ontologias menos complexas ou que exigem uma
menor rigidez durante sua construção podem ser desenvolvidas com o apoio de
métodos com um número reduzido de atividades. Métodos que possuem um grau
maior de rigidez nas suas atividades são recomendados para ontologias ou redes
ontológicas que necessitam atividades do ciclo de vida de ontologias, como
planejamento, integração ou gerenciamento de versionamento. Entende-se por
rigidez, neste ponto, o cumprimento das atividades do método de desenvolvimento.
Como último requisito, a formalização da ontologia deve considerar a
independência da ferramenta de desenvolvimento como requisito para que outros
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pesquisadores tenham a oportunidade de escolher uma ferramenta que melhor
atenda suas necessidades de desenvolvimento.

2.10 Seleção do Método de Desenvolvimento
A Methontology foi o método de desenvolvimento selecionado por melhor
atender os requisitos da ontologia deste trabalho em comparação aos outros três
métodos descritos.
Aplicados os critérios para avaliação de métodos de desenvolvimento de
ontologias de Férnandez-López (1999) em contraposição aos requisitos para
desenvolvimento da ontologia deste trabalho, tem-se que a Methontology:


Possui boa parte de suas atividades bem documentada em relação aos
outros métodos descritos neste trabalho;



Não é dependente de um único editor de ontologias;



Não é dependente da aplicação da ontologia;



Adota a identificação de conceitos por meio de do levantamento middleout.

Quando comparada aos outros dois métodos, somente o método Neon
apresenta um maior nível de detalhamento de atividades. Porém, o menor
detalhamento da Methontology não compromete a qualidade final da ontologia, uma
vez que a ela será validada segundo critérios de qualidade.
Evita-se, ao mesmo tempo, uma falta de rigidez no processo criativo como
também uma excessiva carga de atividades, assegurando-se o foco na formalidade
necessária para as principais atividades de desenvolvimento.
A Methontology também apresenta um ciclo de vida de ontologia completo
com atividades de gerenciamento de projeto, de integração de atividades e
manutenção e não apenas com as atividades do ciclo de desenvolvimento. Este
ciclo de vida está muito próximo à maturidade do ciclo de vida de software.
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2.11 Definição do Editor de Desenvolvimento da Ontologia
Os primeiros editores de ontologias surgiram no início dos anos 1990 com a
disponibilização do Ontolingua Server e do Ontossaurus, respectivamente, da
Universidade de Stanford e da Universidade do Sul da Califórnia. Em 1997, foi
disponibilizado o WebOnto, editor que introduziu a possibilidade de colaboração
entre vários ontologistas no desenvolvimento de uma ontologia. Com estruturas
similares, esses editores possuíam como principais características:


Um módulo principal para a edição das ontologias;



A utilização de formulários Web para edição;



A possibilidade de adição de outros componentes como dicionários,
tradutores de línguas ontológicas e integradores com outras ontologias;



Utilizarem as linguagens Ontolingua, LOOM e OCML, respectivamente.

Como o avanço no desenvolvimento de software, surgimento de novas
linguagens ontológicas e consolidação de alguns métodos de desenvolvimento de
ontologias, outros editores foram disponibilizados com novas características e
possibilidade de utilização de novos construtos.
Para desenvolvimento deste trabalho, foi escolhido o editor Protégé 2000.
Ele foi desenvolvido na Universidade de Stanford como software livre e pode ser
usado em dispositivos stand-alone ou diretamente na Web (Web Protége), com
possibilidade de importação e exportação de ontologias entre os dois ambientes. O
componente principal deste software é um editor que pode ser incrementado com
uma biblioteca de programas que lhe adicionam outras funcionalidades, como
tradução de outras linguagens ontológicas, criação e edição de restrições e fusão de
ontologias (CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ, 2003).
Segundo o site do Protégé 2000, suas principais características são:


Suporte à edição de ontologias escritas em OWL 2;



Interface de edição com acesso a construtos usuais em OWL;



Rastreamento e histórico de mudanças;
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Possibilidade de colaboração entre autores com compartilhamento,
permissões, encadeamento de discussões e notificações por meio de
correio eletrônico;



Interface personalizável;



Formulários

Web

personalizáveis

para

domínios

ou

ontologias

específicas;


Aceitação de ontologias desenvolvidas em várias linguagens.

O Protégé 2000 atende o requisito de possibilidade de evolução da ontologia
deste trabalho por meio de integração com outras ontologias com o uso das funções
de importação e exportação. Além disso, apoia o desenvolvimento de ontologias
com o uso do RDF, RDF(S) e OWL, base da Web Semântica preconizada pelo W3C.
Foram usados dois critérios adicionais para a seleção deste editor para
utilização neste trabalho: usabilidade e apoio ao desenvolvimento. Ele possui uma
interface visual intuitiva e de fácil aprendizado conjugada com uma comunidade de
mais de 240.000 usuários que colaboram entre si para a evolução do software e
suporte a dúvidas. Adicionalmente, há vasto material disponível para aprendizado
gratuitamente na Internet, tornando sua aceitação mais fácil.
Apesar de não ter sido desenvolvido diretamente sobre o método
Methontology, como o WebODE, não apresenta obstáculos para sua aplicação.

2.12 Definição da Linguagem de Desenvolvimento da Ontologia
Durante a conferência sobre a Extensible Mark-up Language (XML)
realizada em 2000 pelo W3C, Tim Bernes-Lee propôs uma arquitetura lógica para a
Web Semântica descrita na Figura 9:
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Figura 9 – Arquitetura lógica da Web Semântica

Fonte: BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA (2001)

Esta representação da arquitetura lógica da Web Semântica traz algumas
informações sobre a relação das linguagens de marcação, representação de
recursos, desenvolvimento de ontologias, inferência e interoperabilidade:


O nível mais baixo define os recursos da Web tanto por meio do The
Unicode Standard (Unicode) ou do URI;



O segundo nível traz a XML como a linguagem que descreve os dados
que esses recursos possuem;



Sobre a XML apresentam-se tanto o RDF quanto o RDF(S) para
descrição dos recursos, dos seus tipos e de lógica de primeira ordem;



A seguir chega-se ao nível das linguagens ontológicas (Ontology
Vocabulary) que têm como objetivo descrever relacionamentos mais
complexos entre os recursos do que aqueles representados no nível
anterior;
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Somente no nível lógico (Logic) que se pode tirar proveito do poder da
Web Semântica por meio de linguagens de inferência que interpretam as
ontologias criadas no nível anterior e obtêm significado;



Os níveis mais altos estão associados com o poder de interoperabilidade
de ontologias e de segurança.

Deduz-se com esta arquitetura lógica que a XML é a raiz das linguagens
para descrição de recursos, desenvolvimento de ontologias e inferência sobre
ontologias. Sendo a XML uma linguagem para descrição de conteúdo (dados) e
passando-se dos níveis inferiores para os superiores até, no mínimo, o nível de
lógica, ratifica-se o papel da Web Semântica de adicionar significado ao conteúdo.
As linguagens ontológicas possuem as principais características a seguir
(ANTONIU; FRANCONI; VAN HARMELEN, 2012):


Uma sintaxe bem definida e clara como nas linguagens de
programação, passível de interpretação por máquina;



Uma semântica bem definida para expressar com lógica matemática o
conhecimento sobre um determinado domínio;



Suporte eficiente ao raciocínio para que se possa inferir sobre o
modelo criado pela ontologia;



Suficiente poder de expressividade para assegurar que o conhecimento
possa ser modelado;



Conveniência de expressão por meio de um conjunto completo

de

construtos.

A OWL, atualmente na versão 2, tem como objetivo atender as seguintes
necessidades da Web Semântica (BREITMAN, 2010):


Construção de ontologias, explicitando conceitos e propriedades e
fornecendo informações sobre os mesmos;
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Explicitar fatos sobre um domínio com informações sobre os seus
indivíduos;



Racionalizar sobre ontologias e fatos.

O nível de expressividade da OWL pode ser representado, em ordem
crescente, por três linguagens:


OWL Lite



OWL DL



OWL Full

Com a OWL Lite é possível expressar hierarquias simplificadas, podendo ser
usada na migração de taxonomias e tesauros para uma linguagem ontológica
(BREITMAN, 2010). Ela supre algumas limitações do RDF(S), como relações de
igualdade e negativa de igualdade entre instâncias, classes ou propriedades e
relações de pertencimento e parentesco. Contudo, consegue expressar relações de
cardinalidade máxima de 1 (ANTONIU; FRANCONI; VAN HARMELEN, 2012).
A OWL Full e a OWL DL possuem o mesmo conjunto de construtos da OWL.
Suas diferenças residem nas restrições de uso de alguns construtos e no uso de
algumas características do RDF. A OWL Full permite uma mescla da OWL com o
RDF(S) e não força uma estrita separação de classes, propriedades, indivíduos e
valores de dados. A OWL DL coloca algumas restrições no uso do OWL e RDF(S)
juntos e exige que classes, propriedades, indivíduos e valores de dados sejam
definidos como disjuntos.
São considerados elementos básicos da OWL (W3C):
Expressões de classes


Nomes e prefixos;



Classes pré-definidas e nominais;



Conexões booleanas e enumeração de indivíduos;



Restrições de propriedades de objetos;
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Restrições de propriedades de dados;



Restrições com uso de intervalo de dados em relacionamento de muitos
para muitos;

Propriedades


Expressões de propriedades de objetos;



Expressões de propriedades de dados;

Intervalos de dados


Expressões de intervalos de dados;

Axiomas


Axiomas de expressão de classes;



Axiomas de propriedade de objetos;



Axiomas de propriedade de dados;



Definição de tipos de dados;



Afirmações;



Chaves;

Anotações


Anotações;



Propriedade de anotações;



Axiomas de anotações;
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Outros


Indivíduos e literais;



Declarações;



Ontologias;



Tipos de dados;



Facetas.

A OWL foi originalmente publicada em 2004, mas em 2009 foi revisada e
popularmente chamada de OWL 2. Em 2012, uma segunda edição desta versão foi
publicada (W3C).
As ontologias podem ser comparadas pela sua capacidade de representar
(CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ, 2003):


Conceitos;



Relações binárias ou de muitos para muitos;



Instâncias;



Funções;



Axiomas formais;



Regras.

Um dos principais critérios para escolha da linguagem de desenvolvimento
de uma ontologia é a relação entre sua expressividade e possibilidade de inferência
(CORCHO; FERNANDÉZ-LÓPEZ; GÓMEZ-PÉREZ, 2003). Assim, em alguns casos
limita-se a expressividade da ontologia para se obter maior possibilidade de
inferências. Porém, qualquer decisão tomada deve ser validada frente ao escopo da
ontologia.
A ontologia deste trabalho tem como requisitos:


Restrições de tipo e de cardinalidade para facetas;
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Relações de “subclasse de”, decomposição disjunta e “não é subclasse
de”;



Relações e funções de “muitos para muitos;



Restrições de tipo e de integridade de relações e funções;



Lógica de primeira ordem;



Instâncias de conceitos, fatos e afirmações.

A OWL 2 (OWL Full) foi a linguagem selecionada para o desenvolvimento
da ontologia deste trabalho pela sua capacidade de expressão, recursos associados
a Web Semântica, possibilidade de uso de agentes para processamento e inferência
de seus dados, atendimento ao requisito de expansão desta ontologia e por ter-se
tornado uma das linguagens mais usadas por ontologistas, criando, como
consequência, uma comunidade de apoio ao seu aperfeiçoamento e evolução.

2.13 Características Usuais de Processos de Avaliação de Ontologias
Com maior ou menor detalhamento na descrição da atividade de avaliação
de ontologias, os métodos de desenvolvimento de ontologias pesquisados neste
trabalho preveem critérios ou diretrizes a serem seguidos com o objetivo de trazer
qualidade à uma ontologia.
Contudo, pode-se afirmar que a avaliação de uma ontologia leva em
consideração alguns critérios qualitativos comumente aceitos entre pesquisadores
(VANDRECIC, 2008):
•

Acurácia: concordância da ontologia em relação ao conhecimento de
um ou mais usuários da ontologia;

•

Adaptação: capacidade da ontologia em se adaptar a novos usos e
conceitos;

•

Clareza: facilidade com que a ontologia comunica os conceitos que
representa;
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•

Completude/competência: nível de abrangência da ontologia em
relação ao domínio representado e atendimento às perguntas de
competência que definem o escopo da ontologia;

•

Eficiência computacional: facilidade de se processar a ontologia por
computadores;

•

Concisão:

relacionamento

entre

relevância,

redundância

e

comprometimento dos termos da ontologia;
•

Consistência/coerência: inexistência de contradições na expressão dos
conceitos pela ontologia;

•

Facilidade de uso: possibilidade de uso da ontologia por organizações
ou de seu acesso comercial.

2.14 Processo de Avaliação de Ontologias Segundo o Methontology
Especificamente, Fernandez, Gómez-Pérez e Juristo (1997) prescrevem que
tanto a ontologia quanto o seu ambiente de software e documentação devem passar
por um julgamento técnico (avaliação) antes de a ontologia ser disponibilizada para
seus usuários. Essa avaliação permeia todas as fases do ciclo de desenvolvimento
do método Methontology, desde a fase de especificação até a de manutenção após
a implantação.
Essa avaliação compreende duas etapas:
1. Verificação: a garantia da exatidão da ontologia, do seu ambiente de
software e de sua documentação em relação à especificação da
ontologia, em todas as fases do ciclo de desenvolvimento;
2. Validação: a garantia que a ontologia, seu ambiente de software e sua
documentação
representam.

correspondem

ao

sistema

que

supostamente
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Como produto desta fase, um documento de avaliação é gerado contendo as
técnicas usadas para avaliação da ontologia, os tipos de erros encontrados em cada
fase e as fontes de conhecimento usadas na avaliação.
Esses autores, para as atividades de avaliação da ontologia, reutilizam
diretrizes para avaliação de bases de conhecimento, caracterizando e aplicando-as
para o domínio de ontologias (GÓMEZ-PÉREZ; JURISTO; PASOS, 1995). Desta
forma, indicam as seguintes atividades de avaliação:

Da ontologia


Avaliar

individualmente

cada

definição

e

axioma

(consistência/coerência);


Avaliar coletivamente grupos de definições e axiomas declarados
explicitamente na definição da ontologia (consistência/coerência);



Avaliar definições importadas de outras teorias lógicas (adaptação;
concisão; consistência/coerência);



Avaliar axiomas que são inferidos a partir dos grupos de definições e
axiomas explicitamente declarados (consistência/coerência);

Do ambiente de software


Avaliar itens do software utilizado, tais como:
o Interface gráfica e textual usada na construção;
o Avaliadores de sintaxe e semântica (consistência/coerência);
o Tradutores de linguagens ontológicas (consistência/coerência);
o Requisitos para instalação do software;
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Da documentação


Avaliar a qualidade da documentação gerada visando o entendimento e
reuso da ontologia (clareza; completude/competência; facilidade de uso).

2.15 Validação da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas
O processo de validação da ontologia deste trabalho tem como base aquele
desenvolvido por Frederico Bortolato (2014), que referenciou o estudo de caso de
Ghomari e Ghomari (2013) e é descrito nesta seção.
A validação da ontologia deste trabalho é executada por meio das seguintes
atividades:


Definição de questões de competência em linguagem natural;



Identificação do tipo de questão de competência;



Associação de cada questão de competência com um resultado
esperado;



Identificação do tipo de resultado esperado;



Formalização de questões de competência com a construção de queries;



Execução das queries sobre a ontologia;



Comparação dos resultados obtidos das queries com aqueles resultados
esperados previamente associados com as questões de competência.

As questões de competência são enumeradas na etapa de Especificação do
Methontology com o objetivo de delimitar o escopo da ontologia.
A identificação do tipo de questão de competência apoia sua associação
com um resultado esperado. Ghomari e Ghomari definem os seguintes tipos de
questões:
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De definição: permitem fornecer informações abrangentes como
superclasses

ou

subclasses,

propriedades,

relacionamentos

e

anotações;


Booleanas: trazem respostas diretas do tipo Sim e Não;



Fatuais: têm como alvo somente uma classe ou instância;



De lista: trazem como resultado várias entidades, opondo-se às
questões fatuais;



Complexas: envolvem respostas mais elaboradas e que, muitas vezes,
são mais facilmente respondidas pelas próprias anotações da ontologia.

A determinação da resposta serve para validar a construção da questão de
competência. Com a identificação dos tipos de resultados esperados, valida-se a
fonte da resposta: classes, propriedades, axiomas, instâncias e anotações.
A formalização das questões de competência em queries dar-se-á com o uso
da linguagem SPARQL, pela possibilidade de representatividade e interrogação de
dados como instâncias de conceitos e relacionamentos. Essa linguagem é
recomendada pelo W3C para a construção da Web Semântica.
Após a execução das queries sobre a ontologia, pode-se, então, comparar o
resultado esperado com o atingido e validar-se a qualidade da ontologia
desenvolvida.

2.16 Padrões da Internet das Coisas Aplicados na Ontologia
A Tabela 2 relaciona os padrões da Internet das Coisas aplicados à ontologia
deste trabalho:
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Tabela 2 - Padrões Usados na Ontologia

Código

Descrição

CEN/CLC/ETSI/TR 50572

Functional reference architecture for communications
in smart metering systems

GS1 1D Barcode Verification
Process

GS1 1D Verification Process Implementation Guide

GS1 2D Barcode Verification
Process

GS1 2D Barcode Verification Process Implementation
Guideline

GS1 General Specifications

GS1 General Specifications

IEEE 802-2014

IEEE Standard for Local and Metropolitan Area
Networks: Overview and Architecture

IEEE 802.1AB

IEEE Standard for Local and metropolitan area
networks — Station and Media Access Control
Connectivity Discovery

IEEE 802.1AC

IEEE Standard for Media Access Control (MAC)
Service Definition

IEEE 802.1D

IEEE Standard for Local and Metropolitan Area
Networks: Media Access Control (MAC) Bridges

IEEE 802.1Q

IEEE Standard for Media Access Control (MAC)
Bridges and Virtual Bridged Local Area Networks

Internet Standard 03 RFC 1122

Requirements for Internet Hosts -- Communication
Layers

Internet Standard 03 RFC 1123

Requirements for Internet Hosts -- Application and
Support

Internet Standard 13 RFC 1034

Domain Names – Concepts and Facilities

Internet Standard 13 RFC 1035

Domain Names – Implementation and Specification

Internet Standard 66 RFC 3986

Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax

Internet Standard 78 RFC 5591

Transport Security Model for the Simple Network
Management Protocol (SNMP)

ISO/IEC 07498-1

Information technology -- Open Systems
Interconnection -- Basic Reference Model: The Basic
Model
continua…
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ISO/IEC 09797-1

Information technology -- Security techniques -Message Authentication Codes (MACs) -- Part 1:
Mechanisms using a block cipher

ISO/IEC 10733

Information technology -- Elements of management
information related to the OSI Network Layer

ISO/IEC 14433-1

Identification cards -- Contactless integrated circuit
cards -- Proximity cards -- Part 1: Physical
characteristics

ISO/IEC 14433-2

Identification cards -- Contactless integrated circuit
cards -- Proximity cards -- Part 2: Radio frequency
power and signal interface

ISO/IEC 14433-3

Identification cards -- Contactless integrated circuit
cards -- Proximity cards -- Part 3: Initialization and
anticollision

ISO/IEC 14433-4

Identification cards -- Contactless integrated circuit
cards -- Proximity cards -- Part 4: Transmission
protocol

ISO/IEC 14762

Information technology -- Functional safety
requirements for Home and Building Electronic
Systems (HBES)

ISO/IEC 15415

Information technology -- Automatic identification and
data capture techniques -- Bar code symbol print
quality test specification -- Two-dimensional symbols

ISO/IEC 15416

Information technology -- Automatic identification and
data capture techniques -- Bar code print quality test
specification -- Linear symbols

ISO/IEC 15424

Information technology -- Automatic identification and
data capture techniques -- Data Carrier Identifiers
(including Symbology Identifiers)

ISO/IEC 15426-1

Information technology -- Automatic identification and
data capture techniques -- Bar code verifier
conformance specification -- Part 1: Linear symbols

ISO/IEC 15543-3-10

Information technology -- Home Electronic Systems
(HES) -- Part 3-10: Wireless Short-Packet (WSP)
protocol optimized for energy harvesting -Architecture and lower layer protocols

continua…
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ISO/IEC 15802-3

Information technology -- Telecommunications and
information exchange between systems -- Local and
metropolitan area networks -- Common specifications
-- Part 3: Media Access Control (MAC) Bridges

ISO/IEC 15944-8

Information technology -- Business Operational View - Part 8: Identification of privacy protection
requirements as external constraints on business
transactions

ISO/IEC 15961

Information technology -- Radio frequency
identification (RFID) for item management: Data
protocol -- Part 1: Application interface

ISO/IEC 18000-6

Information technology -- Radio frequency
identification for item management -- Part 6:
Parameters for air interface communications at 860
MHz to 960 MHz General

ISO/IEC 18033-1

Information technology -- Security techniques -Encryption algorithms -- Part 1: General

ISO/IEC 18033-2

Information technology -- Security techniques -Encryption algorithms -- Part 2: Asymmetric ciphers

ISO/IEC 18033-3

Information technology -- Security techniques -Encryption algorithms -- Part 3: Block ciphers

ISO/IEC 18033-4

Information technology -- Security techniques -Encryption algorithms -- Part 4: Stream ciphers

ISO/IEC 18092

Information technology -- Telecommunications and
information exchange between systems -- Near Field
Communication -- Interface and Protocol (NFCIP-1)

ISO/IEC 19762-1

Information technology -- Automatic identification and
data capture (AIDC) techniques -- Harmonized
vocabulary -- Part 1: General terms relating to AIDC

ISO/IEC 19762-2

Information technology — Automatic identification and
data capture (AIDC) techniques — Harmonized
vocabulary — Part 2: Optically readable media (ORM)

ISO/IEC 19762-3

Information technology -- Automatic identification and
data capture (AIDC) techniques -- Harmonized
vocabulary -- Part 3: Radio frequency identification
(RFID)

continua…
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ISO/IEC 19762-4

Information technology — Automatic identification and
data capture (AIDC) techniques — Harmonized
vocabulary — Part 4: General terms relating to radio
communications

ISO/IEC 19762-5

Information technology — Automatic identification and
data capture (AIDC) techniques — Harmonized
vocabulary — Part 5: Locating systems

ISO/IEC 24730-1

Information technology -- Real-time locating systems
(RTLS) -- Part 1: Application programming interface
(API)

ISO/IEC 24753

Information technology -- Radio frequency
identification (RFID) for item management -Application protocol: encoding and processing rules
for sensors and batteries

ISO/IEC 24771

Information technology -- Telecommunications and
information exchange between systems -- MAC/PHY
standard for ad hoc wireless network to support QoS
in an industrial work environment

ISO/IEC 29143

Information technology -- Automatic identification and
data capture techniques -- Air interface specification
for Mobile RFID interrogators

ISO/IEC 29173-1

Information technology -- Mobile item identification
and management -- Part 1: Mobile RFID interrogator
device protocol for ISO/IEC 18000-63 Type C

ISO/IEC 29176

Information technology -- Mobile item identification
and management -- Consumer privacy-protection
protocol for Mobile RFID services

ISO/IEC 29182-5

Information technology -- Sensor networks: Sensor
Network Reference Architecture (SNRA) -- Part 5:
Interface definitions

UDDI

Universal Description, Discovery and Integration

Fonte: Autor

Esses padrões constituem um subconjunto representativo dos padrões da
IoT por cobrirem características fundamentais desse domínio do conhecimento:


Redes sem fio;



Sensores;
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Identificação de objetos;



Uso da Internet;



Troca de informações.

Há relacionamentos explícitos entre alguns deles por meio de suas
referências normativas e outros relacionamentos por sua aplicação na IoT.
São citadas, também, algumas das principais instituições responsáveis pela
publicação e manutenção de padrões da tecnologia da informação.

2.17 Referências para o Desenvolvimento Deste Trabalho
A Tabela 3 apresenta as referências e uma breve explicação sobre sua
colaboração para o desenvolvimento deste trabalho:
Tabela 3 - Referências do Trabalho
Referência

Colaboração

ALATRISH, E. S. Comparison of Ontology Editors. e-RAF Journal on
Computing, v.4, p. 23-38, 2012.

O artigo
publicado por E.
S. Alatrish
representa uma
fonte para
comparação
entre os editores
ontológicos.

ALLEMANG, D.; HENDLER, J. Semantic Web for the Working
Ontologist: Effective Modeling in RDF(S) and OWL. 2.ed. Washington:
Elsevier, 2011. p. 638-958.

O livro de
autoria destes
autores
descreve em
detalhes a
modelagem de
uma ontologia
com base em
RDF, RDF(S) e
OWL.

ANTONIOU, G.; FRANCONI, E.; VAN HARMELEN, F. In: ELTER, T.;
KRENNWALLNER, T. (Ed.). Introduction to Semantic Web Ontology
Languages. Viena, Áustria, 2012. p. 1-21.

O trabalho
desses três
autores ajuda a
entender o papel
das principais
continua...
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linguagens
ontológicas no
desenvolvimento
da Web
Semântica.

BERNERS-LEE, T. The World Wide Web: past, present, and future.
Computer, v.29, 1996.

Os artigos e
exposições de
Tim Bernes-Lee
direcionam o
trabalho sobre o
papel das
ontologias na
construção da
Web Semântica.

BLÁZQUEZ, M. et al. Building Ontologies at the Knowledge Level Using
the Ontology Design Environment. In: Proceedings of the 11th
Workshop on Knowledge Acquisition, Modeling and Management, 1998,
Banff, Canadá. p. SHARE 4.1-4.15.

M. Blázquez
contribui com o
entendimento do
desenvolvimento
de uma
ontologia
usando um
ambiente de
edição.

BERNERS-LEE, T.; HENDLER, J.; LASSILA, O. The Semantic Web.
Scientific American, v.284, n.5, p. 34-43, 2001.

BLUETOOTH.ORG. Specification Adopted Documents. Disponível
Os padrões
em: https://www.bluetooth.org/en-us/specification/adopted-specifications. mantidos por
Acesso em: 03 dez. 2014.
essas
organizações
GLOBAL STANDARDS 1. GS1. Disponível em: http://www.gs1.org.
são usados para
Acesso em: 26 jun. 2014.
a construção da
IEEE. Standards and Publications. Disponível em:
ontologia deste
http://www.ieee.org/publications_standards/index.html. Acesso em: 01
trabalho por
mai. 2014.
representarem
um subconjunto
ISO. STANDARDS. Disponível em:
representativo
http://www.iso.org/iso/home/standards.htm. Acesso em: 24 dez. 2014.
dos demais
ISO. ISO/IEC 7498-1. Information Technology - Open Systems
padrões da
Interconnection - Basic Reference Model: The Basic Model International Internet das
Standard. 1994.
Coisas.
MQTT.ORG. Message Queue Telemetry Transport. Disponível em:
http://mqtt.org. Acesso em: 04 jan. 2015.
OASIS-OPEN.ORG. Organization for the Advancement of Structured
Information Standards. Disponível em: https://www.oasis-open.org.
Acesso em: 04 jan. 2015.
ZIGBEE.ORG. Application Level Standardization. Disponível em:
http://zigbee.org/zigbee-for-developers/applicationstandards/. Acesso
em: 02 dez. 2014.
BORTOLATO, F. Ligando Dados Governamentais Abertos: Uma
Ontologia do Processo Legislativo de São Paulo. São Paulo, 2014. 252f.
Dissertação (Mestrado em Engenharia da Computação). São Paulo: IPT
– Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 2014.

O Mestre pelo
Instituto de
Pesquisas
Tecnológicas do
continua...
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GHOMARI, L.; GHOMARI, A. Translating Natural Language
Competency Questions into SPARQL Queries: A Case Study. In:
ThinkMind WEB 2013, The First International Conference on Building
and Exploring Web Based Environments. Seville, Spain, 2013.
Disponível em:
http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=web_2013_4
_10_40013. Acesso em: 10 maio 2015.
GANGEMI, A. et al. Modeling ontology evaluation and validation. In:
Proceedings of the 3rd European Semantic Web Conference, Budva,
Montenegro, 2006. p.140-154.

BREITMAN, K. Web Semântica: A Internet do Futuro. Rio de Janeiro:
LTC, 2010.

CHARTIER, P. et al. CASAGRAS 2 Final Report. União Europeia,
2012. p.12-13, p. 58-65.
CHARTIER, P. D1.5 RFID Standardisation State of the Art Report Version 3. GLOBAL RFID FORUM FOR STANDARDS, Project Number:
215224, União Europeia, 2010.

Estado de São
Paulo usa o
método de
validação de
ontologias
proposto pelos
ontologistas
Leila Ghomari e
A. Ghomari, que
é base para
parte da
validação da
ontologia deste
trabalho. O
trabalho de A.
Gangemi
completa a
pesquisa sobre
validação de
ontologias.
A Doutora da
Pontifícia
Universidade
Católica do Rio
de Janeiro,
Karin Breitman,
contribui com o
entendimento da
Web Semântica,
ontologias,
métodos de
desenvolvimento
e
direcionamento
às principais
fontes de
pesquisa.
O trabalho de
Paul Chartier
descrito no
Relatório Final
do Projeto
CASAGRAS 2 é
o ponto de
partida para
desenvolvimento
deste trabalho.
Ele destaca a
proliferação de
padrões que
podem ser
usados na
construção de
continua...
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aplicativos para
a Internet das
Coisas e a
necessidade de
se ter uma
forma de melhor
classificá-los e
relacioná-los.
CISCO.COM. The Internet of Things. Disponível em:
http://www.cisco.com/web/solutions/trends/iot/overview.html. Acesso em:
28 set. 2014.
CEARLEY, D. The Top 10 Strategic Technology Trends for 2014.
Gartner Group, G00260410, 2014.
LEHONG, H.; VELOSA, A. Hype Cycle for the Internet of Things, 2014.
Gartner Group, Document number: G00264127, 2014.
IBM COM. The Internet of Things. Disponível em: http://www01.ibm.com/software/info/internet-of-things/ . Acesso em: 28 set. 2014.
LUND, D. et al. Worldwide and Regional Internet of Things (IoT)
2014-2020 Forecast: A Virtuous Circle of Proven Value and Demand.
IDC, Document number: 248451, 2014.
IEEE. Special Report: The Internet of Things. IEEE The Institute, 2014.
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3 CONSTRUÇÃO DA ONTOLOGIA

3.1 Introdução
Esta seção tem como objetivo apresentar e detalhar as atividades para a
construção da ontologia deste trabalho seguindo o método Methontology.
A primeira atividade, considerada ainda como anterior às atividades de
desenvolvimento, foi o Planejamento. A ênfase do planejamento neste trabalho foi
dada à gestão de tempo, dos envolvidos, do escopo e da qualidade da ontologia
desenvolvida.
Já na fase de desenvolvimento da ontologia, a primeira atividade foi a
Especificação. Nesta fase foram definidos o propósito, o nível de formalidade e o
escopo da ontologia. As questões de competência aqui descritas ajudaram a definir
o escopo da ontologia e serviram para sua avaliação depois de construída.
Uma vez especificada a ontologia, passou-se à atividade de Conceituação.
O objetivo desta atividade foi construir um glossário dos termos da ontologia,
composto por uma árvore de classificação de padrões e dos dicionários de dados
das classes, atributos, constantes e instâncias. Os verbos foram descritos por meio
de um dicionário de verbos. Adicionalmente, pode-se criar tabelas de fórmulas e de
regras, caso existam na ontologia.
Após a Formalização, a atividade de Integração buscou verificar se outras
ontologias já desenvolvidas puderam ser reutilizadas no desenvolvimento da
ontologia deste trabalho. Com isso, houve o aproveitamento de conceitos já
definidos e aceitos por outros ontologistas.
Após toda a conceituação da ontologia e análise da viabilidade de reuso de
outras ontologias, procedeu-se à sua Implantação. Esta atividade previu o uso de
software e linguagem ontológica específicos para representar o conhecimento da
ontologia conceituada nas atividades anteriores.
Após a implantação da ontologia, a última atividade foi a sua Avaliação.
Este trabalho dedica a seção 5 para uma avaliação da ontologia deste trabalho.
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3.2 Planejamento
O Planejamento deste trabalho levou em consideração as atividades
relacionadas à construção da ontologia, os papéis desempenhados por cada
envolvido no processo de desenvolvimento, as responsabilidades, o cronograma, os
planos de comunicação e de qualidade, como descrito a seguir:
1. Escopo
A disciplina de gerenciamento de escopo teve como objetivo assegurar que
o trabalho incluísse todo o escopo necessário, e somente ele, para seu
desenvolvimento.
2. Tempo
A disciplina de gerenciamento de tempo teve como objetivo apresentar e
controlar as atividades necessárias para que o trabalho alcançasse seus objetivos
dentro do prazo estipulado. Além de elencar as atividades, o gerenciamento de
tempo identificou as dependências entre essas atividades e o esforço em tempo
necessário para executá-los.
3. Qualidade
A disciplina de gerenciamento de qualidade teve como objetivo estabelecer
critérios de qualidade para o trabalho e assegurar que o resultado do trabalho
estivesse de acordo com esses critérios.
4. Envolvidos
A disciplina de gerenciamento dos envolvidos teve como objetivo identificar
as pessoas, grupos ou organizações que foram impactadas ou impactaram o
trabalho, analisar suas expectativas e influências, e desenvolver um plano para
tratamento dessas expectativas.
A Tabela

4

exemplifica

os

papeis

dos

desenvolvimento deste trabalho e na sua futura evolução:

principais

envolvidos

no
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Tabela 4 - Relação de Envolvidos no Desenvolvimento do Trabalho
Papel
Gerente do

Fase de Desenvolvimento

Fase de Evolução

Autor

Autor

Autor

Autor

Projeto
Executores

Colaboradores
Controle e
Garantia de
Qualidade

Professor Orientador

Autor

Banca de Qualificação

Especialistas

Banca de Defesa
Secretaria do Mestrado
Patrocinadores

Instituto de Pesquisas Tecnológicas do
Estado de São Paulo

Autor
Instituições

Fonte: Autor

3.3 Especificação
A atividade de Especificação teve como objetivo descrever o domínio,
escopo e nível de formalidade da ontologia deste trabalho.

3.3.1 Domínio da Ontologia
O domínio desta ontologia são os padrões da Internet das Coisas. São
considerados apenas os padrões ativos, excluindo-se, portanto, padrões ou novas
versões de padrões existentes que ainda estejam em desenvolvimento ou aqueles
que já foram oficialmente desativados ou substituídos por outros padrões.
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Como apresentado anteriormente, são muitos os padrões que vêm sendo
usados na construção da Internet das Coisas. Alguns desses padrões são usados
por uma grande comunidade de desenvolvedores sem mesmo terem sido
formalmente aceitos como padrões de facto por instituições responsáveis por sua
publicação e manutenção. Um exemplo é o Message Queue Telemetry Transport
(MQTT), que tem vasta aceitação pela comunidade de desenvolvedores mas
somente em novembro de 2014 foi publicado como um padrão formal da
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS). Da
mesma forma, apenas os padrões reconhecidos por instituições que os publicam e
mantêm foram considerados neste trabalho.

3.3.2 Definição das Questões de Competência
A elaboração de questões de competência foi a principal atividade que
colaborou com a definição do escopo e cujas respostas são apresentadas pela
ontologia. Essas questões são informais, uma vez que não são expressas por uma
linguagem ontológica formal e podem ser consideradas como requisitos para o
desenvolvimento da ontologia. Elas também avaliam o grau de expressividade da
ontologia e foram elaboradas para identificar os seus principais construtos: classes,
atributos e relacionamentos.
As seguintes questões de competência são usadas para a definição do
escopo desta ontologia:
1. Como os padrões são classificados?
O objetivo desta questão é apresentar a taxonomia dos padrões e como os
padrões estão classificados. Sua resposta apresenta todas as classes nas quais os
padrões podem ser agrupados hierarquicamente por similaridade, sem apresentar
os relacionamentos entre padrões de classes diferentes.
2. Quais padrões pertencem a uma determinada classe de padrões?
O objetivo desta questão é elencar todos os padrões de uma classe que
foram classificados por similaridade. Sua resposta é em forma de lista e, se
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conjugada com a resposta à questão 1, pode-se inferir relacionamentos do
hierárquicos e a herança de conceitos de classes superiores para classes inferiores.

3. Quais outros padrões são referenciados por um determinado
padrão?
O objetivo desta questão é exibir as referências entre os padrões por meio
de seus relacionamentos. Referência, no contexto da ontologia deste trabalho, pode
ser uma citação ou referência bibliográfica, sem representar, necessariamente, uma
obediência normativa. Por exemplo, um padrão referencia outro padrão para explicar
um conceito ou para ilustrar as bases com as quais o conceito se apoia. Esta
pergunta leva em consideração, também, o relacionamento entre padrões de
diferentes classes.

4. Com quais outros padrões um determinado padrão está em
conformidade?
O objetivo é apresentar outros padrões com os quais um determinado
padrão está em conformidade. Conformidade, no contexto da ontologia deste
trabalho, está relacionada à obediência técnica a qual um padrão referencia outro
padrão. Esta conformidade está geralmente explícita nas seções de Referências
Normativas em padrões que possuem uma seção para tal fim, podendo também ser
apresentada ao longo do documento, sem apontamento prévio, em documentos
menos estruturados. Como exemplo de conformidade, tem-se que um padrão de
desenvolvimento de redes sem fio está em conformidade com o padrão que define a
arquitetura de redes sem fio ou que este, por sua vez, está em conformidade com o
padrão OSI.

5. Quais são as aplicações de um padrão na Internet das Coisas?
O objetivo desta questão é identificar as áreas de aplicação de um padrão
relacionadas diretamente a Internet das Coisas e que não estão explícitas apenas
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pela classificação dos padrões. Por exemplo, padrões podem estar agrupados
dentro de uma mesma classe de padrões para redes sem fio, que pode ser uma
aplicação para a Internet das Coisas ou outro domínio de conhecimento. Contudo,
na IoT esses mesmos padrões podem ser usados para a arquitetura de redes sem
fio, identificação de objetos, comunicação, telemetria, dentre outras aplicações
próprias a IoT.

6. Quais padrões têm a mesma aplicação na Internet das Coisas?
O objetivo desta questão é relacionar padrões que são usados numa mesma
área de aplicação da Internet das Coisas, independente da classe da qual
pertençam. Esta questão considera as aplicações específicas a Internet das Coisas
levantadas pela questão 5, uma vez que a própria classificação dos padrões por sua
similaridade já aborda a aplicação natural dos padrões.

7. Quais são os atributos de um padrão?
O objetivo desta questão é obter todas as informações de um determinado
padrão, tanto os atributos de dados quanto seus relacionamentos. A resposta à esta
questão fornece, resumidamente, a descrição de um padrão como um documento de
informação.

3.3 Escopo da Ontologia
O escopo da ontologia para o domínio deste trabalho bem como para sua
futura evolução é o de se constituir em um documento de referência dos padrões
usados na Internet das Coisas. Seus usuários serão capazes de descobrir padrões
apropriados a uma determinada aplicação da IoT com base na definição e
relacionamento dos conceitos, além da possibilidade de inferência sobre eles.
Os usuários desta ontologia são os estudantes, pesquisadores e
profissionais que tenham como objetivo encontrar os padrões que possam atender
uma determinada aplicação dentro do contexto da IoT.
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Não faz parte do escopo desta ontologia ser uma base de todo o
conhecimento técnico encontrado nos padrões da IoT. Tampouco ela trará a resposta
sobre qual o melhor padrão para uma determinada necessidade, cabendo esta
responsabilidade de escolha aos seus usuários.
A Tabela 5 resume os itens da atividade de Especificação da ontologia deste
trabalho:
Tabela 5 - Pontos de Especificação do Trabalho
Especificação

Descrição

Domínio da
Ontologia

Padrões da Internet das Coisas

Questões de
competência

QC01 – Como os padrões são classificados?
QC02 – Quais padrões pertencem a uma determinada classe de
padrões?
QC03 – Quais outros padrões são referenciados por um
determinado padrão?
QC04 – Com quais outros padrões um determinado padrão está em
conformidade?
QC05 – Quais as aplicação de um padrão na Internet das Coisas?
QC06 – Quais padrões têm a mesma aplicação na Internet das
Coisas?
QC07 – Quais são os atributos de um padrão?

Escopo da
Ontologia

Servir como documento de referência das aplicações e
relacionamentos dos padrões usados na Internet das Coisas.

Utilização da
Ontologia

Uso 1 – Representação de relacionamentos entre os padrões.
Uso 2 – Inferência sobre os conceitos representados pela ontologia
a partir da associação entre as classes hierárquicas da ontologia e
suas propriedades.
Uso 3 – Apoio aos desenvolvedores de aplicativos para a IoT na
descoberta de padrões apropriados aos seus objetivos.
Uso 4 – Criação de convergência de conhecimento sobre os
padrões da IoT com o aproveitamento da informação de outros
modelos e ferramentas usadas para categorizar esses padrões ou
documentos.
Uso 5 – Apoio ao aprendizado dos conceitos dos padrões para
estudantes e pesquisadores interessados nos padrões da IoT.
continua...
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Nível de
formalidade da
Ontologia

Formal, expressa por meio da OWL.

Fonte: Autor

3.4 Conceituação
Uma vez especificada a ontologia deste trabalho, a próxima atividade no
método Methontology foi a de sua Conceituação. Nesta atividade foram descritos os
principais conceitos usados para definição da ontologia deste trabalho e que servirão
de base para a atividade de Implantação. Os relacionamentos entre os padrões
foram expressos por meio de verbos.

3.4.1 Classificação dos Padrões
Os padrões da Internet das Coisas formam um subconjunto dos padrões
usados para as tecnologias da informação e, como ilustrado anteriormente,
atualmente há um grande número de padrões usados em diversas aplicações. No
entanto, eles podem ser classificados por similaridade dos seus objetivos, o que
torna o seu entendimento mais direcionado a uma determinada aplicação ou uso
dentro de uma aplicação.
A ontologia deste trabalho leva em consideração o mapa mental
apresentado pela Figura 1, referenciado no Package 6 do relatório final do projeto
CASAGRAS 2, para classificar os padrões da Internet das Coisas.
Assim, tem-se a taxonomia descrita no Quadro 1 seguir, que é base para a
construção da ontologia:
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Quadro 1 - Taxonomia da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas

Fonte: Autor

A Tabela 6 descreve as classes desta taxonomia. O degrade de tons azuis,
do mais escuro para o mais claro, denota a descendência de níveis na árvore
taxonômica:

87

Tabela 6 - Dicionário de Classes
Classe

Descrição

Internet of Things Standards

Agrega todos os padrões associados a
Internet das Coisas.

Automatic Identification and Data Capture
Applications

Padrões da IoT associados a aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Data and Identifiers

Padrões da IoT associados aos dados e
identificadores usados por aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Data Capture Technologies

Padrões da IoT associados às tecnologias
para captura de dados usadas por
aplicações de identificação automática de
objetos e captura de dados.

2-Dimension and Multi-row Bar Code

Padrões da IoT associados a códigos de
barras de duas dimensões e multilinhas
usados por aplicações de identificação
automática de objetos e captura de dados.

Bar Code Performance

Padrões da IoT associados ao desempenho
de códigos de barras usados por aplicações
de identificação automática de objetos e
captura de dados.

Linear Barcode

Padrões da IoT associados a códigos de
barras lineares usados por aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Mobile Radio Frequency Identification

Padrões da IoT associados à identificação
móvel por rádio frequência usada por
aplicações de identificação automática de
objetos e captura de dados.

Radio Frequency Regulations

Padrões da IoT associados à
regulamentação de rádio frequência usada
por aplicações de identificação automática
de objetos e captura de dados.

Near Field Communication

Padrões da IoT associados à
regulamentação de rádio frequência em
comunicação por proximidade de campo
usada por aplicações de identificação
automática de objetos e captura de dados.

Personal Id Cards

Padrões da IoT associados à
regulamentação de rádio frequência em
cartões de identificação pessoal usados por
continua...
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aplicações de identificação automática de
objetos e captura de dados.

Radio Frequency Identification Air Interface

Padrões da IoT associados à
regulamentação de rádio frequência por
interface aérea usada por aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Radio Frequency Identification
Conformance and Performance

Padrões da IoT associados à
regulamentação de desempenho e
conformidade de identificação de rádio
frequência por interface aérea usada por
aplicações de identificação automática de
objetos e captura de dados.

Radio Frequency Identification Data
Encoding and Protocols

Padrões da IoT associados aos protocolos e
à codificação de dados de identificação de
rádio frequência por interface aérea usados
por aplicações de identificação automática
de objetos e captura de dados.

Radio Frequency Identification Device
Interface

Padrões da IoT associados à interface de
dispositivos de identificação de rádio
frequência por interface aérea usados por
aplicações de identificação automática de
objetos e captura de dados.

Sensors

Padrões da IoT associados aos sensores de
rádio frequência por interface aérea usados
por aplicações de identificação automática
de objetos e captura de dados.

Real Time Locating System

Padrões da IoT associados à
regulamentação de sistemas de localização
em tempo real usados por aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Data Exchange

Padrões da IoT associados ao intercâmbio
de dados usado por aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Terminology

Padrões da IoT associados aos termos
comuns usados por aplicações de
identificação automática de objetos e captura
de dados.

Environment Regulations

Padrões da IoT associados a
regulamentações ambientais.

European Union Harmonization

Padrões da IoT associados às instituições
reconhecidas pela União Europeia.
continua...
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Internet

Padrões da IoT associados ao
desenvolvimento de aplicativos e
conformidade com a Internet.

Discovery Services

Padrões da IoT associados à descoberta de
serviços na Internet.

Information Services

Padrões da IoT associados a serviços de
informação na Internet.

Resolvers

Padrões da IoT associados aos tradutores
(resolvers) de Domain Name System (DNS)
na Internet.

Security

Padrões da IoT associados à segurança na
Internet.

Uniform Resource Name Schemes

Padrões da IoT associados aos esquemas
de Uniform Resource Name (URN) na
Internet.

Machine-to-Machine Applications

Padrões da IoT associados aplicações com
comunicação entre dispositivos.

Data Exchange

Padrões da IoT associados ao intercâmbio
de dados em aplicações com comunicação
entre dispositivos.

Device Addressing

Padrões da IoT associados ao
endereçamento em aplicações com
comunicação entre dispositivos.

IEEE Wireless

Padrões da IoT associados à comunicação
em aplicações com comunicação entre
dispositivos em redes sem fio definidas pelo
IEEE.

Data and Identifiers

Padrões da IoT associados a identificadores
e dados para comunicação em aplicações
com comunicação entre dispositivos em
redes sem fio definidas pelo IEEE.

Service Discovery

Padrões da IoT associados à descoberta de
serviços para aplicações com comunicação
entre dispositivos em redes sem fio definidas
pelo IEEE.

Terminology

Padrões da IoT aos termos para aplicações
com comunicação entre dispositivos em
redes sem fio definidas pelo IEEE.

Network Management

Padrões da IoT associados ao
gerenciamento de redes para aplicações
com comunicação entre dispositivos em
redes sem fio definidas pelo IEEE.
continua...
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Quality of Services

Padrões da IoT associados à qualidade de
serviços para aplicações com comunicação
entre dispositivos em redes sem fio definidas
pelo IEEE.

Security

Padrões da IoT associados à segurança
para aplicações com comunicação entre
dispositivos em redes sem fio definidas pelo
IEEE.

Sensors and Interfaces

Padrões da IoT associados a sensores e
interfaces para aplicações com comunicação
entre dispositivos em redes sem fio definidas
pelo IEEE.

Attributes

Padrões da IoT associados aos atributos de
sensores e interfaces para aplicações com
comunicação entre dispositivos em redes
sem fio definidas pelo IEEE.

Personal Protection

Padrões da IoT associados à proteção de
dados pessoais, saúde e segurança
individual.

Data Protection and Privacy

Padrões da IoT associados à privacidade e
proteção de dados.

Health and Safety

Padrões da IoT associados à segurança e
saúde.

Fonte: Autor

3.4.2 Atributos
As especificações dos padrões usados na Internet das Coisas são
consideradas recursos de informação pela ontologia deste trabalho. Por este motivo,
o vocabulário e metadados do Dublin Core podem ser aplicados para descrever
esses padrões, uma vez que se propõem a descrever recursos de informação.
A partir das definições do seção 2.5 A Dublin Core Metadata Initiative, tem-se
que:


O conjunto de quinze elementos do Dublin Core pode ser usado como
atributos para descrever os padrões;



O modelo abstrato do Dublin Core pode ser empregado na descrição
dos padrões;
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Os padrões são descritos por pares de propriedade-valor (propertyvalue).

Além dos 15 elementos do Dublin Core, a ontologia deste trabalho adicionou
os seguintes atributos para expressar conceitos sobre os documentos ou da IoT:


Has Applicability: este atributo foi criado especificamente para esta
ontologia e tem como objetivo descrever a área de aplicação na IoT de
um determinado padrão. Seu uso está associado à necessidade de
responder a Questão de Competência 5 “Quais são as aplicações de um
padrão na Internet das Coisas?”



Prior Version: este atributo é uma anotação da OWL e tem como objetivo
informar a versão anterior do padrão;



Version Info: este atributo é outra anotação da OWL e tem como objetivo
informar a versão atual do padrão.

Os atributos Prior Version e Version Info são usados em conjunto para
informar o versionamento do documento do padrão.
A Tabela 7 descreve os atributos da ontologia deste trabalho:
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Tabela 7 - Dicionário de Atributos

Atributo

Descrição

Creator

Elemento do DCMI usado para informar a entidade
responsável pelo padrão.

Date

Elemento do DCMI usado para informar a data de
publicação de um padrão.

Description

Elemento do DCMI usado para descrever o padrão.

Format

Elemento do DCMI usado para informar o formato do
padrão.

Has Applicability

Elemento criado para a ontologia deste trabalho com o
objetivo de informar as áreas de aplicação da IoT nas quais
o padrão é usado.

Identifier

Elemento do DCMI usado para identificar o padrão de
forma unívoca.

Language

Elemento do DCMI usado para informar a língua na qual o
padrão está escrito.

Prior Version

Elemento da OWL usado para identificar a versão anterior
do padrão.

Publisher

Elemento do DCMI usado para informar a entidade
responsável pela publicação do padrão.

Rights

Elemento do DCMI usado para informar a entidade que
detém os direitos de publicação do padrão.

See Also

Elemento do RDF(S) usado para expressar outra recurso
associado ou com características semelhantes ao padrão.

Subject

Elemento do DCMI usado para informar a qual assunto ou
tópico se refere o padrão.

Title

Elemento do DCMI usado para descrever o título do
padrão.

Type

Elemento do DCMI usado para identificar a natureza do
padrão.

Version Info

Elemento da OWL usado para informar a versão atual do
padrão.

Fonte: Autor
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3.4.3 Relacionamentos
Pela taxonomia dos padrões da Internet das Coisas descrita no Quadro 1 da
seção 3.4.1 Classificação dos Padrões, o primeiro relacionamento entre eles é o de
hierarquia, onde um padrão de uma classe possui as mesmas características
conceituais de suas classes superiores.
Uma das contribuições deste trabalho é apresentar relacionamentos mais
complexos dos padrões entre si. Analisando-se os documentos que descrevem os
padrões, os relacionamentos com outros padrões são encontrados em duas seções
específicas, quando presentes: Referências Normativas e Bibliografias. Quando
estas seções não estão presentes, os relacionamentos com outros padrões são
encontrados ao longo do texto dos documentos. Considerando a taxonomia descrita
na seção 3.4.1 Classificação dos Padrões, há a possibilidade de descrição de
relacionamentos entre um indivíduo de uma classe com outros indivíduos da mesma
ou de diferentes classes.
As referências normativas impõem conformidade entre os padrões, fazendo
com que um determinado padrão obedeça aos conceitos ou especificações do
padrão referenciado. Por exemplo, padrões de arquitetura definem a conformidade
para todos os outros padrões que detalham ou usam aquela arquitetura.
As bibliografias, por sua vez, não impõem uma referência normativa, exceto
se explicitado pelo texto do documento, servindo, então, para citar outros padrões ou
documentos.
Há padrões publicados por diferentes instituições, mas que se harmonizam
em relação aos seus objetivos ou especificações. O relacionamento entre estes
padrões pode ser visto o de similaridade.
Como o objetivo de descrever esses relacionamentos entre os padrões, fazse o uso das expressões verbais relacionadas na Tabela 8:
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Tabela 8 - Dicionário de Verbos

Verbo

Descrição

Is A

Descreve uma relação de hierarquia classe-subclasse.

Refers To

Descreve uma relação entre padrões, não necessariamente
de conformidade, como uma citação.

Is Referred by
Conforms To
Sets Conformance to
Has Sibling

Descreve uma referência normativa de conformidade entre
dois padrões.
Descreve uma relação de padrões que possuem o mesmo
objetivo ou especificações apesar de serem publicados por
diferentes instituições.

Fonte: Autor

Para o domínio de conhecimento dos padrões da IoT, esses verbos são
importantes para exibir os principais tipos de relacionamentos entre os padrões.
Com

eles

pode-se

expressar

os

conceitos

de

hierarquia,

obediência

a

especificações técnicas, referências não normativas ou similaridade entre padrões.
3.4.4 Constantes
Alguns atributos possuem valores comuns e que não se alterarão ao longo
do ciclo de vida da ontologia. Para eles, são definidas constantes e cuja importância
reside na obtenção de consistência, coerência e facilidade de entendimento da
ontologia.
As constantes são aplicadas em dois pontos na ontologia deste trabalho:


no momento de instanciar um indivíduo (padrão);



na definição do vocabulário controlado do atributo Has Applicability,
quando são descritas as aplicações da Internet das Coisas de um
padrão.

As constantes usadas para valorar os atributos da ontologia deste trabalho
estão descritas na Tabela 9:
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Tabela 9 - Dicionário de Constantes
Constante
Interfacing Objects

Descrição
Descreve uma área de aplicação da IoT (Integração entre
Objetos).

Creating a Local Area Descreve uma área de aplicação da IoT (Criação de uma Rede
Wireless Network
Sem Fios Local).
Creating a Metropolitan Descreve uma área de aplicação da IoT (Criação de uma Rede
Area Wireless Network Sem Fios Metropolitana).
Creating
Network

a

Wireless Descreve uma área de aplicação da IoT (Criação de uma Rede
Sem Fios).

Defining an Architecture Descreve uma área de aplicação da IoT (Definição de uma
Arquitetura).
HTML

Hyper Text Mark-up Language

Identifying an Object

Descreve uma área de aplicação da IoT (Identificação de um
Objeto).

IEEE

Institute of Electrical and Electronics Engineers.

ISO

International Standards Organizational

PDF

Portable Document Format

Fonte: Autor

3.5 Integração
O método Methontology prevê o reúso de outras ontologias como uma de
suas atividades, para aproveitamento de conhecimento já utilizado por outras
ontologias.
Como descrito anteriormente, a ontologia deste trabalho reúsa o vocabulário
de 15 elementos do Dublin Core para definir os atributos principais para descrição
dos padrões da Internet das Coisas, integrando-se ao vocabulário disponibilizado
pelo DCMI.
Outra integração é aquela realizada com o vocabulário controlado para
descrever os valores do atributo Has Applicability, que foi criado como parte deste
trabalho.
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3.6 Formalização e Implantação
Como base para a formalização, implantação e validação da ontologia deste
trabalho, foram usados os seguintes componentes técnicos:


Editor de ontologia: Protégé 2000 versão 4.3 para desktop;



Editor de queries SPARQL: Twinkle versão 1.0 para desktop;



Linguagens para descrição de recursos: RDF e RDF(S);



Linguagem para desenvolvimento da ontologia: OWL 2.0;



Ontologia reusada: Dublin Core;



Vocabulário reusado: Aplicações dos Padrões da IoT.

A Ontologia da Internet das Coisas desenvolvida por este trabalho com o uso
do Protégé 2000 está publicada no seguinte endereço com o auxílio deste software:
http://webprotege.stanford.edu/#Edit:projectId=605f7b86-8e45-4cf2-949cc637886b0419
O Quadro 2 a seguir exibe as linhas iniciais do código OWL da ontologia
gerado pelo Protégé 2000:
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Quadro 2 - Fragmento do Código OWL da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas
<?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/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards"
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/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards">
<Prefix name="" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
<Prefix name="dc" IRI="http://purl.org/dc/elements/1.1/"/>
<Prefix name="owl" IRI="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
<Prefix name="rdf" IRI="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"/>
<Prefix name="xsd" IRI="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"/>
<Prefix name="rdfs" IRI="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"/>
<Prefix

name="protege-dc"

IRI="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/dc/protege-

dc.owl#"/>
<Prefix

name="IoT_Standards"

IRI="http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#"/>
<Import>http://protege.stanford.edu/plugins/owl/dc/protege-dc.owl</Import>
<Import>http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/4/Applicability_IoT</Import
>

Fonte: Autor

98

3.6.1 Integração com o Dublin Core e o Vocabulário Controlado
A integração com outras ontologias ou vocabulários é realizada por meio de
sua especificação no quadro Ontology Imports da seção Active Ontology do
Protégé 2000.
O Dublin Core foi reusado para descrição dos padrões da Internet das
Coisas com sua importação por meio do seguinte URL:

http://protege.stanford.edu/plugins/owl/dc/protege-dc-owl

O vocabulário controlado para descrever os valores do atributo Has
Applicability foi desenvolvido com o mesmo software utilizado para a Ontologia da
Internet das Coisas em separada para facilitar sua manutenção. Este vocabulário
está publicado no seguinte endereço:

http://webprotege.stanford.edu/#Edit:projectId=63245a15-eef5-4498-9bfe3bb66d0f5d43

A Figura 10 apresenta a importação do Dublin Core e do vocabulário
controlado no Protége 2000 na janela Imported Ontologies:
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Figura 10 - Importação do Dublin Core

Fonte: Autor
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3.6.2 Implantação das Classes
As classes definidas pela taxonomia descrita na seção 3.4.1 Classificação
dos Padrões foram implantadas no quadro Class Hierarchy na seção Entities.
O Protégé 2000 define como classe mais superior a classe Thing. Em OWL,
há o conceito de implicação necessária entre subclasses e suas classes superiores.
Por meio deste conceito afirma-se que todos os indivíduos de uma subclasse são
indivíduos de suas classes superiores. Por esta razão, a classe Thing contém todos
os indivíduos da ontologia. As demais classes são definidas hierarquicamente como
subclasses a partir da classe Thing como mostra a Figura 11:
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Figura 11 - Relação de Classes da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas

Fonte: Autor
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Assume-se também em OWL que uma classe sobrepõe outra classe, o que
equivale dizer que um indivíduo instanciado em uma classe também pode ser
instanciado em outra. A ontologia deste trabalho tem como premissa que um padrão
pertence à uma e somente uma única classe. Para que esta premissa seja imposta à
ontologia é necessário que se faça uso da assertiva disjoint of, associando-se cada
classe com as demais.
Não há uma nomenclatura formal e mandatória para classes em OWL ou no
Protégé 2000. Contudo, para se garantir consistência, coerência e facilidade de
identificação das classes, na ontologia deste trabalho as palavras que compõem o
nome das classes iniciam sempre com letra maiúscula, letras restantes mantêm-se
minúsculas e os espaços entre elas são substituídos pelo caractere “_”.

3.6.3 Implantação dos Atributos
Os atributos do Dublin Core usados para descrever os padrões foram
importados e, por convenção entre o DCMI e o Protégé 2000, são definidos como
propriedades de anotações. Adicionalmente aos atributos importados do Dublin
Core, foram aproveitadas as propriedades de anotações priorVersion e versionInfo
da OWL 2.0. Como os atributos necessários para se descrever os padrões já
estavam previamente definidos pelo Dublin Core e OWL, não houve a necessidade
de se criar outros propriedades de dados com o mesmo fim.
Todas as propriedades de anotações estão descritas no quadro Annotation
Property Hierarchy da seção Entities, como exibe a Figura 12:
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Figura 12 - Atributos do Dublin Core em forma de Anotações

Fonte: Autor
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A exceção às propriedades de anotações foi a criação do atributo
hasApplicability como uma propriedade de dados. Como descrito anteriormente, a
criação deste atributo teve como objetivo definir o uso de um determinado padrão
especificamente para a Internet das Coisas.
O atributo hasApplicability está descrito no quadro Data Property Hierarchy
da seção Entities, como exibe a Figura 13:
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Figura 13 - Atributos Definidos como Propriedade de Dados

Fonte: Autor
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O Protégé 2000 define como atributo de dados mais superior o atributo
topDataProperty. O atributo hasApplicability foi definido na classe IoT_Standard e,
por herança, é definido para todas as classes abaixo desta. O seu intervalo de
valores é qualquer um dos URI definidos pelo vocabulário Applicability_IoT.owl.
Este domínio foi criado especialmente para definir e restringir as possíveis
aplicações dos padrões da Internet das Coisas e poderá ser reutilizado por outras
ontologias.
Às propriedades de anotações do Dublin Core e da OWL 2.0 é permitida a
definição de quaisquer tipos de dados. A Tabela 10 relaciona os tipos de dados para
os atributos das classes:
Tabela 10 - Atributos e Tipos de Dados
Atributo

Tipo de Dado

creator

String

date

dateTime

description

String

format

String

hasApplicability

anyURI

identifier

String

language

String

priorVersion

String

publisher

String

rights

String

seeAlso

String

subject

String

title

String

type

anyURI

versionInfo

String

Fonte: Autor
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Também não há uma nomenclatura formal e mandatória para as
propriedades de dados em OWL ou no Protégé 2000. Para se garantir consistência,
coerência e facilidade de identificação destas propriedades, na ontologia deste
trabalho convencionou-se que estas propriedades fosses escritas com letra inicial
minúscula, letras iniciais das demais palavras em maiúscula, letras restantes
minúsculas e sem espaço entre palavras.
3.6.4 Implantação dos Relacionamentos
Os relacionamentos entre objetos de uma ontologia foram implantados por
meio de propriedades de objetos em OWL 2.0 e o Protégé 2000 define como
propriedade de objeto mais superior o atributo topObjectProperty.
Da mesma forma que para classes e atributos, não há uma nomenclatura
formal e mandatória para as propriedades de objetos em OWL ou no Protégé 2000.
Para se garantir consistência, coerência e facilidade de identificação destas
propriedades, na ontologia deste trabalho convencionou-se que os verbos
identificados como relacionamentos entre classes na seção 3.4.3 Relacionamentos
fosses escritos com letra inicial minúscula, letras iniciais das demais palavras em
maiúscula, letras restantes minúsculas e sem espaço entre palavras.
A propriedade de objeto conformsTo foi definida como uma sub-propriedade
de refersTo. Pela definição de sub-propriedade, se uma classe possui um
relacionamento

conformsTo

com

outra

classe,

ela

também

possui

um

relacionamento refersTo com a mesma classe. Ambas propriedades foram definidas
com a característica Irreflexiva para proibir que um indivíduo de uma classe (padrão)
possa se relacionar consigo mesmo.
A propriedade de objeto setsConformanceTo foi definida como sendo a
relação inversa da propriedade conformsTo. Desta forma, se um indivíduo a da
classe A conformsTo indivíduo b da classe B, então o indivíduo b setConformanceTo
indivíduo a. Esta propriedade foi definida como subclasse da propriedade
isReferredBy que, por sua vez, é a relação inversa da propriedade refersTo. As
propriedades setsConformanceTo e isRefferedBy também foram definidas com a
característica Irreflexiva.
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A propriedade de objeto hasSibling foi definida como a característica de
Simetria, definindo que se o indivíduo c da classe C hasSibling o indivíduo d da
classe D, então o indivíduo d se relaciona com o indivíduo c pela mesma
propriedade. Esta propriedade também foi definida com a característica Irreflexiva.
Não houve a necessidade de definir o relacionamento Is a por meio de uma
propriedade de classe, pois ele é um relacionamento que deriva da estrutura de
classes e subclasses.
As propriedades de objeto da ontologia deste trabalho estão definidos no
quadro Object Property Hierarchy da seção Entities, como exibe a Figura 14:
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Figura 14 - Atributos Definidos como Propriedades de Objetos (Relacionamentos)

Fonte: Autor
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3.6.5 Implantação das Instâncias
Os padrões da Internet das Coisas aplicados nesta ontologia estão descritos
na Tabela 2. Eles foram instanciados em cada uma das classes por meio da seção
Individuals. A Figura 15 mostra um exemplo de um padrão instanciado:
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Figura 15 - Exemplo de um Padrão Instanciado (Individual)

Fonte: Autor
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4 VALIDAÇÃO DA ONTOLOGIA

4.1 Introdução
O primeiro objetivo desta seção é apresentar os critérios usuais de qualidade
comumente aceitos por ontologistas, que foram aplicados na construção da
ontologia deste trabalho.
A seguir, o escopo da ontologia será validado com o uso da linguagem
SPARQL, transformando as questões de competência em queries e aplicando-as
sobre o código RDF e RDF(S) gerado pelo (PROTÉGÉ,2000). Para execução das
queries foi usado o software Twinkle. Com isso, obtêm-se as respostas às questões
de competência que definem o escopo da ontologia dos Padrões da Internet das
Coisas.

4.2 Critérios Qualitativos
A ontologia deste trabalho apoiou-se nos seguintes critérios qualitativos
usuais às ontologias:

4.2.1 Adaptação
O critério de adaptação está presente nesta ontologia em três de suas
características:


Sua capacidade de importar outras ontologias ou taxonomias, como no
caso da importação do Dublin Core e do vocabulário controlado
especificamente criado para o atributo de aplicação dos padrões em
relação a Internet das Coisas (Has Applicability);



A possibilidade de que ela faça parte de uma ontologia mais abrangente
sobre todos os padrões voltados para as tecnologias das informações. O
uso da OWL, como uma das linguagens mais aceitas entre ontologistas,
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e sua publicação um servidor público tornam-na possível de avaliação e
reuso por outras ontologias;


A estrutura de classes da ontologia deste trabalho pode ser adaptada
para refletir a evolução dos padrões e aplicações da Internet das Coisas.

4.2.2 Clareza
Para buscar clareza na representação do conhecimento dos padrões da
Internet das Coisas, a ontologia deste trabalho se apoiou nos seguintes recursos:


Uso do Dublin Core Metadata Initiative: o conjunto dos 15 elementos,
neste critério, foi usado para descrever as principais informações dos
padrões, por ser um vocabulário reconhecido pela comunidade de
ontologistas. Não obstante, a descrição desses elementos foi importada
tornando a ontologia mais fácil de ser compreendida;



Inclusão de um atributo para expressar as aplicações de um padrão em
relação a Internet das Coisas e de um vocabulário controlado para
delimitar os possíveis valores dessas aplicações. Esse vocabulário foi
também desenvolvido com o uso do Protégé 2000 e poderá ser reusado
em outras ontologias;



Comentários em linguagem humana por meio de tags rdfs:comment para
que os usuários da ontologia possam compreendê-la mais naturalmente.
O uso desse recurso do RDF(S) permite uma melhor compreensão da
ontologia por expressá-la em linguagem humana.

Para usuários com experiência em SPARQL, OWL, RDF e RDF(S), a leitura
do código resultante da ontologia desenvolvida por meio do Protégé 2000 é de fácil
compreensão, pois rapidamente pode-se identificar seus principais conceitos e
relacionamentos.
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4.2.3 Completude
A ontologia deste trabalho individualizou, no mínimo, um padrão para cada
classe definida. Com isso, ratifica-se que o mapa mental do qual se originou sua
taxonomia tem a expressividade necessária para agrupar os padrões da Internet das
Coisas.

4.2.4 Eficiência Computacional
Como consequência da clareza no desenvolvimento da ontologia deste
trabalho, a OWL, o RDF e RDF(S) resultantes apresentam construtos estruturados
de forma simples. Como consequência, a execução de linguagem de máquina para
obtenção

de

informações ou

inferências

torna-se

uma

tarefa

de

menor

complexidade. Este fato pode ser evidenciado por meio das queries usadas para
tradução e execução das questões de competência sobre a ontologia.

4.2.5 Concisão
Buscou-se na ontologia deste trabalho implantar-se os termos mais
relevantes para a descrição e relacionamentos entre os padrões da Internet das
Coisas.
Por meio do uso do Dublin Core, evitou-se a redundância de criação de
novos termos para se descrever as informações principais de um padrão enquanto
considerado como um documento eletrônico. O vocabulário controlado para definir
as aplicações dos padrões em relação a IoT e a definição de constantes também
mantêm a integridade dos termos da ontologia.

4.2.6 Consistência e Coerência
A consistência da ontologia deste trabalho foi mantida com:


A adoção de critérios para descrição da nomenclatura de classes,
atributos e relacionamentos;
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A definição do mesmo tipo de dado para o mesmo atributo no momento
de instanciar um padrão da Internet das Coisas no Protégé 2000;



Uso dos construtos da OWL e do RDF(S) para expressar os
relacionamentos entre os indivíduos da ontologia.

Para

verificação

da

coerência

dos

conceitos

e

relacionamentos

desenvolvidos na ontologia deste trabalho, foi executado o reasoner Hermit que já
acompanha a versão 4.3 do Protégé 2000. O objetivo de um reasoner é inferir
consequências lógicas sobre fatos ou axiomas descritos, por exemplo, em uma
ontologia. Com este software, foi possível garantir que a ontologia deste trabalho
não possuísse erros de sintaxe e semântica em sua codificação. A partir do código
gerado pelo Protégé 2000, o Hermit analisou a consistência da ontologia e
identificou outros relacionamentos entre classes por subsunção.

4.2.7 Facilidade de Uso
O desenvolvimento da ontologia deste trabalho foi apoiado pelo uso do
Protégé 2000, que apresenta uma interface gráfica de simples compreensão por
usuários iniciantes no desenvolvimento de ontologias. As janelas desse editor
ontológico permitem a rápida localização de informações sobre a ontologia, suas
classes, propriedades e indivíduos.
Os usuários com conhecimento da linguagem SPARQL podem reconhecer
rapidamente a estrutura da ontologia e desenvolver queries para buscar informações
ou desenvolver inferências..

4.2.8 Uso do SPARQL para Validação do Escopo
O uso de questões de competência escritas em linguagem natural contribuiu
para a definição do escopo da ontologia deste trabalho. A validação da ontologia
deste trabalho, como descrito na seção 2.15 Validação da Ontologia da Internet das
Coisas, se apoia na tradução das questões de competência em linguagem de
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máquina e de sua execução sobre o código OWL, RDF e RDF(S) gerado pelo
Protégé 2000.
Com esse objetivo, foram usadas duas ferramentas: a construção de queries
com a linguagem SPARQL na sua versão 1.1 e o software Twinkle para sua
execução.

4.2.8.1 Validação da Questão de Competência 1
O Quadro 3 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC01):
Quadro 3 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência 1
Questão de
Competência

QC01 – Como os padrões são classificados?

Tipo de
Questão

De definição

Resultado
Esperado

Listar todas as classes dos padrões da Internet das Coisas da ontologia

Tipo do
Resultado

Lista

Formalização
da Questão
de
Competência
em SPARQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
SELECT distinct ?Classes
WHERE
{?Classes rdfs:type owl:Class .
OPTIONAL
{ ?Classes owl:subClassOf ?SubClasses .
FILTER( (?SubClasses != owl:Thing) && (?SubClasses != owl:Resource)
&& !bound(?SubClasses))
}
}
ORDER BY ?Classes

Fonte: Autor

O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 3 no
Twinkle é exibido pela Figura 16:
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Figura 16 - Execução da Questão de Competência 1 em SPARQL

Fonte: Autor
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Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 1 (Quadro 3) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 16), verifica-se que a questão de competência 1 foi
respondida como esperado.

4.2.8.2 Validação da Questão de Competência 2
O Quadro 4 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC02):
Quadro 4 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência 2
Questão de
Competência

QC02 – Quais padrões pertencem a uma determinada classe de padrões?

Tipo de
Questão

De definição

Resultado
Esperado

Listar todos os padrões que pertencem a uma determinada classe

Tipo do
Resultado

Lista

Formalização
da Questão
de
Competência
em SPARQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
SELECT distinct ?Padroes
WHERE { ?Padroes rdfs:type owl:NamedIndividual}
ORDER BY ?Padroes

Fonte: Autor

O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 4 no
Twinkle é exibido pela Figura 17:
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Figura 17 - Execução da Questão de Competência 2 em SPARQL

Fonte: Autor
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Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 2 (Quadro 4) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 17), verifica-se que a questão de competência 2 foi
respondida como esperado.

4.2.8.3 Validação da Questão de Competência 3
O Quadro 5 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC03):
Quadro 5 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência 3
Questão de
Competência

QC03 – Quais outros padrões são referenciados por um determinado padrão?

Tipo de
Questão

De definição

Resultado
Esperado

Listar todos os padrões que são referenciados por um determinado padrão

Tipo do
Resultado

Lista

Formalização
da Questão
de
Competência
em SPARQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX iot:
<http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#>
SELECT ?AllReferences
WHERE
{
{iot:GS1_2D_Barcode_Verification_Process iot:conformsTo ?AllReferences}
UNION
{iot:GS1_2D_Barcode_Verification_Process iot:refersTo ?AllReferences} .
}

Fonte: Autor

O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 5 no
Twinkle é exibido pela Figura 18:

121

Figura 18 - Execução da Questão de Competência 3 em SPARQL

Fonte: Autor
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Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 3 (Quadro 5) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 18), verifica-se que a questão de competência 3 foi
respondida como esperado. Nota-se, no entanto, que a query SPARQL foi executada
somente para GS1 2D-Barcode Verification Process somente para limitar o resultado
gerado pela query.

4.2.8.4 Validação da Questão de Competência 4
O Quadro 6 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC04):
Quadro 6 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência 4
Questão de
Competência

QC04 – Com quais outros padrões um determinado padrão está em
conformidade?

Tipo de
Questão

De definição

Resultado
Esperado

Listar todos os padrões com os quais um padrão está em conformidade

Tipo do
Resultado

Lista
A mínima cardinalidade deste relacionamento é zero.
Como explicado anteriormente, uma padrão pode não apresentar referências
normativas a outros padrões porque é origem de normas para outros padrões.

Formalização
da Questão
de
Competência
em SPARQL

SELECT ?conformsTo
WHERE
{
<http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#ISO/IEC
_14443-1>
<http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#conform
sTo>
?conformsTo.
}
ORDER BY ?conformsTo

Fonte: Autor
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O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 6 no
Twinkle é exibido pela Figura 19:
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Figura 19 - Execução da Questão de Competência 4 em SPARQL

Fonte: Autor
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Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 4 (Quadro 6) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 19), verifica-se que a questão de competência 4 foi
respondida como esperado. Nota-se, no entanto, que a query SPARQL foi executada
somente para ISO/IEC 14.443-1 somente para limitar o resultado gerado pela query.

4.2.8.5 Validação da Questão de Competência 5
O Quadro 7 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC05):
Quadro 7 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência 5
Questão de
Competência

QC05 – Quais são as aplicações de um padrão na Internet das Coisas?

Tipo de
Questão

De definição.

Resultado
Esperado

Apresentar todas as aplicações de um padrão em relação a Internet das
Coisas.

Tipo do
Resultado

Lista.
A mínima cardinalidade deste relacionamento é um.
Na Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas todo padrão deve ter no
mínimo uma aplicação relacionada a Internet das Coisas especificamente.

Formalização
da Questão de
Competência
em SPARQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX iot:
<http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#>
SELECT ?hasApplicability
WHERE
{
iot:UDDI iot:hasApplicability ?hasApplicability
}

Fonte: Autor

O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 7 no
Twinkle é exibido pela Figura 20:
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Figura 20 - Execução da Questão de Competência 5 em SPARQL

Fonte: Autor
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Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 5 (Quadro 7) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 20), verifica-se que a questão de competência 5 foi
respondida como esperado. Nota-se, no entanto, que a query SPARQL foi executada
somente para o padrão UDDI para limitar o resultado gerado pela query.

4.2.8.6 Validação da Questão de Competência 6
O Quadro 8 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC06):
Quadro 8 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência 6
Questão de
Competência

QC06 – Quais padrões têm a mesma aplicação na Internet das Coisas?

Tipo de
Questão

De definição.

Resultado
Esperado

Apresentar todos os padrões que possuem uma mesma aplicação em relação a
Internet das Coisas.

Tipo do
Resultado

Lista
A mínima cardinalidade deste relacionamento é um.
Na Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas todo padrão deve ter no
mínimo uma aplicação relacionada a Internet das Coisas especificamente.

Formalização
da Questão
de
Competência
em SPARQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX iot:
<http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#>
SELECT ?padrao
WHERE
{
?padrao iot:hasApplicability
"http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/4/Applicability_IoT#Definin
gAnArchitecture".
}

Fonte: Autor
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O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 8 no
Twinkle é exibido pela Figura 21:
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Figura 21 - Execução da Questão de Competência 6 em SPARQL

Fonte: Autor

130

Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 6 (Quadro 8) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 21), verifica-se que a questão de competência 6 foi
respondida como esperado. Nota-se, no entanto, que a query SPARQL foi executada
somente para a aplicação “Defining Architectures” para limitar o resultado gerado
pela query.

4.2.8.7 Validação da Questão de Competência 7
O Quadro 9 a seguir define os parâmetros de validação da questão de
competência (QC07):
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Quadro 9 - Parâmetros de Validação da Questão de Competência
Questão de
Competência

QC07 – Quais são os atributos de um padrão?

Tipo de
Questão

De definição.

Resultado
Esperado

Apresentar todos os atributos e valores definidos na Ontologia dos Padrões da
Internet das Coisas.

Tipo do
Resultado

Lista.

Formalização
da Questão
de
Competência
em SPARQL

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX dc:

<http://purl.org/dc/elements/1.1/>

PREFIX iot:
<http://www.semanticweb.org/fcossini/ontologies/2015/2/IoT_Standards#>
Select distinct
?resource ?date ?identifier ?publisher ?creator ?rights ?language ?title ?format ?s
ubject?description ?type ?priorVersion ?versionInfo ?hasApplicability
where {
?resource dc:date

?date.

?resource dc:identifier

?identifier.

?resource dc:Publisher

?publisher.

?resource dc:creator

?creator.

?resource dc:rights

?rights.

?resource dc:language

?language.

?resource dc:title

?title.

?resource dc:format

?format.

?resource dc:subject

?subject.

?resource dc:description

?description.

?resource dc:type

?type.

?resource owl:priorVersion

?priorVersion.

?resource owl:versionInfo

?versionInfo.

?resource iot:hasApplicability ?hasApplicability.
}
ORDER BY ?resource

Fonte: Autor

O resultado obtido por meio da execução da query SPARQL do Quadro 9 no
Twinkle é exibido pela Figura 22:
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Figura 22 - Execução da Questão de Competência 7 em SPARQL

Fonte: Autor
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Quando comparados os resultados esperados para a questão de
competência 7 (Quadro 9) com os resultados obtidos pela execução de query
SPARQL correspondente (Figura 22), verifica-se que a questão de competência 7 foi
respondida como esperado.

4.2.9 Peculiaridades da Ontologia que Podem ser Inferidas
De forma geral, a Web Semântica e as ontologias trazem a possibilidade de
inferência por meio da descoberta de novos relacionamentos entre os seus recursos.
As inferências podem ser implementadas por meio de procedimentos automáticos
da própria linguagem ontológica ou por queries desenvolvidas com alguma
linguagem auxiliar.
A ontologia deste trabalho utilizou a OWL, que permite adicionar algumas
características às propriedades de classes, objetos e dados, tais como: disjunção,
simetria, assimetria, reflexão, irreflexão ou transição. Estas características levam a
inferências pela própria natureza de sua aplicação.
O Protégé também fornece reasoners, que verificam a sintaxe e a semântica
da ontologia, realizam inferências e as aplicam ao longo da ontologia para assegurar
sua consistência e coerência. Como explicado na seção 4.2.6 Consistência e
Coerência, a ontologia deste trabalho aplicou o reasoner Hermit. O uso de
inferências é importante para, além de descobrir novos relacionamentos, gerenciar o
conhecimento expresso pela ontologia e verificar sua conformidade com a realidade.
O uso dos construtos nativos da OWL no desenvolvimento da ontologia
deste trabalho possibilitou algumas inferências, como descrito a seguir:

1. Todo padrão que está em conformidade como outro padrão também
o referencia: a propriedade de objeto conformsTo foi definida para
descrever o relacionamento de conformidade (referência normativa)
entre dois ou mais padrões. Essa propriedade é uma sub-propriedade de
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refersTo, definida para descrever o relacionamento de referência entre
dois ou mais padrões. Pelo relacionamento hierárquico de classesubclasse tem-se, então, que se um padrão está em conformidade com
outro padrão é porque ele também o referencia normativamente;

2. Um padrão pode referenciar um ou mais padrões sem estar em
conformidade com eles: a propriedade de objeto refersTo foi definida
para descrever um relacionamento referencial entre dois ou mais
padrões, não expressando, necessariamente, conformidade entre eles.
Ela foi usada para descrever, entre outras características, citações,
referências bibliográficas ou exemplos contidos em outros padrões.
Como esta propriedade de objeto é superior à propriedade conformsTo,
então não expressa a conformidade de referência normativa imposta por
esta propriedade;

3. Se um padrão está em conformidade com outro padrão, então este
padrão dita as normas para o primeiro: a ontologia deste trabalho
definiu a propriedade de objeto setsConformanceTo como Inversa à
propriedade de objeto conformsTo para designar os padrões que ditam
as normas para outros padrões. Similarmente, a propriedade de objeto
isReferencedBy é a Inversa à propriedade de objeto refersTo e
identifica por quais padrões um determinado padrão é referenciado;

4. Um padrão não pode se auto referenciar ou estar em conformidade
consigo mesmo: as propriedades de objeto refersTo e conformsTo
foram definidos com a característica Irreflexiva para expressar que um
indivíduo (padrão) não pode se relacionar consigo mesmo em termos de
citação ou referência normativa;
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5. Um padrão pertence a uma e somente uma única classe: todas as
classes da ontologia deste trabalho foram definidas com a característica
Disjunta para que um indivíduo (padrão) de uma classe não possa
pertencer a outra classe.

6. Diferentes padrões em conformidade com um terceiro padrão estão
em conformidade entre si em relação às definições do terceiro
padrão: se o indivíduo a da classe A está em conformidade
(conformsTo) com o indivíduo x da classe X e o indivíduo b da classe B
está em conformidade com o mesmo indivíduo x da classe X, então, os
indivíduos a e b estão em conformidade entre si em relação ao indivíduo
x. Desta forma, tem-se que os padrões representados pelos indivíduos a
e b estão em conformidade com as normas ditadas pelo padrão
representado pelo indivíduo x;

7. Padrões com aplicações diferentes na Internet das Coisas podem
se complementar para construir um determinado aplicativo: a
propriedade de dados Has Applicability foi definida para associar um
padrão ao seu uso específico na Internet das Coisas. Por exemplo, um
padrão que pertença à classe M2M_Application tem como aplicação
associada a Internet das Coisas, criar uma rede sem fio; outro padrão
que pertença à classe Data_Capture_Technology tem como aplicação
associada a IoT, identificar objetos. Assim, para se criar uma aplicação
hipotética para IoT que conjugue as características de criação de redes
sem fio e identificação de objetos, há a possibilidade de se conjugar
esses dois padrões.

8. Se um padrão não está em conformidade com outro padrão, é
possível que ele seja um padrão normativo: durante a aquisição de
conhecimento para desenvolvimento da ontologia deste trabalho,
verificou-se

que

a

grande

maioria

dos

padrões

referenciam
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normativamente outros padrões por meio de uma seção específica ao
longo do documento ou, quando não há esta seção, ao longo do texto
que os descreve. No entanto, verificou-se que alguns padrões não
possuíam referências normativas, pois introduziram, em sua origem, um
novo conceito e todas as normas para seu uso e implantação. Assim,
pode-se inferir que outros padrões com as mesmas características têm a
possibilidade de serem padrões normativos.
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas, objetivo
deste trabalho, partiu dos problemas apresentados no término do projeto
CASAGRAS 2, em 2012. Esse projeto reporta um paradoxo entre a situação da IoT
naquele momento e a quantidade de padrões utilizados para sua construção, ainda
presente até o momento da publicação deste trabalho. Apesar de várias entidades
estarem buscando uma definição e maior padronização para a IoT, seus modelos
arquiteturais e suas aplicações, ainda há uma grande quantidade de padrões que
podem ser usados na construção de aplicações. Em 2012, por exemplo, já havia
mais de 250 padrões relacionados somente a RFID, sem contar inúmeros outros
padrões relacionados a arquiteturas, construção de redes sem fio ou transmissão de
dados. Como consequência, há uma dificuldade em identificar quais padrões se
relacionam

entre

si

para

compor

um

grupo

de

padrões

que

atendam

apropriadamente o desenvolvimento de uma aplicação voltada para a IoT.
Uma forma de se representar o conhecimento destes padrões é por meio da
construção de um banco de dados. Estes trazem como vantagens a padronização
das informações dos padrões e a construção dos relacionamentos entre padrões,
supondo que os bancos de dados tenham sido construídos para expressar essas
características. Por outro lado, uma desvantagem consequente desta forma de
representação reside na dificuldade de se obter as informações, devido às
necessidades de acesso aos bancos de dados, como permissões, entendimento dos
seus modelos conceitual e físico e linguagem de programação. O projeto
CASAGRAS, de 2010, resultou na compilação dos padrões relacionados ao RFID
por meio do banco de dados do Projeto GRIFS. Este banco de dados é de acesso
público por meio do seu site, porém traz um ônus adicional caso haja a necessidade
de se acessar diretamente os seus dados por meio de código de máquina.
Outra forma de se representar um determinado domínio de conhecimento é
por meio de mapas mentais. Eles são uma forma menos rigorosa de representação,
apesar de compartilharem entre si regras para seu desenvolvimento e compreensão.
As vantagens dos mapas mentais residem na sua rapidez de desenvolvimento,
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expressividade por meio de modelos simples de visualização e fácil compreensão
por seus leitores. Apesar dessas características, os modelos mentais posam
dificuldade para leitores que não estejam familiarizados com o domínio de
conhecimento por eles expressados. Por serem modelos mais visuais, necessitam
de informações textuais adicionais para sua compreensão que, muita vezes, não
podem ser expressas pelos editores de mapas mentais. Além disso, são resultado
do conhecimento do seu autor e objetos de discussões e contestação por outros
autores no mesmo domínio de conhecimento, pelo subjetivismo com o qual são
expressados.
Uma alternativa aos bancos de dados e mapas mentais para expressão de
um domínio de conhecimento são as ontologias. Elas conjugam os benefícios dos
bancos de dados e mapas mentais, como a estruturação formal de dados,
possibilidade de expressão de relacionamentos entre os indivíduos que a compõem
e visualização gráfica. Além dessas características, o seu conteúdo pode ser
livremente acessado uma vez que a ontologia seja publicada em servidores
públicos. Uma de suas desvantagens é que elas necessitam de conhecimento sobre
os conceitos de ontologias e de as suas linguagens de desenvolvimento (por
exemplo, RDF, RDF(S) ou OWL), elementos das tecnologias da informação não tão
disseminados quanto os bancos de dados ou mapas mentais, necessitando de
especialistas para sua compreensão.
A Ontologia da Internet das Coisas desenvolvida neste trabalho teve como
base o mapa mental desenvolvido por Paul Chartier durante o projeto CASASGRAS
2. Seus principais benefícios em relação a esse mapa mental são:


Expandir o domínio de conhecimento do banco de dados do Projeto
GRIFS, descrevendo outros padrões além daqueles relacionados a RFID
e seus relacionamentos;



Adicionar a mesma formalidade dos bancos de dados por meio da
estruturação dos dados e expressão dos

relacionamentos dos

indivíduos, porém de forma aberta e acessível por outros ontologistas
com o uso de RDF, RDF(S) e OWL;
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Transformar o mapa mental de Paul Chartier em uma taxonomia,
impondo-lhe rigidez à sua estrutura para que os relacionamentos e
inferências possibilitados pelo RDF, RDF(S) e OWL possam ser,
respectivamente, identificados e executadas para se gerenciar o
conhecimento sobre o padrões da Internet das Coisas;



Gerar

a

ontologia

em

linguagem

interpretável

por

máquina,

apresentando, assim, as mesmas características que permitem a
construção da Web Semântica, dentre elas o acesso via programas e a
adição de significado ao conteúdo;


Publicar a ontologia de forma livre para que possa ser aproveitada por
outros pesquisadores e interessados nesse domínio de conhecimento.

5.1 Desafios na Construção da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas
O primeiro desafio na construção da Ontologia dos Padrões da Internet das
Coisas foi o de determinar o ponto de partida para a classificação do padrões.
Foram pesquisados e analisados alguns modelos pelos quais os padrões poderiam
ser classificados e a definição por um modelo levou em consideração a abrangência
e a profundidade de representação. Como abrangência, entende-se a quantidade e
as aplicações dos padrões considerados pelo modelo. A profundidade, por sua vez,
é vista como o detalhamento das informações contidas nos padrões. Em relação a
este desafio, as decisões tomadas foram:


Utilizar o mapa mental proposto por Paul Chartier devido à sua
amplitude, pois ele determina as classes onde os padrões da Internet
das Coisas podem ser agrupados;



Tratar

os

padrões

como

documentos

de

informação

para,

principalmente, responder a questão de como os padrões estão
relacionados, sem um maior aprofundamento nas características
técnicas de cada padrão.
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Tendo as classes de padrões definidas, o segundo desafio foi o de identificar
padrões que pudessem ser classificados em cada uma das classes. A análise
individual de cada padrão a partir de, no mínimo, seu título, introdução, escopo,
referências normativas e bibliografia, levou ao seu entendimento e classificação.
Alguns documentos que descrevem os padrões, no entanto, não possuem essa
estrutura formal, oferecendo uma complexidade maior de análise. O objetivo de se
ter um padrão classificado em cada classe da ontologia reforçou a coerência da
taxonomia, oriunda do mapa mental, com os padrões atuais e sua completude.
É fator comum entre ontologistas que os métodos de desenvolvimento de
ontologias devem apresentar um determinado grau de formalização e rigidez ao
processo criativo. Neste trabalho, a determinação do grau que seria imposto ao
desenvolvimento da ontologia foi um fator que também contribuiu para adicionar
complexidade. Dentre os três métodos analisados e comparados, decidiu-se pelo
Methontology para que se tivesse a formalização e rigidez necessárias para se
atender os requisitos da Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas.
O uso do reasoner Hermit do Protégé e do SPARQL para executar as
inferências e a validação da ontologia representou o último desafio na construção da
ontologia. Apesar de ser um facilitador na verificação da sintaxe e semântica da
OWL, o Hermit executa inferências com base nas definições da ontologia e as aplica
nos demais construtos da ontologia. A verificação e o entendimento dessas
inferências acrescentou tarefas de análise e validação de conceitos. O SPARQL,
apesar de certa forma ser similar em conceito a outras linguagens de execução de
queries em bancos de dados relacionais, possui características únicas de sintaxe
relacionada às características do RDF e RDF(S), tornando o trabalho de escrita não
convencional.

5.2 Sugestões para Futuros Usos e Pesquisas
A Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas proposta por este trabalho
permite sua evolução. Neste momento, o conhecimento dos padrões da IoT
expresso por ela é mais amplo do que profundo. Buscou-se neste trabalho
concentrar-se em se representar e agrupar os padrões naqueles grupos definidos
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por Paul Chartier, expressar os relacionamentos dos padrões entre si e permitir
inferências entre esses relacionamentos.
Especialistas nos domínios de conhecimento de padrões, telecomunicações
ou sensores, por exemplo, poderão detalhar os padrões adicionando novas classes,
propriedades de objetos e de dados para descobrir novas formas de relacionamento
entre eles. Consequentemente, novas inferências poderão ser realizadas para se
descobrir novos relacionamentos entre os padrões, com aumento do conhecimento
expressado pela ontologia.
Esses especialistas poderão contribuir, também, com a acurácia da
ontologia, por meio de revisões especializadas e sugestões para sua maior
completude, consistência e coerência. Desta forma, contribuirão para que a
ontologia tenha cada vez mais uma maior qualidade e fidelidade em relação a
realidade e atualidade técnica.
Uma atividade que se mostrará constante é a atualização da ontologia deste
trabalho com a publicação de novos padrões, atualização e exclusão dos padrões
atuais. Há, também, a revisão e inclusão de novas aplicações dos padrões em
relação a IoT, decorrente da atualização e descoberta de novas tecnologias.
Por último, como princípio das ontologias, a ontologia deste trabalho poderá
ser reusada em outras ontologias, uma vez que é um subconjunto dos padrões
usados nas tecnologias da informação. Neste momento, também, outros
ontologistas poderão recomendar melhorias para que esta ontologia possa se
adequar melhor a outros usos.
Como uso imediato, a Ontologia dos Padrões da Internet das Coisas pode
ser usada no aprendizado e entendimento dos padrões usados da construção da
IoT. Estudantes e desenvolvedores de aplicativos voltados para a IoT podem
consultar o conhecimento expresso por esta ontologia para aplicá-lo em seus
trabalhos partindo dos requisitos de seus aplicativos. Como a ontologia deste
trabalho permite a pesquisa sobre seu conteúdo, seus usuários podem partir de
suas necessidades para encontrar o conhecimento necessário para satisfazê-las.
Como consequência, o processo de desenvolvimento de software pode ser
acelerado pela rápida descoberta deste conhecimento.
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