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RESUMO 

 

 

A literatura tem descrito soluções baseadas em web semântica e ontologias como 
uma estratégia para a implementação de consultas e integração entre fontes de 
dados, considerando que ontologias e fontes de dados podem apresentar conteúdo 
complementar em um mesmo domínio. A estratégia tradicional é baseada na 
execução de consultas em SPARQL (Query Language for RDF) para acesso aos 
dados de forma integrada a ontologias. Esta estratégia não apresenta expressividade 
suficiente para derivar novo conteúdo, pois não vai além da álgebra relacional. Uma 
alternativa à SPARQL é aplicar raciocínio por subsunção disponível para ontologias 
descritas com Description Logics (DL). No entanto DL por si só não é capaz de 
determinar o que significa uma instância (dado) sem a existência de uma descrição 
explícita (axioma). Nesse sentido, há limitações sobre os métodos disponíveis para a 
web semântica, pois não apresentam uma solução capaz de interpretar de forma 
automatizada o que significa uma instância (dado) sem a existência de axiomas os 
quais descrevam o comportamento do domínio. Neste trabalho, é levantada a hipótese 
de que é possível realizar o aperfeiçoamento nos mecanismos de raciocínio sobre os 
dados de forma que novos axiomas possam ser gerados segundo a demanda do 
usuário, e.g. a partir de consultas. Este processo é baseado na utilização da semântica 
inerente aos registros dos bancos de dados, e dos mapeamentos existentes entre as 
ontologias e os bancos. Para isso, além das técnicas de web semântica levantadas, 
são utilizados métodos de Knowledge-intensive Case Based Reasoning (KI-CBR) 
para a recuperação das informações que representem os melhores resultados. O 
presente trabalho tem como objetivo apresentar uma proposta de evolução aos 
métodos de KI-CBR existentes para permitir a recuperação e a geração de casos em 
ambientes heterogêneos, integrados por meio de várias ontologias e que incluam as 
restrições disponíveis nas ontologias no processo de definição de solução. O processo 
de definição de solução é relacionado à extração de novos axiomas a partir do arranjo 
dos dados e das consultas criadas pelo usuário. Como ponto de partida, será utilizada 
e modificada a metodologia de KI-CBR incluída na ferramenta jCOLIBRI2. Dados 
(UniProt/SwissProt, Ensembl e NCBI Taxonomy) e ontologias (Gene Ontology, 
Chemical Entities of Biological Interest, Protein Ontology e BioTopLite2) do domínio 
biológico serão utilizados para exemplificação devido a revisão manual, presença de 
anotações e nível de formalização do conhecimento. A nova ferramenta de CBR 
derivada do presente trabalho será chamada de IntegrativO CBR e será 
disponibilizada como um plugin para o editor de ontologias Protégé v.5. A contribuição 
desta pesquisa se reflete na implementação de uma ferramenta de auxílio para o 
desenvolvimento de soluções, baseadas em web semântica e ontologias, capaz de 
recuperar e gerar novos casos em ambientes heterogêneos mediados por ontologias. 
 
 
Palavras chave: Web Semântica, Ontologia, SPARQL, Description Logics, KI-CBR, 
jCOLIBRI2, Axioma. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The literature describes solutions based on semantic web and ontologies as a strategy 
integration of data sources. The traditional semantic integration strategy relies on 
running queries with SPARQL to access data, supported by an ontological 
representation. This strategy bears a limitation: it does not have enough 
expressiveness to derive new content due to limited expressiveness. An alternative to 
SPARQL is to apply reasoning subsumption available for ontologies described in 
Description Logics (DL). Even in this scenario, DL is not able to determine what an 
instance is (from data), without explicit statements (axioms). In this sense, there are 
limitations on the methods available for the semantic web, as it does not provide a 
solution to enable interpreting data from an ontological point of view. In this work, it is 
hypothesized that it is possible improve the reasoning mechanisms over the data so 
that new axioms can be generated according to user demand, e.g. from queries. This 
process is based on the inherent semantics of the databases, according to an 
ontological background. For this, along with the semantic web techniques, Knowledge-
intensive Case Based Reasoning (CBR-KI) are used to support information retrieval 
based on similarity analysis to extract the most suitable results. In this sense, this study 
aims at presenting an evolution to existing KI-CBR methods in order to allow retrieval 
and generation of cases in heterogeneous environments, integrated through multiple 
ontologies. It also reuses axioms available in ontologies to define a suitable solution. 
The solution-making process is related to the extraction of new axioms from the data 
arrangement and user-created queries. The jCOLIBRI2 tool is used as a basis for the 
development, as it is delivered as a suite for developing new KI-CBR solutions. Data 
from biomedical databases (UniProt / SwissProt, Ensembl and NCBI Taxonomy) and 
biomedical ontologies (Gene Ontology, Chemical Entities of Biological Interest, Protein 
Ontology and BioTopLite2) are used for exemplification due to manual review of data, 
presence of data annotations, and level of ontological formalization. The new CBR tool 
derived from this work is called integrative CBR, and is available as a plugin for the 
ontology editor Protégé v.5. The contribution of this research is reflected in the 
implementation of a tool to support the development of solutions based on semantic 
web and ontologies, able to recover and generate new cases in heterogeneous 
environments mediated by ontologies. 
 
 
Keywords: Semantic Web, Ontology, SPARQL, Description Logics, KI-CBR, 
jCOLIBRI2, Axiom. 
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1. INTRODUÇÃO 

Soluções baseadas em web semântica e ontologias são descritas pela literatura como 

estratégias para submissão de consultas e integração entre fontes de dados. Considerando que, 

mesmo apresentando diferentes estruturas de representação, as ontologias e as fontes de dados 

podem ser complementares dentro de um mesmo domínio, e.g. com classes (da ontologia) e 

dados indicando a existência de entidades semelhantes em um mesmo domínio.  

Entretanto não é uma tarefa simples capturar esta semântica e extrair o conteúdo 

ontológico, como axiomas para um dado domínio. Sobre o domínio biológico, por exemplo, 

existem pontos de similaridade entre o conteúdo: 

● Das fontes de dados, onde diferentes bases de dados com propósitos diferentes 

apresentam conteúdo complementar. Exemplos são o UniProt/SwissProt (THE 

UNIPROT CONSORTIUM, 2007; UNIPROT CONSORTIUM, 2014) e o Ensembl 

(CUNNINGHAM, FIONA et al., 2014), que incluem dados sobre proteínas (na primeira) 

e genes que codificam as proteínas (na segunda); 

● Das ontologias, com representações com diferentes escopos, mas que são 

complementares no domínio. Exemplos são a Gene Ontology (GO) (THE GENE 

ONTOLOGY CONSORTIUM, 2000, 2015) e a Chemical Entities of Biological Interest 

(ChEBI) (DEGTYARENKO et al., 2008; HASTINGS et al., 2013), que incluem 

informações sobre processos biológicos e as substâncias que participam nestes, 

respectivamente; 

● Entre dados e as ontologias, com conteúdo sobre um mesmo domínio disperso em 

diversas fontes. Por exemplo, dados do UniProt e Ensembl podem ser descritos por 

ontologias como a GO, ChEBI ou Protein Ontology (PR) (NATALE et al., 2011, 2014); 

Para integrar o conteúdo proveniente de bancos de dados e ontologias, existem diversas 

estratégias. A forma existente e mais utilizada é com a aplicação de consultas em SPARQL 

Query Language for RDF (HARRIS; SEABORNE, 2013) (ou simplesmente SPARQL) 

(KÖHLER; PHILIPPI; LANGE, 2003; MATE et al., 2015; SCHOBER et al., 2010, 2014) para 

recuperação de conteúdo integrado. Entretanto, uma consulta SPARQL não apresenta 

expressividade suficiente para derivar novo conteúdo (e.g. por inferência), pois não vai além da 

álgebra relacional (ANGLES; GUTIERREZ, 2008). 

Outra possibilidade disponível para recuperar o conteúdo é aplicar raciocínio por 

subsunção. Este é um procedimento semelhante aos disponíveis para ontologias representadas 
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com a Description Logics (em tradução livre, Lógica de Descrições ou DL) (BAADER et al., 

2007) e formalizadas como um arquivo escrito na Ontology Web Language v.2 (OWL2) (W3C, 

2012). A DL e a OWL2 não permitem, através de consultas (DL Query), determinar o que 

significa um indivíduo (da ontologia, ou interpretação dos dados) sem uma descrição explicita 

(axioma).  

Além disso, as estratégias de raciocínio existentes para ontologias ricamente 

axiomatizadas (i.e. com muitas especificações) e com grande quantidade de dados apresentam 

alto custo e complexidade (HUSTADT; MOTIK; SATTLER, 2005). Portanto, recuperar 

conteúdo a partir de procedimentos de integração semântica apresentam duas limitações: (i) em 

ontologias ricamente axiomatizadas, o custo e a complexidade são muito elevados; e, (ii) para 

resolver uma consulta para recuperar indivíduos das ontologias descritos nos dados (como numa 

integração), é necessário a existência de axiomas que as suporte. 

Nesse sentido, é possível identificar limitações sobre os métodos disponíveis para a web 

semântica, pois não apresentam uma solução capaz de derivar (ou interpretar) o que significa 

um indivíduo (de uma ontologia), a partir de dados sobre o mesmo indivíduo. Assim, é 

levantada a hipótese de que é possível e necessário realizar o aperfeiçoamento nos mecanismos 

de recuperação sobre os dados, de forma a auxiliar o usuário na interpretação ontológica sobre 

os dados requerida na consulta e descrita total ou parcialmente nos axiomas da(s) ontologia(s), 

mesmo que não sejam acertados como tal.  

De maneira geral, este procedimento pode ser realizado da seguinte forma:  

1) Descrição de mapeamentos (entre bancos de dados e ontologias) e alinhamentos 

(entre diferentes ontologias) sobre um mesmo domínio para a identificação de 

complementariedade entre ontologias e esquemas de dados; 

2) Análise semântica dos dados, i.e., a partir de ontologias ricamente axiomatizadas, de 

forma a identificar classes abstratas que representem os indivíduos denotados dos 

dados; 

3) E, aplicação de métodos de avaliação da consulta que utilizem a ontologia como fonte 

de conhecimento; 

Sendo o primeiro ponto o foco das metodologias de integração semântica, uma possível 

solução para os demais é a aplicação de métodos de Knowledge-intensive Case Based 

Reasoning (em tradução livre, Raciocínio Baseado em Casos de Conhecimento Intensivo ou 

KI-CBR) (DÍAZ-AGUDO, 2002; RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; 

DÍAZ-AGUDO, 2014; RECIO-GARCÍA, JUAN ANTONIO, 2008). 
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Métodos de KI-CBR utilizam definições de similaridade para identificar soluções 

análogas para problemas do usuário (e.g. consultas). Métodos de KI-CBR utilizam uma 

memória de casos passados (e.g. base de dados) representadas conforme um modelo de 

conhecimento de domínio.  

Assim, o presente trabalho é baseado no fato de soluções conhecidas de KI-CBR, como 

o myCBR (BACH; ALTHOFF, 2012; STAHL; ROTH-BERGHOFER, 2008), jCOLIBRI2 

(DÍAZ-AGUDO, 2002; RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-

AGUDO, 2014; RECIO-GARCÍA, JUAN ANTONIO, 2008) e CREEK (AAMODT, A., 1994; 

AAMODT, AGNAR, 2004) não fornecerem uma estratégia satisfatória para gerenciar 

ontologias e dados em ambientes heterogêneos. Em outras palavras, que possibilite recuperar 

um resultado para a consulta do usuário, e que o resultado gerado possa ser o mais similar 

quanto o possível da consulta mesmo sem a existência de axiomas que suporte o resultado.  

Como prova de conceito, a estratégia de KI-CBR será desenvolvida como uma ferramenta 

de CBR, chamada integrativO CBR que utilizará um framework para auxiliar na integração semântica 

dos dados e implementará uma estratégia de métricas de similaridade para avaliação dos casos. Para 

demonstrar suas capacidades, foram derivados exemplos do domínio biológico, a partir de 

consultas criadas sobre ontologias biológicas formais e bancos de dados biológicos.  

Nesse âmbito, o presente trabalho é parte integrante e decorrente do desenvolvimento da 

tese de doutorado do aluno da Pós-graduação em Ciência da Computação, Filipe Santana da 

Silva (Turma 2012), em fase final, sob o título (provisório): ‘Aperfeiçoando o processo de 

criação de ontologias em Lógica de Descrições por meio de enriquecimento axiomático 

automatizado’.  

Deste mesmo trabalho de tese, foi gerada uma dissertação de mestrado do aluno Adriel 

de Almeida Café, sob o título: Uma Arquitetura com Implementação para Integração 

Semântica de Ontologias e Bancos de Dados, e que inclui o desenvolvimento de um uma 

arquitetura de integração semântica, e a implementação de um framework de integração 

semântica utilizado neste trabalho. 

1.1. Objetivos 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do presente 

trabalho. 
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1.1.1. Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de evolução aos métodos de KI-CBR 

existentes de forma a permitir recuperar e reter conhecimento (e.g. indivíduos) auxiliado pela 

interpretação ontológica dos dados de um determinado domínio incluídos em fontes 

heterogêneas. Das fontes heterogêneas, dados serão gerenciados por meio de integração 

semântica, sendo as ontologias utilizadas como vocabulário de consulta e conhecimento do 

domínio.  

Como ponto de partida, será utilizada e modificada a suíte de desenvolvimento de 

sistemas de KI-CBR jCOLIBRI2, auxiliado pela ferramenta de integração semântica Gryphon 

Framework. A ferramenta derivada do presente trabalho será chamada de integrativO CBR e é 

responsável por realizar aplicar a estratégia de integração como recuperação, permitir a 

aplicação de estratégias de similaridade para o reuso, e reter axiomas conforme as interpretações 

fornecidas pelo usuário.  

O integrativO CBR será parte integrante da tese de doutorado do aluno de Pós-graduação 

Filipe Santana da Silva. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

● Identificar estratégias de raciocínio baseado em casos clássicos e de conhecimento 

intensivo; 

● Identificar a estratégia que apresenta possibilidade de ser evoluída e gerar uma 

nova solução de KI-CBR; 

● Identificar a estratégia de similaridade que possibilite analisar os dados de acordo 

com as restrições impostas nas ontologias utilizadas; 

● Utilizar a estratégia de integração semântica Gryphon Framework e adaptá-la para 

permitir comunicar com a estratégia de KI-CBR escolhida; 

● Identificar e adaptar soluções de tradução entre consultas criadas em nível 

ontológico, i.e. em DL, para o nível dos dados (em SPARQL), permitindo a 

recuperação de dados e a visualização destes como componentes das ontologias; 

● Programar uma solução a qual possibilite a aplicação do método de similaridade 

escolhido e a recuperação de indivíduos das ontologias a partir dos dados 

utilizando métodos de similaridade; 
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● E, criar uma exemplificação que demonstre os passos do ciclo de KI-CBR 

empregado no integrativO CBR a partir de ontologias ricamente axiomatizadas e 

bancos de dados sobre o domínio biológico. 

1.2. Justificativa 

A literatura tem evidenciado uma demanda crescente por ferramentas para recuperar 

conhecimento em paradigmas de ricos em dados (DOU; LEPENDU, 2006; GOBLE; 

STEVENS, 2008; KÖHLER; PHILIPPI; LANGE, 2003; LIAW et al., 2014; MATE et al., 

2015; POGGI et al., 2008; SCHOBER et al., 2010, 2014). Estes trabalhos apontam a aplicação 

do conteúdo de ontologias como um ponto de partida para a integração de fontes de dados 

heterogêneas e para a identificação por meio de raciocínio de conteúdos inferidos sobre o 

domínio.  

Alguns métodos existentes para integrar bancos de dados e propor soluções de problemas 

do usuário, utilizam ontologias como vocabulário de domínio e fonte de conhecimento, 

respectivamente.  Por exemplo, o método Ontology-based Data Access (OBDA) (POGGI et al., 

2008) possibilita a integração de bancos de dados heterogêneos sobre um mesmo domínio com 

o auxílio de ontologias. 

Para recuperar soluções para problemas apresentados pelo usuário, utilizando ontologias 

como fonte de conhecimento, é possível aplicar métodos de KI-CBR (AAMODT, A., 1994; 

AAMODT, AGNAR, 2004; DÍAZ-AGUDO, 2002; LOPEZ DE MANTARAS et al., 2005; 

RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO, 2014; RECIO-

GARCÍA, JUAN ANTONIO, 2008). Com métodos de KI-CBR, é possível recuperar uma 

solução antiga e reutiliza-la em um problema novo. Métodos de KI-CBR fundamentam-se, 

principalmente, na capacidade de identificação de soluções genéricas a partir da similaridade 

entre os registros disponíveis em bases de dados (casos) e a consulta apresentada.  

Entretanto, métodos de KI-CBR por si só não representam uma solução completa e 

satisfatória para a questão da inclusão de variadas fontes ontológicas e dados. Desta forma, 

torna-se evidente a necessidade por uma evolução nos métodos de KI-CBR que possibilite, ao 

mesmo tempo: realizar a recuperação e geração de conhecimento, e que isso possa ser realizado 

em ambientes heterogêneos. Este é o propósito do presente trabalho. 
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1.3. Metodologia 

Para alcançar o propósito deste trabalho, serão apresentados os materiais e métodos 

utilizados. Serão descritas as ontologias utilizadas, estratégias e método de avaliação 

empregado na prova de conceito. 

1.3.1. Bases de Dados Biológicos 

Dados de referência foram recuperados de três fontes de dados biológicas: 

UniProt/SwissProt (release 2015_08), NCBI Taxonomy (release 2014_AB) e Ensembl (release 

81). A UniProt/SwissProt e o Ensembl incluem dados derivados de pesquisas biológicas sobre 

proteínas e genótipos/fenótipos relacionados, respectivamente.  

Especificamente sobre o UniProt, esta inclui anotações provenientes da GO e PR, i.e. 

dados que descrevem diretamente classes de uma ou mais ontologias para auxiliar no 

entendimento do registro e no processamento automatizado. Além disso, apresenta 

identificadores que mapeiam registros diretamente para o Ensembl, identificando os genes que 

as derivam no Ensembl. Já o NCBI Taxonomy é uma taxonomia de organismos vivos que é 

utilizada para descrever os organismos no UniProt e no Ensembl, estando já incluída no 

UniProt. 

Para recuperar dados dessas fontes, foram realizadas consultas básicas com apenas um 

identificador “homocysteine” (proveniente da ChEBI) a fim de recuperar todos os processos, 

proteínas, genes, organismos, entre outros, disponíveis no UniProt, inicialmente. A base de 

dados resultante, 22 mil registros em formato RDF, foi reconstituída em um banco de dados 

convencional conforme o modelo de dados original, disponibilizado pelo UniProt. 

Com o auxílio do Gryphon Framework, dados provenientes do UniProt e Ensembl foram 

integrados semanticamente com o auxílio das ontologias GO, PR, ChEBI e BTL2. 

1.3.2. Seleção de Dados 

Dados relacionados a diversos organismos modelo os quais incluem subprodutos e 

realizam processos relacionados ao metabolismo do aminoácido homocisteína foram 

recuperados diretamente da interface de consulta disponibilizada pelo UniProt (release 

2015_04). O mesmo foi realizado para o Ensembl sobre produtos gênicos e fenótipos (release 

79), e organismos provenientes do NCBI Taxonomy (release 2014AB). 

Para selecionar um subconjunto de dados provenientes do UniProt e Ensembl, 

inicialmente os dados brutos coletados do UniProt foram recuperados a partir da interface de 
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consulta utilizando uma consulta única. Esta consulta apresentava como único parâmetro 

“homocysteine”, de forma a recuperar todo e qualquer dado relacionado no UniProt. Ao todo, 

foram recuperados 212.156 registros. Desses, foram selecionados os que apresentam Ensembl 

IDs, anotações para a ontologia GO, e nomes de genes completos. 

Após o primeiro filtro, 1716 registros (UniProt + Ensembl) remanesceram. Destes, foram 

selecionados dados relacionados apenas as proteínas principais do metabolismo da 

homocisteína (Selhub, 1999). Estas são: 

● N-5-methyltetrahydrofolate homocysteine methyltransferase (também chamada de 

Methionine Synthase, ou  MS); 

● Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR); 

● Betaine-homocysteine S-methyltransferase (BHMT);  

● Cystathionine beta-synthase (CBS);  

● E, Gamma-cystathionase (também conhecida como Cystathionine gamma-lyase - CSE). 

Os dados resultantes correspondem a 64 registros do conteúdo original. Finalmente, uma 

última revisão nos dados para verificar os registros que não incluiam IDs do Ensembl para 

possibilitar o mapeamento foi realizado. Assim, 46 registros resultantes são incluídos no 

presente trabalho para derivar outros exemplos. 

1.3.3. Ontologias 

As ontologias GO, PR (release 22/05/2015), ChEBI (release version 127) e BTL2 (review 

) descrevem:  

● GO descreve classes e relações no âmbito da genônimca funcional;  

● PR descreve proteínas como substâncias e produtos de genes;  

● e, a ChEBI descreve as substâncias acessórias às rotas metabólicas descritas na GO.  

Por fim, estas ontologias são organizadas sob a BTL2, uma ontologia top-domain 

ricamente axiomatizada e que proporciona a comunicação entre a GO, PR e ChEBI. 

Especificamente, a BTL2 proporciona uma descrição formal do domínio biológico, 

disponibilizando classes, relações e axiomas os quais descrevem aspectos gerais do domínio 

biológico. A organização soba a BTL2 é realizada como uma árvore, onde a BTL2 fornece os 

nós folhas mais genéricos que são mapeados como superclasses das classes mais genéricas das 

outras ontologias de domínio biológico utilizadas. Dessa forma, axiomas genéricos são 

distribuídos por herança para as classes das ontologias acopladas. 
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1.3.4. Modularização de Ontologias 

Para diminuir o custo computacional dos exemplos e exemplificar com mais exatidão, as 

classes da GO, PR e ChEBI anotadas na consulta retornada do UniProt foram utilizadas como 

fonte para modularização. O princípio da modularização é recuperar todos os componentes 

correspondentes da GO, PR e ChEBI utilizados apenas para descrever os dados utilizados.  

As anotações derivadas descrevem o seguinte tipo de conteúdo: 

● Anotações no UniProt que descrevem classes de go:biological_process, 

go:molecular_function e go:cellular_component; 

● Anotações no UniProt que descrevem classes de proteínas incluídas na PR; 

● Homocysteine descrita a partir da ChEBI. 

Com as listas de entidades anotadas, foram aplicados os métodos descritos em (GRAU et 

al., 2008; JIMÉNEZ-RUIZ et al., 2008; PARSIA; SATTLER; SCHNEIDER, 2009), 

recuperando todas as classes e axiomas relacionados às classes descritas como anotações. Em 

outras palavras, os módulos contêm apenas classes, propriedades e axiomas de entidades 

listadas a partir dos dados.  

Os módulos são, necessariamente, partes da ontologia original geradas a partir de uma 

consulta DL em que todas as entidades úteis são listadas e separadas por disjunções (or), por 

exemplo. O processo de raciocínio básico DL determina quais classes são satisfatíveis, suas 

subclasses e os axiomas herdados.  

As classes listadas e as descritas em axiomas que as descrevem (incluindo subclasses e 

superclasses) apresentam suas características recuperadas (classe, superclasse e axioma). O 

processo é recursivo e gera um documento OWL2, correspondente ao arquivo original. Demais 

partes são deixadas de lado de forma a recuperar um módulo completo, logicamente válido e 

satisfatível. Esta abordagem está disponível online1 ou como um plugin para o Protégé editor2. 

Todos os módulos foram checados quanto a satisfiabilidade utilizando o raciocinador DL para 

OWL2 Fact++ v1.6.3.1 (TSARKOV; HORROCKS, 2006). 

1.3.5. KI-CBR 

Como base para a implementação do integrativO CBR, foi utilizado o jCOLIBRI2, um 

framework desenvolvido pelo grupo GAIA (Group of Artificial Intelligence Applications) que 

                                                
1 http://mowl-power.cs.man.ac.uk:8080/modularity/ 
2 http://protege.stanford.edu/ 
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tem por objetivo disponibilizar uma plataforma de referência para a implementação de 

aplicações de KI-CBR.  

O jCOLIBRI2 define uma arquitetura específica para projetar sistemas CBR além de uma 

implementação de referência dos componentes necessários para desenvolver os mesmos. Tal 

arquitetura foi projetada para ser extensível e reutilizável em diferentes domínios e famílias 

CBR. A arquitetura do jCOLIBRI2 foi estendida na abordagem do integrativO CBR a fim de 

compreender as 4 etapas de um processo CBR (RECUPERAR, REUSAR, REVISAR e 

RETER) a partir da adição de novas funções e integração com outras ferramentas de apoio. A 

interface de consulta desta abordagem proposta no trabalho decorre do integrativO CBR e a 

mesma está sintetizada em forma de plugin para o editor de ontologias Protégé. 

1.3.6. Avaliação 

A avaliação do conteúdo pelo integrativO CBR foi realizado a partir de um conjunto de 

Competency Questions (CQ)3 (GRUNINGER; FOX, 1994; USCHOLD; GRUNINGER, 1996), 

da mesma forma que requisitos de sistema para desenvolvimento de software. CQs descrevem 

os requisitos mínimos de granularidade e escopo que uma ontologia deve seguir.  

CQs foram criadas e escritas diretamente em DL Query com base nos axiomas e relações 

existentes e descritas no âmbito da BTL2, incluindo a respectiva leitura em linguagem natural 

para facilitar o entendimento.  

Para demonstrar as capacidades do integrativo CBR, consultas em DL, propositalmente, 

se referem a axiomas ontologicamente factíveis para o domínio, mas que ainda não foram 

descritos.  

1.4. Organização do Trabalho 

Este trabalho é organizado como segue: será apresentado inicialmente o Referencial 

Teórico, com o foco nas principais abordagens utilizadas. Em seguida, serão discutidas algumas 

ferramentas relevantes à pesquisa que foram estudadas e algumas utilizadas como base para a 

implementação da ferramenta de apoio concebida como fruto deste trabalho de pesquisa. O 

capítulo posterior apresenta esta ferramenta de apoio: integrativO CBR, com a descrição de sua 

arquitetura e o processo de KI-CBR utilizado assim como o processo de integração com o 

Gryphon framework, uma ferramenta desenvolvida em um projeto de pesquisa paralelo em que 

possibilita a integração de dados de fontes heterogêneas (ontologias e bases de dados). A seção 

                                                
3 Em tradução livre, Questões de Competência. 
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seguinte apresentará uma prova de conceito sobre o domínio biológico, com ontologias 

ricamente axiomatizadas e bancos de dados do mesmo domínio. Por fim, serão apresentadas 

considerações e conclusões derivadas a partir do desenvolvimento deste trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta sessão serão apresentados os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento 

deste trabalho. Especificamente: ontologias, integração entre bases de dados baseadas em 

ontologias, Raciocínio Baseado em Casos, KI-CBR e ontologias biológicas. 

2.1. Ontologias 

De maneira geral, as “Ontologias” são tratadas como um ramo da filosofia que estuda 

como as coisas existem, os diferentes tipos e estruturas dos objetos, propriedades, eventos, 

processos, e as relações que as coisas guardam entre si dentro da realidade (SMITH, 2003). 

A padronização dos mecanismos de raciocínio (aplicando o uso de lógica formal), 

possibilitou que estas teorias, algumas vezes também chamadas de bases de conhecimento, 

passassem a ser constituídas por coleções de termos e axiomas. Os termos e axiomas são 

descritos de forma a restringir a quais entidades a representação se refere e permitir que 

informações fossem derivadas a partir do conteúdo representado (SMITH; WELTY, 2001). 

Edmund Husserl foi responsável por introduzir a ideia de ontologia formal, partindo da 

aproximação das ontologias com a lógica formal. A distinção descrita por Husserl reside no 

fato da lógica formal estar diretamente relacionada ao valor de verdade das descrições utilizadas 

para representar uma entidade. Além disso, a lógica formal proporciona a realização de 

inferência, checagem de consistência e validação.  

Ontologias formais, vão além do tratamento puro de uma representação, i.e. representar 

formalmente que Cão é um Animal, mas incluindo elementos da realidade (sobre um domínio 

específico) e as relações existentes entre elas (SMITH, 1998), i.e. Cão e Animal são ‘Material 

object’ que apresentam funções, papéis e disposições de realizar processos.   

Um exemplo de ontologia formal é a BTL2 (SCHULZ; BOEKER, 2013) (Figura 1). A 

BTL2 é uma ontologia formal do domínio biológico que descreve conceitos e axiomas gerais 

para a descrição do domínio biológico. Por exemplo, na BTL2, tipos de ‘Material object’ 

(organismos, moléculas, uma folha de papel, entre outros) são participantes (‘is participant 

in’) de processos da classe Process (dormir, acordar, converter, entre outros). Similarmente, 

tipos das classes Function, Role e Disposition tem como realização (‘has realization’) um ou 

mais tipos de processo. Por exemplo, um Humano é participante de um processo de Descansar. 

Adicionalmente, Dormir advém da realização da disposição do Humano em Descansar. 
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FIGURA 1: Exemplo de classes e axiomas proveniente da ontologia formal BTL2. 

Na Ciência da Computação, as ontologias formais surgiram a partir de tentativas em 

raciocinar segundo o senso comum. O objetivo inicial era representar o máximo de 

conhecimento possível sobre o mundo de forma a se produzir um “ser computacional” 

inteligente. Além disso, este “ser” deveria apresentar um comportamento racional semelhante 

ao ser humano. Exemplos de ontologia de senso comum são a Cyc (LENAT; GUHA, 1990) e 

a ontologia descrita como parte do trabalho de John Sowa (SOWA, 1999).  

Um dos fatores que auxiliaram na popularização das ontologias foi à descrição destas 

como um componente importante para a web semântica (BERNERS-LEE; HENDLER; 

LASSILA, 2001). Além de permitir representar conhecimento sobre um domínio, poderiam ser 

utilizadas como vocabulário compartilhado entre bancos de dados ou para a representação de 

conhecimento de um agente inteligente. (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001)   

Com a descrição da web semântica, expectativas foram lançadas sobre a evolução da web 

atual para uma web que inclui semântica. A ideia é por trás dessa semântica é relacionada com 

a organização e identificação de fontes, que inclui os dados, onde os conteúdos dessas fontes 

estejam descritos e conectados de tal maneira que seja possível além de sua apresentação, a 

manipulação desse conhecimento por sistemas computacionais. Existe hoje uma necessidade 

evidente de busca por estratégias diferenciadas no desenvolvimento de sistemas para web 

semântica que não foquem puramente na imitação das heurísticas intelectuais humanas como: 

● Interfaces cognitivas; 

● Análises estruturais; 

● Marcação semântica de dados; 

● Exploração da semântica intrínseca de dados; 

● Análise de utilização; 
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Frentes de pesquisa foram criadas na área de recuperação de informações, onde algumas 

delas apontam o uso de ontologias como ferramenta para apresentação do conhecimento através 

de formalismos orientados a classes e relações. Outros exemplos de utilizações de ontologias 

são através de sistemas de KI-CBR, em que são utilizadas ontologias para representar a 

estrutura e o conteúdo de uma memória de casos utilizada para resolver problemas atuais do 

usuário (AAMODT, AGNAR, 1990, 2004; DÍAZ-AGUDO, 2002; RECIO-GARCÍA, JUAN 

A.; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO, 2014; RECIO-GARCÍA, JUAN ANTONIO, 

2008). 

Uma das utilizações das ontologias mais comum e também uma das áreas que mais 

floresceu foi para a representação de aspectos do domínio biológico. Atualmente, só no 

repositório de ontologias biológicas BioPortal (NOY et al., 2009) estão incluídas 446 

ontologias, representando um total aproximado de 3,4 milhões de classes4.  Para representar 

todo esse conteúdo ontologias formais, atualmente, a linguagem de representação mais utilizada 

é a DL. Exemplos de ontologias que utilizam a DL para representar seu conteúdo são a PR 

(NATALE et al., 2011, 2014), ChEBI, GO, BTL2, a Neglected Tropical Disease Ontology 

(NTDO) (SANTANA et al., 2011, 2012), entre várias outras. 

A seguir, apresentaremos brevemente a DL, e uma breve descrição sobre as ontologias 

do domínio biológico. 

2.2. Lógica de Descrição (DL) 

A Lógica de Descrições (Description Logics – DL) é um conjunto de linguagens de 

representação de conhecimento descendente das “redes de herança estruturada”5 

(BRACHMAN, 1977). A DL foi criada para contornar ambiguidades presentes nos métodos de 

representação das Redes Semânticas e dos Frames (BRACHMAN; SCHMOLZE, 1985).  

Como formalismo de representação, a DL permite descrever conhecimento sobre três 

perspectivas (BAADER et al., 2007): 

● Do ponto de vista sintático, os componentes básicos são os conceitos atômicos 

(predicados unários), papéis atômicos (predicados binários) e indivíduos (constantes)6. 

                                                
4 Em 10 de Agosto de 2015. 
5 Tradução livre de structured inheritance networks. 
6 Com o intuito de não gerar confusão sobre as diferentes vertentes de estudo sobre a DL e a forma como este 

conteúdo será descrito no decorrer do texto, consideraremos chamaremos unicamente predicados unários de 

classes, binários de relações e as constantes de instâncias. 
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● O poder de representação da linguagem é restringido pelos construtores utilizados para 

descrever conceitos e papéis complexos; 

● Conhecimento implícito pode ser inferido automaticamente pelo auxílio de 

procedimentos de inferência, principalmente subsunção. 

Uma das principais características sobre a DL é sua semântica baseada em lógica, com 

uma sintaxe construída sobre um conjunto de construtores Booleanos. Por exemplo:  

● Conjunção (⊓),  

● Disjunção (⊔)  

● E, a negação (¬). 

Além de outros construtores, como: 

● Restrição existencial (∃R.C),  

● Restrição de valor (∀R.C) 

A combinação de construtores da DL determina a sublinguagem, nomeando a linguagem 

de representação utilizada. Adicionalmente, as descrições de predicados podem ser utilizadas 

objetivando criar declarações para uma base de conhecimento (Knowledge Base – KB). A 

arquitetura de uma base de conhecimento em DL pode ser dividida em dois blocos: Tbox e 

Abox.  

A Tbox (com o T representando terminológico) engloba o vocabulário sobre um dado 

domínio, composto por:  

● Conceitos (classes) sobre o domínio, denotando um conjunto de indivíduos. Por 

exemplo o conceito Humano, Carro ou Avião os quais denotam indivíduos, como 

'weber_eins', 'volkswagenFusca_4' ou 'boeing777_7'. 

● E, propriedades (relações). Como por exemplo a relação ‘is participant in’, em 

Humano ‘has part’ Perna indicando que humanos tem pernas como parte do corpo. 

Já a Abox (A de assertiva) é utilizada para descrever situações concretas, pela asserção de 

indivíduos aos conceitos descritos na Tbox (BAADER; HORROCKS; SATTLER, 2008; 

BAADER et al., 2007).  

Além do vocabulário e dos indivíduos, bases de conhecimento em DL podem realizar 

inferência com o auxílio de procedimentos de raciocínio. Sob esta ótica, o raciocínio em DL é 

considerado uma inferência lógica e pode ser realizado separadamente (Tbox ou Abox) ou ao 

mesmo tempo (Tbox e Abox).  
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2.2.1. Sub-linguagens da DL 

A linguagem mínima de interesse prático sobre a DL é a AL (Attribute Language – 

linguagem de atributos) (BAADER et al., 2007). A sintaxe da, AL é descrita como segue: 

Sendo C e D classes arbitrárias e R uma relação binária arbitrária, temos: 

C,D → A | (Conceito atômico) 

⊤ | (Conceito universal) 

⊥ | (Conceito inferior) 

¬A | (Negação atômica) 

C ⊓ D | (Interseção) 

∀R.C | (Restrição de valor) 

∃R.⊤ | 
(Quantificação existencial limitada) 

Exemplificando o que pode ser representado com a AL, é possível descrever que todas as 

moléculas são compostas por pelo menos uma parte, e todas as partes são átomos: 

Molécula  ⊓ ∃'has part'.⊤ 

Molécula  ⊓ ∀'has part'. Átomo 

Adicionalmente, é possível descrever que as moléculas de hidrocarbonetos são compostas 

de átomos de Carbono: 

Hidrocarboneto  ⊓ ∀'has part'. Carbono 

Utilizando raciocínio por subsunção, é possível determinar que Carbono é um tipo de 

Átomo (classe/subclasse). 

Partindo para uma definição da semântica formal para os conceitos relacionados à AL, 

serão consideradas as interpretações I as quais consistem em um conjunto não vazio ∆I (domínio 

de interpretação) e uma função de interpretação, e que acerta para todo conceito atômico A um 

conjunto AI ⊆ ∆I, e para todo papel atômico R uma relação binária RI ⊆ ∆I x ∆I. A função 

interpretação é extensível para descrições de conceitos pela seguinte fórmula indutiva 

(BAADER et al., 2007). 

⊤I = ∆I 

⊥I = ∅ 

(¬C)I = ∆I/CI 

(C ⊓ D)I = CI ∩ DI 

(∀R.C)I = {a ∈ ∆I  | ∀b. (a,b) ∈ RI → b ∈ CI} 

(∃R.⊤)I = 
{a ∈ ∆I  | ∃b. (a,b) ∈ RI} 

Ainda, para descrever que dois conceitos são equivalentes (C é equivalente a D), é escrito 

C ≡ D, se CI = DI para todas as interpretações I.  
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Incrementos de expressividade podem ser obtidos se outros construtores forem 

adicionados à AL. Para identificar cada um, são adicionadas letras para as quais refletem o tipo 

de construtor utilizado. 

TABELA 1: Expressividade da dl com sua sintaxe e semântica correspondente (Baader et al., 2007) 

Nome Sintaxe Semântica Símbolo 

Superior ⊤ ∆I AL 

Inferior ⊥ ∅ AL 

Interseção C ⊓ D CI ∩ DI AL 

União C ⊔ D CI ∪ DI U 

Negação ¬C ∆I/ AI C 

Restrição de Valor ∀R.C {a ∈ ∆I  | ∀b. (a,b) ∈ RI → b ∈ CI} AL 

Quantificação existencial ∃R.C {a ∈ ∆I  | ∃b. (a,b) ∈ RI ∧ b ∈ CI} E 

Restrição numérica não-qualificada 

≥ n R 

≤ n R 
= n R 

{a ∈ ∆I | |{b ∈ ∆I |(a,b) ∈ RI}| ≥ n} 

{a ∈ ∆I | |{b ∈ ∆I |(a,b) ∈ RI}| ≤ n} 

{a ∈ ∆I | |{b ∈ ∆I |(a,b) ∈ RI}| = n} 

N 

Restrição numérica qualificada 
≥ n R.C 
≤ n R.C 

= n R.C 

{a ∈ ∆I | |{b ∈ ∆I |(a,b) ∈ RI ∧ b ∈ CI }| ≥ n} 

{a ∈ ∆I | |{b ∈ ∆I |(a,b) ∈ RI ∧ b ∈ CI}| ≤ n} 

{a ∈ ∆I | |{b ∈ ∆I |(a,b) ∈ R I ∧ b ∈ CI}| = n} 

Q 

Mapeamento papel-valor 
R ⊆ S 
R = S 

{a ∈ ∆I | ∀b.(a,b) ∈ RI → (a,b) ∈ SI} 

{a ∈ ∆I | ∀b.(a,b) ∈ RI ↔ (a,b) ∈ SI} 
 

Concordância e  
Não-concordância 

u1 ≐ u2 

u1 ≐ u2 
{a ∈ ∆I | ∃b ∈ ∆I. u1

I  (a) = b = u2
I (a)} 

{a ∈ ∆I | ∃b1,b2 ∈ ∆I. u1
I  (a) = b1 ≠ b2 = u2

I (a)} 
F 

Nominal I II ⊆∆I com | II | = 1 O 

A partir de tais construtores, é possível criar axiomas que descrevem um homem feliz 

como um humano não-fêmea, casado com uma doutora, tem filhos que também são doutores 

ou professores, e que a quantidade de filhos está entre dois e quatro. 

HomemFeliz ≡ Humano ⊓ ¬Fêmea ⊓ (∃casado.Doutora) 

  ⊓ (∀temFilho.(Doutor ⊔ Professor)) 

  ⊓ >2 temFilho ⊓ <4 temFilho 

De maneira geral, o raciocínio em DL é utilizado para verificar se conceitos não são 

contraditórios (inconsistentes) e derivar relações. Por meio de algoritmos de raciocínio por 

subsunção (SCHMIDT-SCHAUSS, 1989), é possível determinar o relacionamento entre uma 

superconceito e um subconceito, além de computar os indivíduos em um relacionamento. 

Fazendo uma analogia entre uma base de conhecimento em DL e um banco de dados, temos 

que uma Tbox pode ser comparada ao esquema do banco de dados, enquanto que a Abox pode 

ser comparada com os dados guardados no banco (BAADER et al., 2007). Se aplicado a 

ontologias formais, estas vão além da noção de esquema já que representam classes da forma 

como elas ocorrem na realidade, e não para resolver um problema particular (como num banco 

de dados). 
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Apesar disso, a semântica da Abox difere da do banco de dados no que concerne à 

interpretação: no banco, admite-se apenas uma interpretação para o dado (a que está no 

esquema). Na Abox, é possível que uma instância tenha mais do que uma interpretação (uma 

mesma instância pode ser computada em diversas relações que a classe participe) (BAADER 

et al., 2007). 

Dessa forma, para garantir que o raciocínio seja completo e previsível, a sub-linguagem 

da DL empregada deve ser no mínimo decidível. O poder de expressividade empregado deve 

ser restringido (STAAB; STUDER, 2009). 

Para o processamento por máquinas da DL, faz-se necessário a utilização de uma 

linguagem específica. A World Wide Web Consortium (W3C) recomenda a utilização da 

OWL2. 

2.2.2. OWL2 

A Ontology Web Language (OWL) foi criada para auxiliar no processamento de 

informações por aplicações, em contraste com situações que humanos apenas tem acesso à 

massa de informação. A sintaxe da OWL segue definições do eXtensible Markup Language 

(XML), como a habilidade em definir esquemas de tags customizadas. Ainda, aproveita a 

abordagem flexível do Resource Description Framework (RDF) para a representação de dados. 

Com tudo isso, a OWL possibilitava a descrição formal do sentido de terminologias utilizadas 

em documentos web (MCGUINNESS; VAN HARMELEN, 2004). 

Em 2009, uma revisão e extensão da OWL foram publicadas pela W3C, a OWL2.  A 

estrutura da OWL2 pode ser entendida como descrito na imagem a seguir (Figura 2). 



30 
 

 

FIGURA 2: A estrutura da OWL2 (traduzido de W3C, 2009). 

Uma ontologia em OWL2 é descrita por uma estrutura e por um grafo em RDF; e, pode 

importar uma ou mais ontologias. Do ponto de vista sintático, um documento OWL2 pode ser 

construído e analisado em Manchester Syntax (HORRIDGE; PATEL-SCHNEIDER, 2009) que 

auxilia numa leitura mais amigável, e.g. próximo à linguagem falada. Também pode ser descrito 

e analisado em uma sintaxe funcional, como uma sequência de caracteres Unicode. Do ponto 

de vista semântico, uma ontologia OWL2 apresenta uma semântica direta (baseada em DL) e 

que apresenta correspondências com a semântica inerente ao RDF (W3C, 2012). Atualmente, 

boa parte das ontologias disponíveis são criadas em OWL2, como as disponíveis no BioPortal 

(NOY et al., 2009).  

2.3. Ontologias Biológicas 

As ontologias biológicas representam um campo emergente e que ganhou repercussão 

com o desenvolvimento da Gene Ontology (GO) (THE GENE ONTOLOGY CONSORTIUM, 

2000, 2015), a qual é utilizada para análise de informações de pesquisas em genômica funcional 

(BODENREIDER; MITCHELL; MCCRAY, 2005). 

Ontologias do domínio biológico são utilizadas (principalmente) para descrever a 

estrutura e a complexidade do conhecimento do domínio (RUBIN et al., 2008). Bodenreider et 

al. (2005) comentaram que as ontologias biológicas exercem um papel central para a integração 

de informação sobre diferentes modelos de organismos. 
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Ontologias como a GO, ChEBI, PR e BTL2 apresentam conformidades com as bases 

formais da BFO e RO. Dessa forma, é possível utilizar estas ontologias em comunicação 

facilmente dentro de uma aplicação. Por se tratar da linguagem mais comum para a 

representação de ontologias, a DL foi escolhida para ser utilizada na representação das 

ontologias e axiomas no presente trabalho. A seguir, exemplificaremos algumas ontologias 

biológicas formais, especificamente as utilizadas neste trabalho. 

2.3.1. GO 

A Gene Ontology (GO)7 (THE GENE ONTOLOGY CONSORTIUM, 2000, 2015) é uma 

ontologia que foi criada para possibilitar a estruturação de um vocabulário controlado, 

precisamente definido e comum. Ainda, deve possibilitar a descrição dos papéis dos genes e 

dos produtos gênicos em qualquer organismo. 

A partir do desenvolvimento da GO, vários estudos foram realizados, como o de Bien et 

al. (2012) os quais utilizaram essa ontologia para avaliar similaridade semântica entre ela e 

dados de sequências de proteínas, expressão gênica interações entre proteínas, entre outras. O 

estudo de Burge et al. (2012) descreveu a utilização de anotações sobre proteínas, juntamente 

com a GO, para inferir informações sobre sequências de proteínas não caracterizadas.  

Outro trabalho, desenvolvido por Chittenden et al. (CHITTENDEN et al., 2012) 

evidenciou o desenvolvimento de um algoritmo para descobrir subclassificação para processos 

biológicos relacionados aos termos disponíveis na GO. 

2.3.2. ChEBI 

Chemical Entities of Biological Interest (ChEBI)8 (DEGTYARENKO et al., 2008; 

HASTINGS et al., 2013) foi derivada a partir de um projeto desenvolvido pelo European 

Bioinformatics Institute, em 2002. O projeto tinha como objetivo criar um dicionário definitivo 

e gratuito de entidades químicas de interesse biológico. O trabalho foi motivado pela ausência 

de fontes anotadas e de alta qualidade para promover a utilização correta de terminologias 

bioquímicas em bandos de dados biológicos. 

Nesse sentido, a ChEBI inclui a descrição de entidades químicas de baixo peso molecular 

para auxiliar no entendimento e possibilitar intervenção no funcionamento biológico 

(DEGTYARENKO et al., 2008). O principal conteúdo da ChEBI são identificadores únicos 

                                                
7 http://geneontology.org/ 
8 https://www.ebi.ac.uk/chebi/ 
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juntamente com nomes, estruturas químicas e classificação ontológica. ChEBI é 

disponibilizada, assim, em dois formatos: como uma ontologia e como uma base de dados. 

Cada registro é revisado manualmente por especialistas do domínio e todas as entidades 

derivadas neste processo são classificadas por meio da ontologia ChEBI. O conteúdo extensivo 

na base de dados ChEBI é recuperado a partir de bancos de dados biológicos disponibilizados 

gratuitamente e que contenham informações sobre moléculas. 

O foco da ontologia ChEBI é a representação de entidades moleculares, como o próprio 

nome sugere. A ontologia é subdividida em partes principais que tratam da representação de 

estruturas moleculares, papéis biológicos, e partículas subatômicas. Estrutura molecular 

(‘Molecular structure’) é relacionada a representação de moléculas e as respectivas subpartes. 

Papéis biológicos (‘Biological role’) são utilizados para classificar moléculas dependendo no 

papel apresentado durante a realização de processos biológicos diversos. E, finalmente, 

partículas subatômicas (‘Subatomic particle’) para a representação de entidades menores que 

um átomo. 

2.3.3. PR 

A PRotein Ontology (PR)9 (NATALE et al., 2011, 2014) é uma ontologia destinada a 

representação de entidades relacionadas à proteínas. PR é mantida pelo Protein Information 

Resource (PIR), uma fonte pública de dados e informações sobre proteínas. O esforço para a 

criação da PRO resultou na integração de diversas bases de dados e a criação da estrutura atual 

do UniProt como uma base de dados. 

A PR apresenta classes para descrever formas modificadas, isoformas e complexos 

proteicos de diversos organismos vivos. A estrutura da PR é subdividida em três 

compartimentos:  

● ProEvo, com a descrição de relacionamentos evolucionários entre proteínas; 

● ProForm: para proteínas geradas de acordo com locais genéticos específicos; 

● E, ProComp com a descrição de complexos moleculares que incluem proteínas. 

Do ponto de vista ontológico, PR incluí todas as classes de proteínas naturalmente 

ocorrentes, e axiomas que as descrevem. PR é utilizada, por exemplo, para representar a 

tradução de produtos de genes específicos, como proteínas e RNA. Como fundamentação, a 

PRO reutiliza a Sequence Ontology (SO) (HOEHNDORF; KELSO; HERRE, 2009) e a 

Proteomics Standards Initiative Modification Ontology (PSI-MOD) (MONTECCHI-PALAZZI 

                                                
9 http://pir.georgetown.edu/pro/ 
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et al., 2008). Em suma, na PR, proteínas são descritas como o resultado da tradução de 

sequências e que apresenta como partes moléculas de aminoácidos. 

2.4. BTL2  

BioTopLite2 (BTL2)10 (BEISSWANGER et al., 2008; SCHULZ; BOEKER, 2013) é uma 

versão menos complexa e redesenhada da BioTop (BEISSWANGER et al., 2008). Esta foi 

criada em 2006 como uma ontologia top-domain, i.e. com um nível de granularidade inferior 

ao domínio e que inclui a representação de aspectos gerais do domíno biológico. BTL2 fornece 

classes e propriedades de objeto ricamente axiomatizadas e que permite a representação de 

domínios da biologia, como a genética ou a bioquímica. Com a estrutura mais genérica 

oferecida pela BTL2, por exemplo, é possível alinhar formalmente a GO, ChEBI e a PR. 

A partir da BTL2 é possível criar e alinhar outras ontologias do âmbito biológico em uma 

abordagem middle-out, i.e. a partir das classes mais específicas da BTL2 são definidas as 

classes mais genéricas do domínio. Outra vantagem em utilizar a BTL2 é a presença de pontes 

e reuso de propriedades de objeto da BFO e RO, respecivamente. Ontologias biológicas as quais 

reutilizam essas duas ontologias podem ser facilmente integradas sob o framework formal da 

BTL2. 

2.5. Raciocínio Baseado em Casos 

A literatura descreve os métodos de Case-based Reasoning (CBR, em tradução livre 

Raciocínio baseado em casos) como um ou mais métodos os quais visam apresentar soluções 

passadas para problemas atuais (KETLER, 1993; KOLODNER, 1992; MAIN; DILLON; 

SHIU, 2001; SLADE; HENRY, 1991; WATSON, 1999). 

Os primórdios dos estudos sobre CBR são relacionados a busca por soluções que 

representassem a memória semântica (necessária para o uso da linguagem) e a memória 

episódica (fatos temporários) (TULVING, 1972). Para tal, Schank e colaboradores (SCHANK; 

KOLODNER; DEJONG, 1980; SCHANK; KOLODNER, 1979; SCHANK, 1983) 

desenvolveram uma teoria baseada na lembrança, de forma que novas situações lembram casos 

passados. Isso possibilita a classificação dos casos novos em relação aos casos antigos (SLADE; 

HENRY, 1991). 

Sussman (1973) foi responsável por desenvolver um estudo que viria impulsionar o 

desenvolvimento das metodologias de CBR. Em seu trabalho Sussman descreveu o 

                                                
10 http://purl.org/biotop/ 
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desenvolvimento de um sistema denominado Hacker concebido para resolução de problemas e 

continha uma biblioteca de procedimentos identificadas por índices para retornar as consultas 

dos usuários (SUSSMAN, 1973). 

A partir disso, outros autores apresentaram uma visão mais aprofundada sobre as partes 

que compõem uma metodologia e um sistema em CBR. A seguir, uma breve explanação sobre 

como são estruturadas as metodologias clássicas e mais atuais em CBR. 

2.5.1. Processo Clássico de CBR 

Um dos pontos cruciais dos métodos de CBR é que estes eles são pensados de maneira a 

se aproximar da forma como os seres humanos analisam os fatos atuais e os comparam com 

fatos passados (KETLER, 1993; KOLODNER, 1992).  

Um modelo clássico de CBR foi apresentado por Althoff et. al. (ALTHOFF; 

KOCKSKÄMPER; FAUPEL, 1989). A ilustração desta ideia foi descrita por Aamodt e Plaza 

(1994) apresentaram a idealização disponível na Figura 3: Processo de CBR, por (AAMODT; 

PLAZA, 1994) (Figura 3).  

Na Figura 3, o processo básico de um método de CBR é apresentado como um ciclo de 

tarefas que inclui: (i) RECUPERAR, (ii) REUSAR, (iii) REVISAR e (iv) RETER são 

evidenciadas. De maneira geral, o ciclo é iniciado quando um novo problema é apresentado 

(através de uma consulta).  

 

FIGURA 3: Processo de CBR, por (Aamodt; Plaza, 1994). 
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Para solucionar o problema, outro (s) caso (s) com a mesma estrutura é (são) recuperado 

(s) de uma base de casos a partir da análise de similaridade entre o problema e os casos 

guardados na memória. Casos guardados são agrupados e categorizados como uma base de 

conhecimento geral sobre os casos guardados, de forma a auxiliar na recuperação.  

Havendo uma solução imediata para o caso, esta é reutilizada e apresentada uma 

sugestão de resolução para o problema (e.g. para o usuário). Do contrário, é realizada tarefa de 

revisar. Nesta tarefa, são executados testes para verificar o quão próximo a solução está do 

problema, podendo incluir a sugestão de modificações por outros componentes da base de casos 

para acomodar ao problema. Por fim, com a solução para o problema inicial (adaptado ou não), 

este é armazenado de forma que fique disponível para ser utilizado como possível solução de 

outros problemas futuros (AAMODT, AGNAR; PLAZA, 1994). 

Diversos trabalhos clássicos relacionam o uso de CBR como método para recuperar 

soluções para problemas. Exemplos são os sistemas Mediator (KOLODNER; SIMPSON, 1989; 

SIMPSON, 1985) para avaliação situacional, PLEXUS (ALTERMAN, 1986) para 

planejamento, JUDGE (BAIN, 1986) para jurisprudência, CHEF (HAMMOND, 1986), HYPO 

(COUNSELOR, 1987) em jurisprudência, CASEY (KOTON, 1988) em medicina, PROTOS 

(BAREISS; PORTER; WIER, 1987) para aprendizado de tarefas, entre vários outros.  

Mais recente são os sistemas de CBR que utilizam ontologias como fonte de 

conhecimento geral no ciclo de CBR, chamados de Knowledge Intensive Case-based reasoning 

(KI-CBR). Exemplos são o CREEK (AAMODT, AGNAR, 2004), Memóire 

(BICHINDARITZ, 2006), myCBR (BACH; ALTHOFF, 2012; STAHL; ROTH-

BERGHOFER, 2008), KASIMIR (D’AQUIN; LIEBER; NAPOLI, 2013) e jCOLIBRI (DÍAZ-

AGUDO, 2002; RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO, 2014; 

RECIO-GARCÍA, JUAN A. et al., 2006; RECIO-GARCÍA, JUAN ANTONIO, 2008). 

A seguir, serão apresentadas características gerais sobre as etapas do processo clássico de 

CBR. Adicionalmente, serão apresentados aspectos relacionados à KI-CBR, descrevendo as 

principais aplicações e como o ciclo de CBR é realizado na ferramenta jCOLIBRI, utilizada 

como base neste trabalho. 

2.5.1.1. Recuperar 

A tarefa de recuperação de casos é um dos pontos cruciais dos processos de CBR. Nesta 

etapa, e é determinado o quão similar o problema é das soluções disponíveis na base de casos 

(MILLE, 2006). Para tal, é necessário utilizar uma métrica de similaridade entre o problema e 

as possíveis soluções.  
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Uma das formas clássicas de definir similaridade entre o problema e os casos da base é 

aplicando algoritmos os que utilizam a definir pesos maiores para ponderação (como em uma 

média ponderada) sobre os atributos que apresentam maior similaridade com o caso, e pesos 

menores do contrário (MILLE, 2006). As métricas mais comuns são baseadas em algoritmos 

de k-Nearest Neighbor (k-NN), descrito em 1967 por Cover e Hart (COVER; HART, 1967). 

O uso de k-NN é considerado uma técnica de aprendizagem lenta (tradução livre de Lazy 

Learning), pois para ser executado é necessário que existam casos na memória para executar o 

treinamento (CUNNINGHAM, PÁDRAIG; DELANY, 2007). Em outras palavras, uma 

aplicação baseada em CBR (e que utiliza k-NN) necessita carregar todos os casos na memória 

para que seja possível definir quais são similares. 

A definição de similaridade é, assim, determinada a partir da distância entre os conceitos 

do problema e dos casos resposta, e pode ser descrito como segue: 

Dada uma consulta q e uma base de casos (ou biblioteca de casos) L, k-NN recupera o 

conjunto K dos casos k’s mais similares à q (i.e. o menos distante) em L e prediz a maioria das 

classes através de pesos pré-determinados como membros da classe de q. Objetivamente, em k-

NN cada caso x = {x1, x2,..., xn, xc} é definido como um conjunto de n (numérica ou simbólica) 

características, das quais xc representa os valores assumidos pela classe x. Assim, a distância é 

definida como: 

 

No qual wf representa o valor do peso parametrizado e definido para a característica f 

(WETTSCHERECK; AHA, 1995). Além disso,  

𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛ç𝑎 (𝑥, 𝑞) =  {|𝑥𝑓 − 𝑞𝑓|𝑠𝑒 𝑓 é 𝑛𝑢𝑚é𝑟𝑖𝑐𝑜 0 𝑠𝑒 𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟í𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑓 é 𝑠𝑖𝑚𝑏ó𝑙𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝑥𝑓

= 𝑞𝑓  1 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜  

significando que, se os valores das características f forem numéricos (N), a diferença entre x e 

q é determinada pela subtração de seus valores; se o valor da característica for simbólico (S) e 

a mesma característica f existir em x e q, ambas serão iguais e não haverá diferença; e, assume 

o valor 1 quando não houver um limite estipulado, i.e. forem completamente diferentes 

(WETTSCHERECK; AHA, 1995). Entretanto, outros trabalhos apresentam abordagens 

específicas para a análise de similaridade:  

● Lógica nebulosa (CHENG; MELHEM, 2005; PLAZA et al., 1998; SLONIM; 

SCHNEIDER, 2001); 
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● “Weighted Information Content and Concept Scores/Concept Distance” (GUO; HU; 

PENG, 2012) (em tradução livre, Conteúdo Informacional Ponderado e Distância 

Resultados/Distância Conceitos). Este método propõe a realização do cálculo de 

similaridade, inicialmente, entre cada par de classes provenientes do problema e da base 

de casos, combinados com o cálculo de distância entre as classes do problema e da base 

de casos. Por fim, estes são somados de acordo com uma ponderação relacionada aos 

níveis taxonômicos das classes que estão sendo comparadas, produzindo uma estimativa 

de similaridade. 

Após a recuperação dos casos, os procedimentos seguintes são o reuso e a revisão. 

2.5.1.2. Reusar e Revisar 

O procedimento relacionado ao reuso e revisão de casos pode ser simples se uma ou mais 

soluções para um novo problema forem recuperados e puderem ser aplicados diretamente. O 

reuso e a revisão são necessários para a avaliação do conteúdo recuperado. O reuso é aplicado 

sobre os casos recuperados, conforme a similaridade com o problema e informado ao usuário 

se é aplicável. Já a revisão, são relacionados aos métodos de adaptação utilizados para modificar 

o que foi reutilizado juntamente com os critérios do usuário. 

Entretanto, pode se tornar uma tarefa complexa de resolver se existirem diferenças 

substanciais entre o problema e as soluções candidatas (LOPEZ DE MANTARAS et al., 2005). 

Sobre estas últimas, se faz necessário realizar adaptação nas soluções recuperadas para que seja 

aplicado ao problema. 

De acordo com Kolodner (1995), até meados da década de 90 existiam os seguintes 

métodos de adaptação de soluções (considerando apenas valores numéricos para a descrição de 

características): 

● Métodos de Substituição – altera uma variável do caso solução com uma variável do 

problema: 

o Re-instanciação – instanciar soluções antigas com novos objetos, por exemplo 

como modificar uma receita de carne com arroz por outra com feijão; 

o Ajuste de Parâmetros – heurísticas de ajuste numérico nos parâmetros de 

recuperação, relacionando diferenças nas especificações do problema e da 

solução, por exemplo a modificação do valor de uma multa de trânsito pela 

gravidade da infração; 

o Pesquisa Local - utilização de uma fonte de conhecimento auxiliar (base de 

casos local ou do usuário) para recuperar valores para substituir valores antigos, 
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como por exemplo a modificação do transporte utilizado em translado para o 

hotel de um ônibus por táxis; 

o Memória de Consulta – utilização de fontes de conhecimento auxiliares 

(externas) como a base de casos, por exemplo, com o uso de uma ontologia 

externa a um sistema CBR para auxiliar na recuperação de casos; 

o Busca Especializada – utiliza uma fonte de conhecimento auxiliar e uma base 

de casos para recuperar casos, mas auxiliado por heurísticas de busca 

especializadas; 

o Substituição baseada em casos – utiliza os resultados recuperados para sugerir 

substituições para solucionar o problema, por exemplo, a trocar um prato de 

feijão preto por um prato de feião branco em uma receita; 

● Métodos de Transformação – modificação de um caso antigo para ser utilizado como 

solução de um novo problema: 

o Transformação de senso comum – baseado no uso de heurísticas de senso 

comum para remover ou adicionar componentes a uma solução, e.g. modificar 

o componente gerador de luz por outro de um mesmo comprimento de onda em 

um laser; 

o Reparo guiado por modelo – mediada por um modelo causal (causa ⟷ efeito), 

por exemplo, em casos de doenças que se comportam segundo um modelo 

preestabelecido; 

● Adaptação e reparo de propósito especial – utilizada para realizar adaptações 

específicas em domínios os quais não são suportados por um dos métodos anteriores 

(utilizado geralmente em sistemas críticos); 

● Repetição derivacional – utiliza o modelo que gerou a derivação de um caso antigo 

para derivar uma solução de um novo caso (modificar automaticamente uma solução de 

drenagem para uma localidade comparando com o regime pluviométrico da região de 

estudo). 

Adicionalmente, com o desenvolvimento das abordagens baseadas em conhecimento 

surgiram outros métodos para reutilizar o conhecimento (valores numéricos e simbólicos, este 

último principalmente) da base de casos e adaptá-lo de forma a moldar uma solução factível.  

Uma exemplificação sobre um dos métodos apresentados, a Substituição, foi apresentado 

por Craw et al.(2006). Um dos pontos principais deste trabalho é a elucidação das principais 

dificuldades em realizar Raciocínio Baseado em Casos utilizando valores numéricos (maioria 
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das abordagens utilizadas) e valores simbólicos (como nas abordagens baseadas em 

conhecimento intensivo).  

Considerando o procedimento de reuso de casos antigos seguidos de procedimentos de 

revisão, adaptações em valores numéricos são relacionadas à realização de cálculos, muitas 

vezes para identificar as diferenças entre os valores no caso problema e a possível solução 

(CRAW; WIRATUNGA; ROWE, 2006). Para valores simbólicos, similar à aplicações 

relacionadas a conhecimento intensivo, a tarefa pode ser considerada mais complexa pelo fato 

de não apresentar valores numéricos para nortear a definição de similaridade e/ou 

dissimilaridade11 (CRAW; WIRATUNGA; ROWE, 2006). 

No trabalho desenvolvido por Lieber (2007) foi apresentada uma proposta de adaptação 

conservativa, a qual reside na manutenção das características do caso solução sendo ao mesmo 

tempo consistente com o conhecimento do domínio e o caso problema. Em outras palavras, a 

adaptação conservativa (utilizando conhecimento do domínio) procura realizar menos 

modificações no caso solução, em comparação com o problema e a base de conhecimento, de 

forma que possibilite a manutenção de consistência (LIEBER, 2007). 

Após a realização do reuso e revisão de casos, a próxima tarefa usuário é a retenção. 

2.5.1.3. Reter 

O procedimento de retenção dos casos (também podendo ser considerado aprendizado) é 

uma etapa “fim” na maioria dos métodos de CBR. Após o usuário realizar a recuperação, 

mensurar como uma solução pode ser utilizada sobre o problema, e realizar as devidas 

adaptações, para é necessário guardar a solução para poder ser utilizada caso em problemas 

futuros. 

Markovitch e Scott (1988) foi o primeiro a descrever como guardar um problema e a 

solução. Estes autores introduziram ideias de como tratar soluções para problemas com valores 

negativos (i.e. contraditórios), podendo estas ser de três formas:  

● Ignorar o problema;  

● Evitar o problema garantindo que apenas valores positivos sejam adquiridos; 

● E, remover ambos os valores. 

                                                
11 Medidas de dissimilaridade são utilizadas quando as medidas de similaridade não podem ser estimadas. A 

medida de dissimilaridade apresenta a magnitude sobre o quão diferentes são dois objetos em um intervalo 

definido entre 0 e 1 (quanto mais próximo do 0, mais idênticos são os atributos)(PERNER, 2002). 
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Em sistemas de CBR, frequentemente são empregadas técnicas que apresentam 

heurísticas para apreender casos específicos, ou deletar casos que apresentam um certo grau de 

similaridade para evitar redundância (SMYTH; KEANE, 1995).  

De acordo com Smyth e Keane (1995), deve existir uma definição sobre os tipos de casos 

que compõem a base de casos, com referência a representatividade que cada caso representa 

para o todo (i.e. a base de casos). Smyth e Keane classificam os casos de acordo com os 

seguintes graus de competência: 

● Pivô: problemas extremos, e.g. só podem ser resolvidos por soluções únicas, como por 

exemplo a definição de uma chave em uma fechadura; 

● Abrangente: caso sejam removidos, diminuem as competências do sistema, pois são 

casos que auxiliam na ligação de conglomerados de casos sobre um mesmo tópico 

central; 

● Suporte: caso especial do Abrangente em que todos os casos de um conjunto 

representam uma solução proporcional (i.e. semelhante) para um mesmo problema; 

● E, Auxiliar: apenas contribuem para o desempenho do sistema. É considerado 

abrangente quando existe um caso na base mais genérico e que o engloba. 

Tais competências são determinadas pela cobertura e o quão simples é acessá-los. De 

acordo com os autores (SMYTH; KEANE, 1995), as competências dos casos que compõem a 

base devem ser computadas na inicialização de um sistema em CBR e atualizadas apenas 

quando adicionado um novo caso na base. 

Zhu e Yang (ZHU; YANG, 1999) (ZHU; YANG, 1999) propuseram um método de 

retenção de casos por meio de adições à base de casos. Estes autores utilizaram a noção 

apresentada por cálculos (similares ao k-NN) os quais definem a proximidade (similaridade) 

entre os casos e as possíveis soluções. A proximidade geral da solução com os casos foi definida 

por um ponto de corte definido em 63% (para o domínio de cidades e transportes). Assim, para 

um novo caso ser adicionado à base, este deverá elevar a cobertura da base sobre os problemas 

apresentados acima do nível de corte (63%).  

Munoz-Avila (MUNOZ-AVILA, 2001) descreveu o processo de retenção de casos a 

partir da adaptação necessária para modificar as possíveis soluções. De acordo com o autor, 

este processo pode ser realizado levando em consideração o tamanho do espaço de busca que 

foi percorrido para resolver o problema. Este é definido tomando como princípio a quantidade 

de decisões planejadas para resolver o problema. Nesta abordagem, casos são adicionados como 

novos apenas se houver diferenças entre os casos dentro de um limite estipulado pelo usuário 

(threshold) (MUNOZ-AVILA, 2001). 
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Li e colaboradores (LI et al., 2009) apresentaram um workflow para domada de decisão 

sobre como reter um caso (Figura 4).  

 

FIGURA 4: Workflow para determinar adição de novos casos a uma base de casos. (tradução livre de imagem 

disponível em (Li et al., 2009). 

Como descrito na Figura 4, se a solução encontrada para um determinado problema for 

suficiente, o conjunto de regras de adaptação utilizadas deve ser atualizado, aumentando o 

coeficiente de confiança sobre a regra. Do contrário, o usuário é questionado sobre uma solução 

mais viável; sob a solução informada pelo usuário, uma nova regra de adaptação é gerada, 

guardado na base de regras, então o caso solução é salvo na base de casos e o problema retém 

todos os casos novos apresentados. 

Como é possível identificar, existem algumas abordagens descritas na literatura 

explicitando as formas de como é possível guardar um novo caso (problema) que é apresentado 

a um sistema em CBR na base de casos. Os trabalhos oferecem suporte para os procedimentos 

de adição de novos casos, ou remoção de casos. 

Após descrever as tarefas realizadas por um CBR, serão apresentados especificamente 

métodos de CBR que utilizam ontologias como base de conhecimento, o KI-CBR. 

2.5.2. Knowledge-intensive Case-based Reasoning – KI-CBR 

Aamodt (2004) descreve o KI-CBR como introduzido na Figura 5. 
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FIGURA 5: Processo de CBR baseado em conhecimento intensivo (Aamodt, Agnar, 2004). 

Este modelo é baseado na combinação de ‘modelagem inicial do conhecimento inicial’, 

com o aprendizado contínuo pela resolução de problemas, ou ‘manutenção do conhecimento’. 

A função do módulo de aquisição de conhecimento inicial é analisar o domínio e a tarefa em 

questão, desenvolvendo os modelos gerais (Mental, Nível Simbólico e Análise de 

Conhecimento) necessários para mediar o processo de análise dos casos. (AAMODT, AGNAR, 

2004). 

O módulo ‘manutenção do conhecimento’ é a continuidade do módulo ‘aquisição de 

conhecimento’, e tem como principal função abarcar o modelo interno do sistema e o 

conhecimento do domínio. Além disso, deve possibilitar a atualização e revisão do 

conhecimento genérico com informações provenientes dos casos. Ainda, neste módulo são 

apresentados os novos casos que, após tratamento, são considerados como experiências e 

mantidos no para utilização futura. (AAMODT, AGNAR, 2004). 

Uma das principais vantagens em utilizar um método de KI-CBR é o uso de uma 

representação de alto nível sobre o sistema, por exemplo uma ontologia. Do ponto de vista da 

aplicabilidade, o método de KI-CBR tem como principal foco a interpretação dos dados e a 

utilização dos casos como parte do conhecimento, possibilitando aprendizado por parte do 

sistema (AAMODT, AGNAR, 2004). 
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3.FERRAMENTAS 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizadas algumas ferramentas. Estas são: 

Eclipse IDE, Protégé, além dos frameworks jCOLIBRI2 e Gryphon. Todos os componentes 

foram criados segundo a linguagem Java v.8. 

3.1. Ambiente de Desenvolvimento 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi utilizado o ambiente de desenvolvimento 

integrado Eclipse MARS, o qual possibilita a integração de bibliotecas externas e na execução 

de tarefas (por meio de plugins) escritos na linguagem Java. Outros fatores como uma elevada 

curva de aprendizado e de ser concebida como uma solução de código livre (com amplo suporte 

pela comunidade de desenvolvimento) também foi relevante nesta escolha. 

3.2. Edição e Verificação de Ontologias 

Para a leitura e conhecimento dos componentes ontológicos utilizados, foi utilizado o 

Protégé Editor v.5 (beta 17). O Protégé é uma plataforma independente de domínio de 

aplicação, proporcionando um ambiente extensível e integrado para edição e construção de 

ontologias voltadas a sistemas baseados no conhecimento. Além disso, o Protégé suporta 

ontologias escritas em OWL2, criação de consultas DL, utilização de raciocinador para 

verificação de conteúdo da ontologia, entre outras tarefas. 

3.3. Integração de bancos de dados baseado em ontologias 

Na integração semântica incluindo as fontes de dados e ontologias listadas, foi utilizado 

o Gryphon Framework. O Gryphon é framework open-source desenvolvido em Java com as 

funções de (i) gerenciar as conexões e comunicação entre as fontes, (ii) alinhar as ontologias, 

(iii) mapear os bancos de dados, (iv) reescrever as consultas e (v) unificar seus resultados.  A 

escolha do Gryphon Framework como ferramenta de apoio ao desenvolvimento do trabalho se 

deu devido à inexistência de uma ferramenta similar na literatura que realizasse a integração de 

fontes heterogêneas (bases de dados e ontologias). Para realizar as tarefas internas, o Gryphon 

reutiliza: 

 AgreementMakerLite (AML) (CRUZ; ANTONELLI; STROE, 2009; FARIA et al., 

2013, 2014) para alinhar as ontologias, gerando um arquivo de alinhamentos na 

linguagem EDOAL (DAVID et al., 2011); 



44 
 

 D2RQ (BIZER; SEABORNE, 2004; OLDAKOWSKI, 2010) para gerar e gerenciar os 

mapeamentos entre as ontologias e os bancos de dados. Além disso, é utilizado para 

reescrever consultas do nível ontológico (em SPARQL) para as fontes de dados através 

dos mapeamentos (escritos em Turtle syntax); 

 Mediation (CORRENDO et al., 2010) é utilizado para gerenciar o mecanismo de 

reescrita de consultas entre a ontologia mais genérica (BTL2) e as ontologias de domínio 

(GO, PR e ChEBI) utilizando os alinhamentos derivados do AML; 

 E, SESAME como interface de consulta SPARQL. 

Resultados de consultas do Gryphon Framework podem ser escritos em RDF, XML, 

JSON e CSV. 

3.4. Ferramentas de KI-CBR 

Alguns trabalhos descrevem aplicações implementadas com auxílio de ferramentas KI-

CBR. Por exemplo, as ferramentas CREEK, Mémoire, myCBR, Kasimir (D’AQUIN; LIEBER; 

NAPOLI, 2013)), e o jCOLIBRI.  

O sistema CREEK é uma arquitetura de KI-CBR desenvolvida para resolução de 

problemas e aprendizagem em ambientes ricos em conhecimento. Este sistema integra a 

resolução de problemas e aprendizagem em uma arquitetura funcional. O CREEK possui alguns 

módulos integrados dentro de uma base conceitual comum: o Modelo Geral de Domínio. Os 

principais módulos da arquitetura são: 

● Modelo de conhecimento (entidades do mundo real e relacionamentos); 

● Modelo de estratégia; 

● E, dois modelos meta-nível (um para combinação de base de casos e outros tipos de 

raciocínio; e outro para métodos de aprendizagem combinados). 

O Memóire realiza o compartilhamento e a distribuição de bases de casos e as respectivas 

ontologias (no âmbito biológico). A proposta do projeto Mémorie foi desenvolver um meio de 

se realizar o intercâmbio entre casos e ontologias biológicas relacionadas na Web semântica 

utilizando como base a linguagem OWL. 

O projeto de Memórie framework possui algumas premissas básicas: 

● A linguagem deve permitir uma fácil extensibilidade, uma vez que o conhecimento pode 

ser adicionado de forma interativa. 

● A linguagem deve ser aplicável a diversos domínios biológicos. 

● A linguagem deve dar suporte distribuído a manutenção de ontologias e casos. 
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● A linguagem deve permitir a representação de estruturas de conhecimento não 

hierárquico. 

● A linguagem deve permitir realizar a distinção entre: generic relations (IS-A) e partitive 

relations (PART-OF). 

Todas estas premissas são relacionadas ao uso de ontologias e as facilidades que elas 

oferecem. 

O myCBR é uma ferramenta de KI-CBR projetada para modelar e testar funções de 

similaridade sofisticadas. O projeto foi concebido como um plugin para o editor de ontologias 

Protégé. Baseado no CBR-WORKS (SCHULZ, 1999), o myCBR utiliza instâncias de classes 

como base de casos, e classes como fonte de conhecimento primário de forma que ambos sejam 

manipulados unicamente pelo próprio Protégé. Os pontos altos são a adição de diversos tipos 

de medidas de similaridade, ou a construção automatizada de uma medida de similaridade caso 

nenhuma exista. 

KASIMIR, é um sistema de suporte a decisão médica (oncologia) utilizado para propor 

diagnósticos adequados, tratamento ou observação/supervisão a determinados pacientes com 

base em protocolos de decisão computadorizados. A implementação do sistema depende de 

uma representação baseada em objetos e classificação hierárquica.  

No entanto, o desenvolvimento de KASIMIR baseia-se na generalidade: a base de 

conhecimento e a especificação da interface são descritas em ficheiros XML. Assim, a 

adaptação deste sistema para outros domínios de aplicação é bastante simples, do ponto de vista 

de implementação. O projeto foi desenvolvido em cima das seguintes tecnologias de web 

semântica: 

● DL como linguagem de representação de conhecimento;  

● C-OWL (Context OWL) (BOUQUET et al., 2004) para codificar a representação;  

● CBR como método para seleção de casos. 

A seguir, será descrita a última aplicação de KI-CBR a ser considerada, o jCOLIBRI. 

Detalhes adicionais sobre esta ferramenta são incluídos devido sua utilização como ferramenta 

base para este trabalho. 

3.5. jCOLIBRI 

jCOLIBRI é uma plataforma de suporte à implementação (framework em Java) de 

aplicações para usuários que desenvolvem soluções utilizando CBR. O framework hoje dispõe 

de duas versões: 
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● jCOLIBRI1: primeira versão do framework, composta de uma interface gráfica 

completa que orienta o usuário na concepção de um sistema de CBR sem necessidade 

de conhecimento em linguagens de programação e codificação.  

● jCOLIBRI2: uma nova arquitetura implementada em duas camadas: uma orientada para 

desenvolvedores e outras orientadas para designers. Este novo design é um framework 

aberto para desenvolvedores Java que querem incluir as características de jCOLIBRI2 

em suas aplicações CBR. 

O jCOLIBRI2 foi construído a partir da ideia básica de separar tarefas e métodos de CBR 

(RECUPERAR, REUSAR, REVISAR e RETER) que indicam os objetivos que o sistema deve 

alcançar e, portanto, guiam a execução do sistema.  

O projeto em geral possui algumas características relevantes:  

● A curva de aprendizado necessária para o início do desenvolvimento de aplicações 

utilizando o framework,  

● Ampla quantidade de documentação e publicações,  

● Arquitetura simplificada com a abstração de algumas funções que por sua vez são 

reaproveitadas de outras bibliotecas,  

● Código fonte aberto e escrito em Java, integração com diversas bibliotecas,  

● Uso da base de casos e ontologia por meio de connectors específicos  

● E, o suporte à implementação dos mais variados tipos de aplicações de CBR (Tabela 2). 

TABELA 2: tipos de aplicações CBR suportadas pelo jCOLIBRI. 

Tipo Detalhamento 

Estruturas para a organização da base de 

casos. 

Plana, hierárquica, ou baseada em aprendizagem de 

máquina. 

Meios de persistência física para a base de 

casos. 

MySQL, RACER, XML, entre outros. 

Combinações de tarefas e métodos de 

recuperação CBR. 

Selecionados de forma flexível para permitir a 

customização das aplicações; 

Tipos de representação para casos. Textos, par atributo-valor, representações orientadas a 

objetos, representações semi-estruturadas, ontologias. 

 O jCOLIBRI apresenta diversas facilidades para o desenvolvimento de aplicações de 

CBR. Portanto, será reutilizado como base neste trabalho. A seguir, será descrito o processo 

KI-CBR realizado pelo jCOLIBRI e a arquitetura da ferramenta. 
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3.5.1. Arquitetura do jCOLIBRI 

De acordo com Recio-Garcia e colaboradores (2014; 2008), as funcionalidades do 

jCOLIBRI2 são relacionadas a arquitetura descrita na Figura 6. A arquitetura do jCOLIBRI é 

composta de 2 níveis. A parte inferior (Persistência) é responsável pelo gerenciamento das 

conexões com os bancos de dados, arquivos de textos ou ontologias. A parte superior 

(Aplicação) é responsável pela manipulação dos casos para a recuperação de resultados pela 

consulta do usuário. 

Ainda, é no nível de aplicação que os passos clássicos de CBR (Recuperar, Reusar, 

Revisar, Guardar) como avaliar o conteúdo recuperado e disponibilizar interfaces para outros 

sistemas ou extensões. Por exemplo, o jCOLIBRI 2 provê interfaces para ferramentas de 

processamento de texto, como o OpenNLP (THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION, 

2010) e o GATE (CUNNINGHAM, HAMISH et al., 2013). 

3.5.1.1. Camada de Persistência 

A camada de persistência é responsável pela organização em memória dos casos e dispõe 

dos connectors necessários que provêm às aplicações CBR o acesso (interface) aos casos 

armazenados (em base de dados, arquivos de texto, ontologia, etc.). Além de disponibilizar 

connectors padrões, o jCOLIBRI permite que o desenvolvedor implemente sua própria interface 

de comunicação. 

3.5.1.2. Camada de Aplicação 

Esta camada é responsável por realizar a gestão do ciclo de etapas CBR, as sub-etapas de 

comportamento da aplicação, a base de casos e o core da abordagem que engloba as classes e 

interfaces mais importantes da solução. Na camada de aplicação o desenvolvedor pode 

manipular a base de casos para a recuperação de informações e estender novas funcionalidades 

a partir do core da ferramenta e suas interfaces. 
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FIGURA 6: Arquitetura jCOLIBRI2 (RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO, 

2014; RECIO-GARCÍA, JUAN ANTONIO, 2008) 

3.5.2. Processo de CBR do jCOLIBRI 

Além de comporta as quatro etapas que compõe o processo clássico de CBR 

(RECUPERAR, REUSAR, REVISAR e RETER), as aplicações CBR desenvolvidas com 

jCOLIBRI possuem ainda uma segmentação em três sub-etapas (Precycle, Cycle e Postcycle) 

no seu comportamento: 

● Precycle - Carrega os casos e prepara a execução do aplicativo CBR. 

● Cycle - Executa uma etapa CBR utilizando a consulta (query) dada. 

● Postcycle - Encerra a aplicação juntamente com o connector. 

O jCOLIBRI dispõe também de mecanismos para realizar configurações básicas de 

aplicações CBR, e.g., connectors, base de casos, etc.  

3.5.2.1. Recuperar 

Durante a etapa de Recuperação são aplicadas as medidas de similaridade, com intuito de 

recuperar os casos mais adequados como solução para o problema do usuário. Na abordagem 

atual, é realizada quando a base de caso é avaliada de acordo com as restrições descritas em 
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medições de consulta do usuário e similaridade, capazes de lidar com as classes da ontologia e 

indivíduos de acordo com a consulta submetida pelo usuário. 

3.5.2.2. Reusar 

Reutilizar está relacionado a tarefa de aplicar a solução recuperada mais adequada para o 

problema do utilizador por meio da execução de métodos de similaridade. Por vezes, durante a 

reutilização é necessária alguma adaptação, a fim de modificar a solução recuperada mais 

adequada para o caso de satisfazer os requisitos do utilizador de uma forma mais específica. 

Ou, para melhorar a originalidade, v.g. avaliar o problema e derivando novas soluções, a 

solução de acordo com a pesquisa do utilizador. 

De acordo com os requisitos descritos por Pesquita (2009), a métrica de similaridade do 

integrativO CBR deve direcionada para a avaliação de grafos (ontologias). Considerando que 

analizar ontologias com DL significa realizar comparações específicas (detalhadas), a 

realização de funções específicas e a utilização de anotações são geradas automaticamente, é 

indicado o uso de uma métrica numérica baseada em ontologias.  

A literatura indica vários trabalhos que utilizam ontologias para calcular similaridade 

(D’AMATO et al., 2005; GONZALEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO; GÓMEZ-ALBARRÁN, 

1999; HADJ TAIEB; BEN AOUICHA; BEN HAMADOU, 2014; HARISPE; RANWEZ; et 

al., 2014; HARISPE; SÁNCHEZ; et al., 2014) para mencionar apenas alguns. A partir desses, 

os trabalhos de Gonzalez-Calero (1999) e Sanchez-Ruiz (2011) são considerados os principais.  

Gonzalez-Calero (1999) descreve a similaridade semântica para fontes ontológicas 

descritas em DL como a composição de métricas para similaridade entre classes, propriedades 

de objeto (w.r.t. indivíduos específicados por uma determinada propriedade de objeto), e 

indivíduos. No jCOLIBRI2, a similaridade absoluta (similaridade global) é determinada após o 

cálculo dos k casos mais representativos a partir de um cálculo de k-nearest neighbor (kNN) 

entre as similaridades locais. Esta noção foi atualizada por Recio-Garcia (2006) e incluído no 

jCOLIBRI2. 

Outras noções incluídas no jCOLIBRI2 é a utilização da capacidade de raciocínio 

oferecida pela DL. Entretanto, isto requer uma representação ontológica ricamente 

axiomatizada e os dados serem incluídos como indivíduos no corpo da ontologia, diretamente. 

A partir das abordagens existentes e de conclusões deriváveis dos trabalhos de Hadj Taieb et 

al. (HADJ TAIEB; BEN AOUICHA; BEN HAMADOU, 2014) e Gan et al. (2013), definir uma 

métrica de similaridade pode ser considerada uma questão de julgamento já que a mariodia das 

métricas existentes foram criadas para propósitos específicos, descritas de maneira ad hoc ou 
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orientadas a aplicações específicas (HARISPE; RANWEZ; et al., 2014; HARISPE; 

SÁNCHEZ; et al., 2014).  

Neste trabalho, serão reutilizadas as métricas existentes no jCOLIBRI2 que, além de 

serem orientadas à ontologias, são orientadas à aplicações de KI-CBR. Outra métrica 

comparável foi descrita por Sanchéz-Ruiz (2011), mas não apresenta ganhos expressivos e 

requer modificações em nível de código para ser acoplada a arquitetura do jCOLIBRI2. 

Nesse sentido, as métricas de similaridade locais descritas no jCOLIBRI2 estão descritas 

nas equações 1, 2, 3 e 4. 

SIMILARIDADE POR PROFUNDIDADE BÁSICA 

A equação 1 (Similaridade por profundidade básica) descreve similaridade com relação a 

profundidade do par de classes mais específicas que representam um par de indivíduos 

considerando a profundidade máxima que a hierarquia apresenta. 

   

(1) 

Nesta equação, CN denota o conjunto de todas as classes disponíveis, LCS ((i1),(i2)) o 

Least Common Subsumer (LCS)12, e prof(x) a profundidade máxima que qualquer classe pode 

ter em CN. 

SIMILARIDADE POR PROFUNDIDADE 

A Equação 2 (Similaridade por profundidade) tem princípio parecido com a equação 1, 

mas compara a profundidade das classes mais específicas que representa os indivíduos com 

relação a profundidade do indivíduo mais profundo entre eles. 

  

 

(2) 

SIMILARIDADE POR COSSENO 

Equação 3 (Similaridade por cosseno) é uma função de similaridade descrita em 

Gonzalez-Calero (1999) e inspirado no espaço vetorial. Em outras palavras, similaridade é 

                                                
12 Classe mais específica que representa uma superclasse comum entre duas classes distintas. 
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calculada por meio do cosseno formado pelo angulo de dois diferentes vetores w.r.t. as classes 

em que os indivíduos recuperados pela consulta estão situados. 

 

(3) 

Nesta equação super(ci, CN) denota a classes c em CN com relação aos indivíduos 

retornados na consulta, e ti denota o conjunto de classes denotados pelos indivíduos i. 

SIMILARIDADE POR DETALHE 

A última função de similaridade, equação 4 (Similaridade por detalhe), introduz a noção 

de que similaridade é definida segundo a posição dos indivíduos em comparação com as classes 

que o indivíduo pertence. 

(4) 

Cada um dos cálculos locais e o cálculo absoluto de similaridade utilizado varia entre 0 e 

1, sendo o mais próximo de 1 considerado o mais similar. Similaridade sim = 1 indica que um 

problema é igual ao caso, e quando 0 totalmente distintos. Nesse âmbito, é necessário definir 

um ponto de corte para guiar a seleção, i.e., a partir de qual valor de similaridade casos são úteis 

ou não. Entretanto, considerando que são utilizadas ontologias para a representação, não é 

necessário definir probabilidades pelo fato de DL não as utilizar, e por haver representações 

ontológicas que suportam a inclusão de todo o conteúdo gerado. 

3.5.2.3. Revisar 

A etapa de Revisão é responsável pela verificação e aplicabilidade do processo escolhido 

como uma solução para o problema do usuário; e reter, no sentido de armazenar o problema e 

a solução aplicada. Em nossa abordagem, a etapa de revisão é responsável por recuperar os 

componentes ontológicos (classes e relações) que espelha os indivíduos recuperados de acordo 

com a consulta do usuário. 

3.5.2.4. Reter 

Reter representa a última etapa do ciclo e é responsável pelo armazenamento do novo 

axioma na base de conhecimento de referência. Como não há intenção de gerar novas soluções, 

adaptando os anteriores, não há armazenamento de novos indivíduos como soluções de caso. 
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O jCOLIBRI2, quando manipulando o conhecimento de bases de conhecimento como 

ontologias, retem casos de duas formas. A primeira, chamada de persistência mixta, guarda os 

casos como uma colação de atributos na ontologia. Nesta estratégia, casos são guardados como 

bancos de dados e os atributos são incluídos na ontologia como descrições de indivíduos. Ao 

acessar casos utilizando esta abordagem, indivíduos são recuperados em uma estratégia de 

integração mediada por ontologias incluído no OntoBridge. A limitação dessa abordagem é o 

requerimento em acessar a base de dados todas as vezes que uma consulta for realizada, 

elevando o custo do CBR. 

A segunda forma de retenção é chamada de persistência completa. Este método inclui o 

mapeamento completo das instâncias para a ontologia a partir de um conector específico 

disponível no jCOLIBRI2. Este procedimento requer que o caso esteja completamente 

representado na ontologia como indivíduos e os respectivos atributos. Considerando que bases 

de casos podem ser formados por bancos de dados tradicionais. 
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4.INTEGRATIVO CBR 

Nesta seção, serão apresentadas as especificidades relacionadas ao desenvolvimento da 

abordagem do integrativO CBR. Serão descritos o processo de CBR e suas subpartes, 

arquitetura, aspectos de implementação. Em seguida, será apresentado um caso de uso sobre o 

domínio biológico. 

4.1. Processo de KI-CBR do IntegrativO CBR 

O IntegrativO CBR utiliza como base a suíte de desenvolvimento de sistemas inteligentes 

jCOLIBRI2. Este emprega uma arquitetura que permite criar e adicionar módulos para executar 

tarefas específicas, abrangendo todas as etapas do ciclo tradicional de CBR (Recuperar, 

Reutilizar, Revisar e Reter). Adicionalmente, permite utilizar linguagens relacionadas à web 

semântica, como a OWL2, RDF, entre outros.  

No entanto, para a descrição do passo-a-passo sobre o desenvolvimento do módulo de 

raciocínio baseado em casos, é necessário evidenciar, inicialmente, todas as partes genéricas 

que compõe um método de CBR genérico.  

O trabalho de Recio-Garcia et al. (RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; 

DÍAZ-AGUDO, 2014) será utilizado como referência para a descrição de todos os passos que 

serão desenvolvidos de forma a produzir uma nova hierarquia de tarefas tomando como 

princípio o objetivo do trabalho e a arquitetura.  
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A seguir será explicado o passo-a-passo do ciclo CBR executado pelo integrativO CBR 

como ilustrado na Figura 7. A numeração corresponde aos passos executados e serão 

detalhados nos tópicos a seguir. 

4.1.1. Recuperação de Casos 

A primeira tarefa realizada pelo Integrativo CBR é a Recuperação. Esta tarefa é 

responsável por recuperar todos os casos possíveis a partir da base de casos e prepará-los para 

análise posterior. Como informação de entrada, o integrativO CBR, recebe um axioma 

fornecido pelo usuário (Passo 1 do ciclo de CBR do integrativO CBR, Figura 7) que será 

validado e propagado caso seja verdadeiro, e como saída é gerada uma listagem dos dados na 

forma de URIs que serão utilizados na etapa de reuso. Para possibilitar a utilização de uma base 

de casos mais abrangente, rica, diversificada e organizada sob um único framework ontológico 

o integrativO CBR emprega o Gryphon framework, um Ontology-based data integration13 

(OBDA) (POGGI et al., 2008). 

O uso deste framework ODBA proporciona as seguintes capacidades: 

● Casos podem ser diversificados, heterogêneos em estrutura e conteúdo dentro de um 

mesmo domínio; 

                                                
13 Em tradução livre, Integração de dados baseada em ontologias. 

FIGURA 7: Ciclo de CBR do integrativO CBR. 
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● Dados podem ser interpretados sobre um regime ontológico, já que bancos de dados 

estão sendo descritos com termos de ontologias para identificar o significado de um 

registro; 

● Ontologias oferecem a possibilidade de interpretar o conteúdo dos dados, mesmo que 

uma base de dados (ou base de casos) seja heterogênea em um mesmo domínio. 

Para possibilitar a construção de consultas ao nível de ontologias, i.e., em DL, e ao mesmo 

tempo recuperar conteúdo dos bancos de dados, a consulta deve ser traduzida para um formato 

que permita a comunicação entre bancos de dados e ontologias. Para isso, integrativO CBR é 

concebido diferente em comparação ao jCOLIBRI. IntegrativO CBR utiliza consultas 

conjuntivas em DL ALC (Passo 2 do ciclo de CBR do integrativO CBR, Figura 7) e as traduz 

para SPARQL (Passo 3 do ciclo de CBR do integrativO CBR, Figura 7) de acordo com os 

procedimentos de tradução descritos e formalizados por Bühmann & Lehmann (2013a, b). Um 

exemplo de tradução é descrito na Tabela 3. 

jCOLIBRI2 disponibiliza uma interface básica responsável por estabelecer a 

comunicação entre ontologias e dados, chamada OntoBridge. Entretanto, isto não permite a 

inclusão de diversas fontes (ontologias e dados), tampouco inclui subtarefas necessárias para 
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automatizar o processo de integração entre as fontes, como alinhamento de ontologias, geração 

de mapeamentos e distribuição de consultas. 

 

TABELA 3: Exemplo de tradução entre axiomas em DL, reescrita em manchester syntax para OWL2 e o 

respectivo padrão de construção em SPARQL. 

Para superar esta limitação, no integrativO CBR está incluído o Gryphon Framework14. 

Este framework possibilita a aplicação do OBDA por meio de ontologias, realizando as tarefas 

de integração (Passo 4 do ciclo de CBR do integrativO CBR, Figura 7) descritas no parágrafo 

anterior. A implementação do OBDA no Gryphon framework faz uso das ferramentas 

AgreementMakerLite (FARIA et al., 2013, 2014), D2RQ (BIZER; SEABORNE, 2004; 

OLDAKOWSKI, 2010), OWLAPI (HORRIDGE; BECHHOFER, 2011), Sesame15, e 

Mediation (CORRENDO et al., 2010). 

No próximo tópico, será descrito como os casos são analisados e reutilizados. 

4.1.2. Reuso de Casos 

A tarefa de reuso pode ser considerada a tarefa mais complexa do IntegrativO CBR. As 

abordagens presentes no jCOLIBRI2 são expandidas e modificadas de forma a possibilitar a 

seleção de dados, avaliação e geração de axiomas. Nesta seção, serão descritos os 

procedimentos realizados durante estas três tarefas principais. 

                                                
14 https://github.com/adrielcafe/GryphonFramework 
15 http://rdf4j.org/ 
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O objetivo do REUSO no integrativO CBR é produzir axiomas que reflitam a consulta do 

usuário, mas incluindo as especificidades descritas nas relações e que podem ser representadas 

ontologicamente. Uma listagem de dados em forma de URIs é recebida como entrada para a 

aplicação das métricas de similaridade e após computada a similaridade entre o dado recuperado 

(como uma instância da ontologia) e todas as subclasses das classes descritas na consulta, são 

listadas as classes similares aos indivíduos recuperados do banco (Passo 5 do ciclo de CBR do 

integrativO CBR, Figura 7). 

Primeiro, será descrito como a similaridade é definida e aplicada ao domínio seguido da 

extração das partes que compõe uma consulta em DL. 

4.1.2.1. Similaridade 

A primeira tarefa do REUSO é a aplicação de um método de similaridade. Este permite 

avaliar os melhores casos, dentro de uma base de casos passados, o melhor (ou melhores) para 

resolver o problema do usuário. Nesta etapa as classes retornadas do banco são recebidas como 

entrada e submetidas às métricas de similaridade do integrativO CBR que por sua vez computa 

a similaridade entre as classes e as dispõe, como saída, em forma de lista ranqueada, ordenadas 

a partir das classes mais representativas para as menos representativas (Passo 5 do ciclo de CBR 

do integrativO CBR, Figura 7). 

Pela grande quantidade de métodos existentes e a aplicação destes em problemas 

específicos, Pesquita e colaboradores (2009) oferecem algumas recomendações antes da 

escolha de uma métrica de similaridade semântica: 

● Identifique seu Escopo: Comparando um Aspecto versus Comparando Múltiplos 

Aspectos; 

● Identifique seu Nível de Detalhe: Realizando comparações em funções 

específicas ou semelhança global; e 

● Analise as Anotações de seu Conjunto de Dados: Determinando o número e 

profundidade das anotações; 

Nesse sentido, similaridade semântica é definida no contexto do presente trabalho como 

um meio para avaliar, dentre vários indivíduos e as respectivas classes, denotadas dos dados, 

quais são os que melhor se aplicam como resposta para a consulta do usuário. Assim, o método 

de similaridade semântica, no integrativO CBR, deve permitir: 

● Análise sobre como os dados denotam os indivíduos, por sua vez denotam 

classes na consulta do usuário; 
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● Consolidar a análise da consulta com as propriedades de objeto existentes; 

● Garantir que os indivíduos utilizados sejam os mais representativos; 

● E, permitir recuperar conteúdo de diversas fontes ontológicas. 

A análise de similaridade, no integrativO CBR deve ser capaz de identificar, a partir dos 

dados existentes nos bancos utilizados, as classes a que os indivíduos recuperados fazem parte, 

e.g. as mesmas classes utilizadas nas consultas ou subclasses das descritas na consulta. 

Assim, a utilização da similaridade é baseada em dois princípios: (i) o usuário deve 

conhecer a ontologia e/ou os dados sobre o domínio em questão; e, (ii) considerando que 

estipular um intervalo de confiança pode introduzir um viés de seleção por parte da ferramenta, 

esta tarefa deve ser realizada necessariamente pelo usuário. Apenas dessa forma os axiomas 

derivados poderão ser utilizados. 

 Por não ter sido identificado na literatura nenhum trabalho que se propusesse a definir 

métodos ou experimentos para melhor determinar um parâmetro de corte (limiar) para os 

cálculos de similaridades no domínio biológico, o integrativO CBR foi implementado de modo 

que proporcione ao usuário/desenvolvedor de aplicações KI-CBR a autonomia de alterar este 

parâmetro de forma que melhor se adeque a sua necessidade. Partindo do princípio de que cada 

usuário/desenvolvedor deve possuir conhecimento sobre a ontologia e/ou dados a serem 

utilizados (assim como o domínio da aplicação a ser desenvolvida) e que cada domínio pode 

possuir suas peculiaridades em relação ao parâmetro de corte para similaridade de tal forma que 

não se pode definir um valor padrão. 

4.1.3. Revisão de Casos 

O jCOLIBRI2, como uma ferramenta de CBR para construção de aplicações em CBR, 

disponibiliza uma variedade limitada de métodos para revisar os casos recuperados. De acordo 

com os autores (RECIO-GARCÍA, JUAN A.; GONZÁLEZ-CALERO; DÍAZ-AGUDO, 2014), 

métodos de revisão são específicos para uma determinada tarefa ou aplicação e sua utilização 

deve ser avaliada criteriosamente. 

As tarefas de revisão incluídas no jCOLIBRI2 são: 

● Adaptação Generativa: cria uma nova solução para o problema. É composto de dois 

métodos diferentes (adaptação derivacional e construtivista); 

● E, adaptação transformacional, que inclui um conjunto de restrições de substituições 

utilizadas pelo desenvolvedor do sistema, determinando as melhores substituições para 

a consulta do usuário. 
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De acordo com os requisitos descritos anteriormente, o integrativO CBR recebe como 

entrada uma lista ranqueada das classes mais representativas para a consulta do usuário e realiza 

a revisão sobre as mesmas como uma simples validação do conteúdo gerado por meio de 

raciocínio em DL. Após a validação são gerados novos axiomas, a partir da consulta do usuário, 

em seguida os mesmos são adicionados na ontologia e por fim são submetidos a um processo 

de raciocínio.  

Em seguida, classes identificadas a partir da interpretação dos dados são substituídas nos 

axiomas que formam a consulta (Passo 6 do ciclo de CBR do integrativO CBR, Figura 7). Estes 

axiomas com as classes interpretadas a partir dos dados é que são, de fato, os axiomas gerados. 

4.1.4. Retenção de Casos 

O passo final do integrativO CBR é a retenção, onde é recebida como entrada uma lista 

de novos axiomas resultantes de uma combinação entre as classes mais representativas e a 

substituição no axioma original fornecido pelo usuário. Como resultado, é gerado um arquivo 

de importação (em OWL2) com todos os axiomas gerados que é submetido as ontologias 

originais (Passo 7 do ciclo de CBR do integrativO CBR, Figura 7).  

Como a maioria dos sistemas e métodos CBR disponíveis, conteúdo é retido como novos 

casos apenas se a consulta (problema) indica a adição de nova informação à base de 

conhecimento. De certa forma, integrativO CBR realiza um procedimento parecido. Mas, o 

conhecimento que é adicionado são axiomas ao nível de base de conhecimento. Dessa forma, a 

base de conhecimento em si sofre novos arranjos para representas o conteúdo e responder a 

demanda do usuário se a consulta é logicamente válida. 

Esta tarefa é realizada a partir do momento que nós assumimos a posição de avaliar a 

consulta do ponto de vista ontológico. Se a ontologia apresenta axiomas que respondem a 

consulta do usuário, o processo de CBR não é necessário. Entretanto, o processo de CBR é 

inicializado justamente pela ausência de axiomas que dão suporte à consulta. Do ponto de vista 

prático, o integrativO CBR cria um novo arquivo de importação em OWL2 que recebe toda a 

estrutura derivada da consulta do usuário.  

Após o detalhamento sobre o ciclo de CBR disponível no integrativO CBR, será 

apresentada a arquitetura derivada a partir do jCOLIBRI2 com todas as adições e incrementos 

realizados. 
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4.2. Arquitetura do IntegrativO CBR 

A ideia do integrativO CBR surgiu a partir de uma necessidade identificada no processo 

de consulta e avaliação dos melhores casos que poderiam representar soluções para as consultas 

realizadas sobre fontes de conhecimento em domínio biológico. 

Para possibilitar uma integração entre as fontes de dados heterogêneas utilizadas nas 

consultas, o integrativO CBR necessitava utilizar um framework ODBA que suportasse a 

integração semântica entre ontologias e bases de dados. Até o presente momento, apenas o 

Gryphon Framework atende estes requisitos como uma solução tudo-em-um. 

A Figura 8 descreve a arquitetura completa da solução proposta na pesquisa com os 

módulos de Integração Semântica (Gryphon Framework destacado em azul), Gerador de 

Axioma e o de Raciocínio Baseado em Casos (integrativO CBR destacado em vermelho). 

 
FIGURA 8: Módulos de CBR e integração semântica destacados na arquitetura da solução. 

A arquitetura do integrativO CBR (Figura 9) é apresentada, neste trabalho, como uma 

evolução da arquitetura do jCOLIBRI2. Nesta sessão são incluídas as modificações 

provenientes do jCOLIBRI2. Em comparação com este, o integrativo CBR apresenta uma 

abordagem diferente para a gestão dos dados: a base de casos anteriormente era composta por 

arquivos de textos, ontologias e/ou bases de dados, todos sobre uma mesma referência 

ontológica. 
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No integrativO CBR, a base de casos é derivada da integração de bancos de dados 

mediada por ontologias, disponibilizando classes, propriedades de objetos e axiomas para 

descrever os indivíduos descritos nas bases de dados. Esta tarefa é realizada, especificamente, 

pelo Gryphon Framework. 

 
FIGURA 9: Arquitetura integrativo CBR. 

Outras adições ao jCOLIBRI2 presentes no IntegrativO CBR é a modificação da camada 

de persistência de forma a guardar o conhecimento recuperado como novos arranjos de 

indivíduos, i.e., axiomas. Em outras palavras, são descritos os axiomas ao nível da base de 

conhecimento que representam exclusivamente os indivíduos recuperados dos dados, 

auxiliados pelos métodos de similaridade. Esta modificação permite resolver casos ainda no 

nível da base de conhecimento, sem necessariamente invocar a análise dos indivíduos a partir 

da execução de ciclos CBR.  

Com esses novos componentes, o IntegrativO CBR é capaz de utilizar ontologias formais 

e fontes de dados heterogêneas sobre um mesmo domínio de forma integrada, i.e. como uma 

única fonte rica em conhecimento e extensiva em conteúdo. Além disso, a arquitetura permite 

que outras ontologias e outras fontes de dados sejam utilizadas pela reorganização dos 

mapeamentos entre a base de conhecimento e a base de casos. 

Na próxima seção serão apresentados aspectos detalhados de implementação desta 

arquitetura, reaproveitando o conteúdo disponível no jCOLIBRI2 e adaptando-o para o objetivo 

deste trabalho no IntegrativO CBR. 



62 
 

4.3. Implementação 

Nesta sessão serão abordadas as adaptações realizadas sobre a abordagem de KI-CBR do 

jCOLIBRI2 no objetivo de alcançar as funcionalidades esperadas no integrativO CBR. 

4.3.1. Interface de Consulta e Recuperação de Casos 

A interface de consulta foi estendida a partir da ferramenta Gryphon de modo que as 

consultas do usuário fossem traduzidas de DL para SPARQL, possibilitando assim a 

recuperação dos indivíduos. Segue a baixo a modificação responsável por realiza o parser de 

DL para SPARQL: 

 

Esta conversão da consulta de DL para SPARQL é realizada a partir do plugin no editor 

de ontologias Protégé (Figura 10). 

 
FIGURA 10: Exemplo de tradução de consulta em DL para SPARQL. 

A conversão permite a recuperação dos dados que podem ser aplicados como solução do 

problema. 
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4.3.2. Reuso e Seleção de Casos 

Aplicações CBR desenvolvidas com o framework jCOLIBRI2 implementam ou estendem 

uma interface padrão denominada StandardCBRApplication(). Esta interface segmenta o 

comportamento de uma aplicação CBR nas seguintes etapas (Figura 11): 

● Precycle - Carrega os casos e prepara a execução do aplicativo CBR. 

Eventualmente pode ser utilizado para compilar algoritmos que exigem um maior grau 

de processamento. 

● Cycle - Executa uma etapa CBR utilizando a consulta (query) dada. 

● Postcycle - Encerra a aplicação juntamente com o connector. 

 

 

FIGURA 11: Interface padrão do jCOLIBRI2 para aplicações CBR. 

Além destas três etapas, a interface StandardCBRApplication implementa um quarto 

método denominado configure() que é responsável pelas configurações básicas da aplicação 

CBR (base de casos, connectors, entre outros). 

Nesta etapa de REUSO se faz necessário que os métodos configure() e precycle() estejam 

implementados para a aplicação CBR. Tais métodos possibilitam o carregamento dos casos da 

persistência na memória. O método precycle() carrega os casos e armazena-os no objeto 

“_caseBase” da classe principal da aplicação. 

Uma vez recuperadas as instâncias, de sujeito e objeto que possam ser aplicadas na 

consulta, os métodos de similaridade do jCOLIBRI2 (fdeep, fdeepbasic, cosine e detail) podem 
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ser aplicados. Os parâmetros utilizados para as avaliações de cada classe são as instâncias 

recuperadas a partir das triplas (Sujeito-Predicado-Objeto) no arquivo RDF resultante das 

consultas realizadas através do Gryphon framework. 

A classe OntDeep é responsável por realizar uma verificação sobre as instâncias 

avaliando se as mesmas são similares de acordo com um parâmetro denominado Least Common 

Subsumer (LCS) que representa, hierarquicamente, a superclasse mais específica entre as 

instâncias ao mesmo tempo.  

A classe OntDeepBasic realiza praticamente a mesma função da classe OntDeep, no 

entanto de uma forma (relativamente) mais simplificada, onde a avaliação entre as instâncias é 

em relação à profundidade relativa entre as mesmas. Basicamente é como se a hierarquia de 

classes determinasse uma espécie de hierarquia de instâncias sobre a qual a classe 

OntDeepBasic realiza a avaliação de similaridade. 

A classe OntCosine baseia-se na função de similaridade definida por González-Calero 

(1997), que especificou um método inspirado no modelo de espaço vetorial. A função de 

similaridade cosine utiliza a representação (classe) de cada instância e, por meio de um vetor 

de propriedades, realiza um cálculo de similaridade entre as duas classes as quais os indivíduos 

fazem parte. 

A classe OntDetail realiza uma avaliação da similaridade com base nas posições em que 

indivíduos e suas respectivas classes estejam dispostos em relação à hierarquia.  

A classe Average, por sua vez calcula uma média ponderada sobre o resultado das quatro 

medidas de similares locais anteriores, a fim de gerar um ranking com as melhores triplas para 

a consulta. 

Foram utilizados os métodos de similaridade default do jCOLIBRI2 com a metodologia 

do CBR para o cálculo da similaridade entre os dados retornados. Os métodos estendidos 

(ontCosine(), ontDeep(), ontDeepBasic() e ontDetail()) foram modificados para enquanto a 

média global (average()) foi mantida. 

Algumas modificações precisaram ser realizadas no código fonte do jCOLIBRI2 como 

segue abaixo: 
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O método de similaridade MaxString()16 foi utilizado como recurso adicional para 

avaliação dados a partir de dois labels. Este método de similaridade é fruto de uma integração 

entre as ferramentas jCOLIBRI2 e myCBR.   

Neste caso, teremos como parâmetros dois objetos: a string do label da classe e a string 

do label da instância. 

 

Para cada cycle() do CBR é feita uma consulta de similaridade para uma subclasse da 

consulta, os casos são recuperados do Gryphon, e a seguir aplica-se a similaridade para obter 

os resultados: 

 

O maior resultado é escolhido com o fim de obter a similaridade da classe da consulta 

com os resultados do Gryphon: 

 

Assim, segue-se para cada cycle(), obtendo o maior resultado para cada subclasse, com 

o fim de obter a métrica de similaridade de todas as subclasses em relação aos resultados obtidos 

da consulta ao Gryphon. 

As ontologias e o banco podem ser configurados com a alteração das seguintes linhas 

no Gryphon: 

                                                
16 Disponível em <http://www.dfki.de/lt/publication_show.php?id=6650>. Acesso em 15 de agosto de 2015 

http://www.dfki.de/lt/publication_show.php?id=6650


66 
 

 

Em seguida a query abaixo é executada: 

 

Os resultados retornados serão tratados posteriormente pelo integrativO CBR.  

4.3.3. Revisão de Casos 

Os resultados obtidos a cada execução do método cycle() alimenta um mapa contendo 

a associação da classe com a métrica de similaridade retornada.  

 

Logo após, os dados contidos no mapa são rankeados por um valor do tipo double que 

pode variar entre 0 e 1 de acordo com a similaridade calculada. 

4.3.4. Retenção de conhecimento 

 Como resultado do processo de KI-CBR executado pelo integrativO CBR, são 

recuperadas e listadas todas as classes que podem ser substituídas na consulta inicialmente 

submetida pelo usuário. Desta forma é possível criar um arquivo de importação (em formato 

OWL2) contendo toda estrutura derivada da relação entre a consulta do usuário e os resultados 

obtidos, contendo os incrementos (axiomas) a serem adicionados na base de conhecimento. 
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5.EXPERIMENTO – DOMÍNIO BIOLÓGICO 

Neste tópico, será apresentado um caso de uso sobre o domínio biológico para demonstrar 

o funcionamento do integrativO CBR, evidenciando as principais vantagens. O caso de uso 

apresentado será relacionado ao metabolismo em diversos seres vivos em que o aminoácido 

homocysteine participa. 

Inicialmente, será apresentada uma breve introdução sobre o conteúdo do domínio tratado 

e, em seguida, uma lista de consultas criadas e revisadas por especialistas do domínio. Estas 

consultas passarão pelo processamento do integrativO CBR para retornar respostas e gerar 

novos axiomas para a base de conhecimento. 

5.1. Domínio 

O caso de uso deste trabalho será construído em torno de processos moleculares e 

fenótipos relacionados ao aminoácido homocysteine realizados por diversos organismos. 

Homocysteine (hcy) é um aminoácido incluído em diversos processos biológicos, como: 

● Metabolismo de vitaminas e cofatores; 

● Metabolismo neuronal; 

● Oxidação de enzimas, entre outros. 

Vários organismos apresentam a capacidade em realizar processos metabólicos mediados 

pela hcy. Exemplos são o humano, cão, frango, pombo, arroz, entre muitos outros. 

Um dos principais processos metabólicos que a hcy está envolvida é relacionado aos 

aminoácidos sulfurados (apresentam enxofre na composição). Nesses processos, a molécula de 

Hcy recebe um radical metil para gerar metionina, ou pode ser convertido em cisteína (Selhub, 

1999). Esta última reação depende de vitamina B6. Quando a Hcy é convertida em metionina, 

a reação depende de vitamina B12 e requer a participação da molécula 5-metiltetrahidrofolato 

(5-metil-THF) (SELHUB, 1999). A literatura reporta que altos níveis de homocisteína são 

relacionados à doença aterosclerótica (MUNIZ et al., 2006), hepatite C (SIQUEIRA et al., 

2011), doença gordurosa não-alcoólica (DE CARVALHO et al., 2013), entre outros. 

5.2. IntegrativO CBR no Domínio Biológico 

Considerando a parcela do domínio biológico descrita na seção anterior, bases de dados 

biológicas (UniProt, NCBI Taxonomy e Ensembl) foram selecionadas pelo conteúdo retratado 

nas consultas criadas. O mesmo princípio se aplica à seleção de ontologias de domínio para 
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cobrir as bases de dados e as consultas criadas (GO, PR e ChEBI). Para intermediar a integração 

de todas essas fontes, foi utilizada a ontologia BTL2. A BTL2 fornece um arcabouço formal 

para alinhar as ontologias biológicas, e fornece axiomas básicos para a criação de consulta 

(propriedades de objeto e classes genéricas). 

A seguir são apresentadas as consultas e sobre quais fontes estas são descritas, juntamente 

com uma visão sobre os dados. 

Dados Biológicos e Interpretação Ontológica 

Na tabela C estão descritas as consultas criadas pelo especialista do domínio biológico 

sobre o metabolismo da homocisteína, levando em consideração a estruturação do domínio com 

base na BTL2. 

A partir da introdução sobre o conteúdo das consultas e a que as mesmas se prestam, uma 

pequena visão sobre os dados é apresentada (Tabela 4). Esta visão é uma ilustração dos dados 

e sobre o conteúdo que as consultas são aplicadas. 

 

 

 

 



69 
 

TABELA 4: Visão sobre os dados do UNIPROT, NCBI TAXONOMY e ENSEMBL.17 

Entry 
Protein 

names 
gene_names Organism GO_bp GO_mf GO_cc Ensembl_ID Phenotype 

F1MEW

4 
Cystathioni

ne beta-

synthase  

CBS Bos taurus 

(Bovine) 
blood vessel remodeling 

[GO:0001974]; cartilage 

development involved in 

endochondral bone 

morphogenesis 

[GO:0060351]; ... 

cystathionine beta-synthase activity 

[GO:0004122]; heme binding 

[GO:0020037]; pyridoxal phosphate 

binding [GO:0030170] 

cytoplasm 

[GO:0005737] 
ENSBTAT00000000184;  

A6H5Y3 Methionine 

synthase  
Mtr Mus 

musculus 

(Mouse) 

methionine biosynthetic 

process [GO:0009086]; 

methionine synthase activity 

[GO:0008705]; pteridine-

containing compound 

metabolic process 

[GO:0042558]; ... 

cobalamin binding [GO:0031419]; 

methionine synthase activity 

[GO:0008705]; S-adenosylmethionine-

homocysteine S-methyltransferase 

activity [GO:0008898]; zinc ion binding 

[GO:0008270] 

cytoplasm 

[GO:0005737]; 

cytosol 

[GO:0005829] 

ENSMUST00000099856;  

P42898 Methylenet

etrahydrofo

late 

reductase 

MTHFR Homo sapiens 

(Human) 
blood circulation 

[GO:0008015]; cellular 

amino acid metabolic process 

[GO:0006520]; folic acid 

metabolic process 

[GO:0046655]; ... 

flavin adenine dinucleotide binding 

[GO:0050660]; 

methylenetetrahydrofolate reductase 

(NAD(P)H) activity [GO:0004489]; 

modified amino acid binding 

[GO:0072341]; ... 

cytosol 

[GO:0005829]; 

neuron projection 

[GO:0043005] 

ENST00000376583;ENST

00000376585;ENST00000

376590;ENST0000037659

2; 

Cervical spina 

bifida aperta; 

Cervical spina 

bifida cystica; 

Cervicothoracic 

spina bifida 

aperta; 

... 

  

                                                
17 Entry, Protein names, gene_names, GO_bp, GO_mf, GO_cc, são campos provenientes do UniProt. Organism é o campo proveniente do NCBI Taxonomy. Ensembl, 

Phenotype são campos provenientes do Ensembl. Os dados da tabela foram tabulados em função da presença do aminoácido homocisteína, i.e. exemplos de proteínas e genes 

envolvidos com o metabolismo da homocisteína. 
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A Tabela 4 descreve uma breve visão sobre como os dados do UniProt, NCBI Taxonomy 

e Ensembl são utilizados. O UniProt é constituído de dados provenientes de publicações 

científicas sobre proteínas e as respectivas estruturas. O NCBI Taxonomy apresenta uma 

organização taxonômica de seres vivos. Ensembl apresenta dados sobre genes, proteínas 

derivadas e os respectivos genótipos. 

Uma peculiaridade dos bancos de dados biológicos é o uso de anotações para a construção 

dos registros (sem considerar os identificadores internos). Ao invés de serem utilizados 

diretamente dados específicos provenientes de publicações científicas, são utilizadas classes de 

diversas ontologias para determinar o que é recuperado de uma publicação. Dessa forma, o 

conteúdo das células na tabela E denotam especificamente: 

● Protein Name: Proteínas listadas e descritas na ontologia PR, utilizada para descrever 

todas as entidades proteicas descritas; 

● gene_name: Nomes de genes descritos e relacionados a estrutura da PR; 

● organism: nomes de organismos provenientes da estrutura taxonômica do NCBI 

Taxonomy. Indivíduos descritos como membros destes campos denotam classes de 

organismos. NCBI Taxonomy, por ter uma estrutura hierarquica, pode ser incorporada 

diretamente a estrutura da BTL2; 

● GO_bp: indivíduos deste campo denotam classes de go:‘Biological process’; 

● GO_mf: indivíduos deste campo denotam classes de go:‘Molecular function’; 

● GO_cc: indivíduos deste campo denotam classes de go:‘Cellular component’; 

● Phenotype: aplica-se a mesma interpretação relacionada aos indivíduos do campo 

Disease. 

A partir do conteúdo que cada campo denota, é possível identificar todas as possíveis 

interpretações ontológicas, de acordo com a BTL2, que podem ser derivadas cada conjunto de 

classes. As interpretações ontológicas derivadas estão descritas na Tabela 4.  

A Tabela 4 indica todos os tipos de axiomas formais possíveis de serem gerados para 

interpretar o conteúdo disponível nos dados biológicos em questão. Nesta mesma tabela,  

● ProteinP indica classes de proteínas recuperadas da ontologia PR; 

● GeneG indica classes de moléculas de genes recuperadas tanto da ontologia PR quanto 

da GO; 

● OrganismO indica classes de organismos descritos taxonomicamente na NCBI 

Taxonomy; 

● BioProcessB indica classes de processos biológicos provenientes da GO realizados em 

organismos vivos; 
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● MolFuncMf indica classes de funções moleculares provenientes da GO e aplicado sobre 

proteínas; 

● CellCompC classes de componentes celulares descritos na GO em que se encontram os 

processos biológicos, proteínas, entre outros; 

TABELA 5: Possíveis axiomas de interpretação segundo a BTL2, para as classes provenientes da 

interpretação dos campos da UNIPROT, ENSEMBL E NCBI TAXONOMY. 

Coluna Superclasse BTL2 Axiomas 

Protein names btl2:MonoMolecularEntity ProteinP SubclassOf ‘mono molecular entity’ 

     and (’is bearer of’ some Disposition)  

gene_name btl2:compound GeneG subclassOf btl2:compound 

Organism btl2:organism OrganismO SubclassOf Organism 

     and (’is bearer of’ some Disposition)  

     and ('has part' some GeneG)  

     and ('has part' some CellCompC) 

GO_bp btl2:process BioProcessB subclassof Process 

     and ’has agent’ some ProteinP 

     and ’has patient’ some Homocysteine 

     and ’is included in’ some CellCompC 

     and ’is included in’ some OrganismO 

     and ’is realization of’ some Disposition 

GO_mf btl2:process MolFuncMf subclassof Process 

     and ’has agent’ some Homocysteine 

     and ’has patient’ some ProteinP 

     and ’is included in’ some CellCompC 

     and ’is included in’ some OrganismO 

     and ’is realization of’ some Disposition 

GO_cc btl2:CellularComponent CellCompC subclassof ‘Cellular component’ 

Phenotype btl2:situation SituationI subclassof Situation  

     and ('has patient' some organism)          

     and ('is realization of' some Disposition)  

     and ('has agent' some ProteinP) 

● SituationI classes de Situation em BTL2, indicando os fenótipos e doenças listadas em 

Ensembl e UniProt respectivamente. 

Dentre estes tipos, é importante lembrar da inclusão da própria homocisteína, já que esta 

está atrelada a geração dos dados da tabela em que a Homocysteine é descrita no contexto da 

ChEBI. 

Homocysteine subClassOf ‘mono molecular entity’ 

A seguir, serão apresentados os resultados provenientes da submissão das consultas 1-4 

ao integrativO CBR. Ao mesmo tempo, será exemplificado como o integrativO CBR identifica 

os axiomas, identifica as entidades dos dados, os monta e (finalmente) adiciona na ontologia 

final.  



72 
 

5.3. Resultados 

Nos experimentos realizados com o integrativO CBR, dois resultados satisfatórios eram 

esperados. O primeiro  é recuperado a partir da tradução da consulta original (do usuário) em 

DL para SPARQL (Figura 12), onde o integrativO CBR deve gerar uma listagem com as classes 

mais representativas para solução da consulta (Etapa de Recuperação do CBR). Em seguida, 

realizar uma comparação entre os labels ou Uniform Resource Identifier (URI) das classes 

existentes na ontologias (subclasses das descritas na consulta) com as instâncias recuperadas 

do(s) banco(s). A similaridade, assim, é calculada (Etapa de Reuso do CBR) entre a instância e 

as subclasses da classe especificada na consulta na forma de pares (classe1, p1; classe2, p2; 

etc.) (Figura 13). 

 
FIGURA 12: Consulta original em DL e sua respectiva conversão para SPARQL. 

 

 
FIGURA 13: Listagem das classes mais representativas para a consulta. 

Cada par classe<<>>instância pode apresentar diversas combinações, i.e. se uma 

consulta apresenta duas classes A e B, e são recuperadas uma lista de instâncias a1,...,an e 

b1,...,bm, todas as subclasses de A e todas as subclasses de B podem ser combinadas entre si.  
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Ao final do processo, as similaridades individuais entre as classes que podem substituir 

apenas A, e as que substituem apenas B, dentro de um mesmo par, são ranqueadas a partir do 

cálculo da média entre todas as combinações (Figura 12). Dessa forma, são gerados todos os 

valores de similaridade possíveis entre as classes que podem substituir por similaridade A e B 

simultaneamente. 

A partir desta listagem de classes mais representativas, (ii) o integrativO CBR deve gerar 

novos axiomas (Etapa de Reuso do CBR) específicos descritos como consultas, substituindo as 

classes ranqueadas por similaridade na consulta original. A última etapa realizada é a geração 

de um arquivo de importação em OWL2 contendo o incremento de conhecimento (axiomas) a 

ser propagado por toda ontologia (Figura 14). 

 
FIGURA 14: Novos axiomas gerados a partir das classes mais representativas. 

         A seguir, são descritas consultas realizadas e disponíveis no integrativo CBR como 

exemplificação. 

Consulta 1 

● SELECT BIOLOGICAL PROCESSES PROMOTED BY 'Methionine synthase' 

A consulta 1 tem como objetivo recuperar processos biológicos promovidos pela enzima 

‘Methionine synthase’. Inicialmente, a consulta é submetida ao integrativO CBR no formato 

DL descrito abaixo: 

DL Query: 

‘Biological process’ and (btl2:’has agent’ some 'Methionine synthase') 
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A consulta então é processada por meio de um parser que, ao mesmo tempo, reescreve 

a consulta de DL para SPARQL, e verifica qual a classe/superclasse definida no mapeamento 

da ontologia para o banco de dados: 

 

Essa validação é responsável por determinar a classe da ontologia (na forma de uma 

URI) que é descrita no mapeamento entre a ontologia e o banco de dados. Do contrário, não é 

possível determinar a reescrita. Adicionalmente, caso não exista a classe diretamente descrita, 

são utilizadas as superclasses. Esta estratégia é utilizada pelo fato de, se existir uma superclasse 

definida no mapeamento, ela pode ser utilizada para recuperar dados. Dentre os dados 

recuperados, estarão os dados similares às classes recuperadas. Entretanto, ao final, são 

avaliadas apenas as classes similares à classe adicionada na consulta, num mesmo nível 

taxonômico, ou subclasses. 

Assim, os métodos de similaridade identificam as subclasses de ‘biological process’ 

que podem substituí-la na consulta original. O mesmo se aplica a ‘Methionine synthase’. Dessa 

forma, o integrativO CBR trata o axioma de consulta como uma representação padronizada de 

uma estrutura de conversão de dados qualitativos num formato ontológico. 

Ao fim, um cálculo é realizado para determinar uma lista quantificada de similaridade 

das subclasses de ‘biological process’ com a combinação que pode substituir ‘Methionine 

synthase’ no mesmo formato da consulta. Todas as combinações de classes que podem ser 

substituídas na consulta são listadas a partir dos valores de similaridades mais elevados para os 

mais baixos (Figura 15). 
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FIGURA 15: Listagem das classes mais representativas para a consulta 1. 

Finalmente, novos axiomas são gerados substituindo-se as classes originais da consulta 

pelas classes identificadas por similaridade e que podem ser utilizados para representar os dados 

recuperados a partir da consulta 1 (Figura 16).  

 
FIGURA 16: Novos axiomas gerados a partir das classes mais representativas. 

Após adicionar o axioma a todas as classes, é realizado um procedimento de raciocínio 

para verificar a satisfiabilidade dos novos axiomas frente a base de conhecimento. Estando 

satisfatíveis, os axiomas são adicionados a um novo arquivo escrito em OWL2, importado a 

estrutura original da ontologia e os resultados da consulta são retornados ao usuário como uma 

lista de classes que substituem os parâmetros do axioma de consulta. 
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Consulta 2 

● SELECT ALL BIOLOGICAL_PROCESS AND HAPPEN IN A CELLULAR COMPONENT 

(CELLULAR COMPONENT) 

A consulta 2 tem como objetivo recuperar todos os processos biológicos que acontecem 

em um ou mais componentes celulares. O procedimento do integrativO CBR para o 

fracionamento da consulta 2 é semelhante ao procedimento da consulta 1. 

DL Query: 

biological_process and btl2:isIncludedIn some cellular_component 

A consulta então é traduzida numa consulta SPARQL correspondente por meio de um 

parser: 

 

Alguns dos resultados da consulta são apresentados em seguida (Figura 17): 

 
FIGURA 17: Listagem das classes mais representativas para a consulta 2. 

O integrativO CBR monta então os axiomas que foram gerados substituindo-se as 

classes originais da consulta por as classes avaliadas que podem ser utilizados para representar 

os dados da consulta 2 conforme a Figura 18. 
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FIGURA 18: Novos axiomas gerados a partir das classes mais representativas.  

Consulta 3 

● SELECT ALL BIOLOGICAL PROCESS THAT IS INCLUDED IN ORGANISMS 

A consulta 3 requerer a recuperação dos processos biológicos identificados em organismos. O 

procedimento do integrativO CBR para o fracionamento da consulta 3 é semelhante ao 

procedimento da consulta 2. 

DL Query: 

biological_process and btl2:isIncludedIn some organism 

A consulta então é traduzida numa consulta SPARQL correspondente por meio de um 

parser: 

 

Alguns dos resultados da consulta são apresentados em seguida (Figura 19): 
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FIGURA 19: Listagem das classes mais representativas para a consulta 3. 

O integrativO CBR monta então os axiomas que foram gerados substituindo-se as 

classes originais da consulta por as classes avaliadas que podem ser utilizados para representar 

os dados da consulta 3 conforme a Figura 20. 

 
FIGURA 20: Novos axiomas gerados a partir das classes mais representativas. 
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6.DISCUSSÃO 

Nesta sessão serão discutidos alguns pontos relevantes sobre as funcionalidades e 

procedimentos de KI-CBR implementados na arquitetura do Integrativo CBR. Para isso, será 

realizando um comparativo com as estratégias utilizadas por alguns trabalhos e ferramentas de 

KI-CBR descritos pela literatura. 

Com o objetivo de facilitar o entendimento, a análise será realizada a partir das tarefas de 

KI-CBR realizada por outras ferramentas e, finalmente, um sumário. 

6.1. Recuperação de Casos 

Na etapa de recuperação existem dois pontos importantes a serem analisados: (i) a 

capacidade de disponibilizar uma interface para a realização de integração semântica, incluindo 

nas rotinas de KI-CBR o uso de diversas ontologias e bancos de dados como bases de 

conhecimento e base de casos, respectivamente; e, (ii) a capacidade de receber consultas 

formais (em DL) com uma sintaxe simplificada.  

Ambas funcionalidades não são disponibilizadas por nenhuma das estratégias recentes de 

KI-CBR, como CREEK, Memóire, myCBR, Kasimir ou o próprio jCOLIBRI.  Sobre o 

jCOLIBRI, apesar de incluir uma funcionalidade chamada OntoBridge, ela não é capaz de 

utilizar diversas ontologias ao mesmo tempo que recupera dados, como casos, em diversas 

fontes de dados. 

A utilização de uma estratégia de integração semântica no escopo do integrativo CBR 

permite, além das funções básicas de KI-CBR, outras extensões como: 

1. Gestão de comunicação e conexão entre a base de conhecimento (ontologias) a base de 

casos (bancos de dados); 

2. Alinhamento entre uma ou mais ontologias, permitindo a composição da base de 

conhecimento sob demanda; 

3. Mapeamento de bases de dados; 

O jCOLIBRI2 disponibiliza uma interface denominada OntoBridge para realizar a 

integração das fontes. Esta interface, no entanto, não permite a heterogeneidade das fontes 

utilizadas, ou seja, não permite a inclusão de diversas fontes (ontologias e dados) tampouco 

inclui as subtarefas supracitadas, necessárias para automação do processo. Tais limitações 

puderam ser contornadas no Integrativo CBR com a aplicação de um OBDA framework 

(Gryphon). 
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O segundo ponto a destacar está associado às consultas em DL em si. No integrativo CBR, 

o procedimento de consulta apresenta três principais de vantagens identificadas: 

1. Utiliza a sintaxe fácil de consulta da DL para recuperar casos a partir das descrições nas 

ontologias; 

2. Permitem realizar raciocínio sobre os casos, a partir do conteúdo representado nas 

ontologias; 

3. Trata os casos como entidades do mundo real pela adoção de ontologias formais, 

facilitando o entendimento do usuário sobre o processo de criação da consulta 

independente de uma aplicação. 

Em comparação com o as ferramentas de KI-CBR citadas anteriormente, a adaptação 

empregada ao Integrativo CBR utiliza consultas conjuntivas com até a expressividade ALC da 

DL. Essa expressividade nas consultas tem a garantia de funcionamento a partir da descrição 

do trabalho de Bühmann e Lehmann (2013a, b).  

Bühmann e Lehmann (2013a, b) formalizaram a tradução de consultas conjuntivas em 

DL e que podem ser traduzidas para SPARQL, disponibilizando uma ferramenta de tradução 

de consultas DL para SPARQL chamada OWL2SPARQL. No integrativO CBR, o 

procedimento de tradução DL-SPARQL ocorre automaticamente a partir da consulta do 

usuário. Ao final do processo, classes que representam os componentes dos casos retornados 

pelo integrativO CBR são retornados como casos descritos conforme a estrutura da ontologia. 

6.2. Recuperação 

Para recuperar casos, é necessário aplicar um ou mais métodos de similaridade para 

avaliar o quão próximos estão os casos da consulta apresentada pelo usuário. Nesse sentido, o 

integrativO CBR incrementa os métodos propostos no jCOLIBRI2. A execução do 

procedimento de similaridade é realizada em duas etapas: a primeira, similaridade global, é 

determinada através do cálculo dos k casos mais representativos a partir da execução de um 

método k-NN entre as similaridades locais.  

As métricas de similaridades aplicadas (ƒdeep_basic, ƒdeep, cosine e detail) fazem parte 

de um conjunto de mecanismos de modelagem e teste de funções recuperados da ferramenta 

myCBR, a qual o jCOLIBRI2 é integrado. O myCBR e o jCOLIBRI2, apesar de ambos serem 

sistemas e suítes para KI-CBR, o primeiro é voltado para a aplicação de métodos de 

similaridade, enquanto o segundo contempla o ciclo de KI-CBR como um todo. 

Apesar de existir diversos mecanismos de cálculo de similaridade (BATET; SÁNCHEZ; 

VALLS, 2011; BENABDERRAHMANE et al., 2010; BERGMANN, 1998; COUTO; SILVA; 
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COUTINHO, 2007; D’AMATO et al., 2005; HADJ TAIEB; BEN AOUICHA; BEN 

HAMADOU, 2014; HARISPE; RANWEZ; et al., 2014; HARISPE; SÁNCHEZ; et al., 2014; 

ONTAÑÓN; PLAZA, 2009), a maioria destes são direcionados para aplicações específicas em 

similaridade. Entretanto, os métodos atualmente disponíveis no jCOLIBRI2, e provenientes do 

myCBR, são métricas independentes de domínio. Como consequência, não restringe a 

aplicabilidade do integrativO CBR. 

6.3. Reuso 

Após a recuperação de casos e a aplicação das métricas de similaridade, é necessário 

definir o mecanismo de reutilização desses casos. A etapa de reuso, no Integrativo CBR, pode 

ser caracterizada como a mais complexa. Nesta etapa a estratégia disponível no jCOLIBRI2 é 

expandida a fim de possibilitar as funções básicas de seleção e avaliação de casos. O objetivo 

da abordagem no Integrativo CBR é possibilitar a recuperação de casos a partir de diversos 

bancos, organizados por diversas ontologias e retornar como resultado os casos mais 

representativos e indicar uma possível representação axiomática para este. 

A estratégia de reuso de casos toma como base o resultado das métricas de similaridade 

aplicadas aos resultados. Como as métricas podem ser definidas pelo usuário, como os 

resultados dentro de um determinado intervalo de confiança, ou incluídas como padrão no 

sistema para recuperar tudo que apresentar alguma similaridade, o integrativO CBR utiliza a 

segunda ideia. Do ponto de vista ontológico, apresentar um índice de similaridade, mesmo que 

baixo não indica que o conteúdo recuperado não tenha aplicabilidade.  

O integrativO CBR dispõe de diversas métricas de similaridade para avaliação de casos, 

que o torna uma solução mais robusta em relação as demais ferramentas encontradas na 

literatura (DL, FOIL, DL Leaner, jCOLIBRI2). Estas ferramentas que executam heurísticas de 

similaridade limitadas à existência de indivíduos nas ontologias. No entanto o maior trunfo do 

integrativO CBR é permitir a utilização do CBR em um ambiente heterogêneo. 

6.4. Revisão 

É importante salientar que o contexto de recuperação é limitado aos bancos de dados 

utilizados. Assim, o integrativO CBR identifica todas as classes que descrevem os componentes 

dos casos recuperados, e descreve os casos com a mesma estrutura do axioma apresentado. 

Dessa forma, a interpretação do conteúdo recuperado caberá ao usuário, já que mesmo 

definindo um intervalo o próprio usuário pode definir uma solução com baixa similaridade 
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como solução. Definindo o intervalo de confiança anteriormente exclui essa possibilidade de 

avaliação e possíveis soluções são excluídas.  

Esta etapa final de avaliação é o que compreende a tarefa de Revisão neste trabalho. No 

integrativo CBR, especificamente, a validação do conteúdo gerado é realizada com raciocínio 

destas classes representativas dos  casos. Em outras palavras, axiomas são gerados, 

semelhante a estrutura da consulta, com as classes derivadas dos casos que podem substituir as 

classes apresentadas na consulta DL. Dessa forma, por classificação, são considerados apenas 

os casos satisfatíveis dentro do escopo das ontologias da base de conhecimento.  

6.5. Retenção 

Finalmente, a última etapa do Integrativo CBR é a retenção de casos. Já que o integrativo 

CBR realiza o procedimento de revisão a partir da utilização de raciocínio em DL, não há 

retenção efetivas de novos casos. O que há é a proposição de novas substituições para o axioma 

da consulta, resultando numa lista de novos axiomas que podem ser aplicadas à base de 

conhecimento e os casos que documentam estes axiomas. Todavia, cabe ao usuário determinar 

os axiomas que poderão ser adicionados com uma análise ontológica sobre o conteúdo gerado. 

Abordagens como o CREEK, myCBR e Kasimir, realizam uma simples atualização dos 

casos apenas quando novos casos são apresentados. A manipulação de conhecimento realizada 

pelo jCOLIBRI2 pode reter casos de duas formas: (i) persistência mista e (ii) persistência 

completa. Ambas apresentam limitações: a primeira necessita do acesso ao banco de dados a 

cada consulta realizada pelo usuário; e, a segunda requer que cada caso esteja completamente 

representado na ontologia como indivíduos e os respectivos atributos. 

Diferente das demais ferramentas, que realizam uma simples atualização da base de casos 

com novos casos, o integrativO CBR propaga os novos conhecimentos obtidos, em forma de 

axiomas, por toda a ontologia, além de gerar um arquivo de importação para atualização de 

ontologias em OWL2, funcionalidade também inexistente nas demais ferramentas. 
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7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal objetivo deste trabalho foi apresentar uma proposta de evolução aos métodos 

de KI-CBR existentes de forma a permitir a recuperação e retenção de conhecimento a partir 

da interpretação ontológica dos dados de domínio biológico descrito em fontes de dados 

heterogêneas.  

A literatura tem descrito abordagens baseadas em web semântica e ontologias como uma 

estratégia para a implementação desta solução. No entanto estratégias tradicionais, como o uso 

de consultas em SPARQL ou aplicação de raciocínio por subsunção em Ontologias utilizando 

Description Logics (DL), não apresentam uma solução capaz de interpretar de forma 

automatizada o que significa uma instância (dado) sem a existência de uma descrição explícita 

(axioma) os quais descrevam o comportamento do domínio. 

O conjunto de conceitos e estratégias validados pela literatura, foi de fundamental 

importância para o desenvolvimento deste trabalho. Alguns trabalhos relacionados ao tema 

foram descritos em uma revisão bibliográfica a fim de elucidar alguns pontos-chaves sobre o 

domínio. Neste meio foram descritos conceitos relacionados a Ontologias, as linguagens 

SPARQL (consulta) e OWL (representação), Description Logics (DL) e algumas abordagens de 

KI-CBR. 

Com base ainda no estudo desta literatura, foi possível identificar as principais 

abordagens de KI-CBR onde a partir das mesmas foi realizado um levantamento sobre as 

vantagens, desvantagens e peculiaridades sobre cada uma. Dentre as mesmas, a metodologia de 

KI-CBR incluída na ferramenta jCOLIBRI2 foi selecionada como o ponto de partida para o 

trabalho ao destacar-se por sua curva de aprendizagem, ampla documentação e integração com 

uma vasta quantidade de ferramentas. 

Outras ferramentas como Gryphon framework e Protégé Editor, foram utilizadas de forma 

integrada à metodologia de CBR do jCOLIBRI2 na implementação da abordagem proposta 

neste trabalho denominada IntegrativO CBR. O Gryphon framework foi utilizado no 

alinhamento e mapeamento de ontologias e bancos de dados. O Protégé Editor por sua vez 

forneceu o ambiente gráfico e todo o suporte à inclusão das ontologias por meio de sua API, 

além de ajudar no parsing de consultas em DL e na discriminação dos elementos da ontologia 

em OWL. 

Experimentos foram realizados a fim de comprovar a eficiência da abordagem proposta. 

Para tanto foram utilizadas uma base de domínio biológico UniProt e as Ontologias 

modularizadas GO e ChEBI, organizados formalmente pela BTL2. 
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Em comparação a outras abordagens da literatura relevantes no contexto como CREEK, 

é possível destacar algumas vantagens do IntegrativO CBR como o suporte a consultas SPARQL 

e o aperfeiçoamento realizado nos mecanismos de raciocínio sobre os dados de forma que novos 

axiomas podem ser gerados segundo a demanda do usuário, e.g. a partir de consultas. Algumas 

das limitações mais significativas encontradas no IntegrativO CBR é relacionada aos custos 

para raciocinar as ontologias grandes. Por não trabalhar com o conceito de multithreading, o 

IntegrativO CBR pode consumir muito processamento e memória da máquina para raciocinar 

ontologias grandes como a ChEBI. Uma estratégia que pode ser utilizada para diminuir tais 

custos durante os experimentos, é a utilização de um modularizador que diminua o tamanho das 

ontologias para comportarem apenas as classes que serão utilizadas nas consultas. 

O desenvolvimento deste trabalho proporciona uma percepção de que muito se tem 

avançado na área Ontologias e de ferramentas de apoio à implementação de sistemas 

inteligentes que façam uso de métodos de KI-CBR como forma de realizar a recuperação e 

retenção de conhecimento, e é justamente sobre este ponto que o presente trabalho apresenta 

uma de suas contribuições. 

A documentação completa do integrativO (Gryphon Framework e integrativO CBR) está 

disponível em http://integrativo.github.io/ (Figura 11). Na página do projeto é possível 

encontrar toda a documentação (manuais, artigos, dissertações, etc.) assim como o código fonte 

de cada trabalho, hospedados no Github. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Limitações 

Apesar dos diversos incrementos produzidos com o desenvolvimento do integrativO 

CBR, duas principais limitações identificadas conhecidas. (i) Dependendo do tamanho da base 

de casos e das ontologias utilizadas, raciocinar os axiomas gerados (dependendo da quantidade) 

pode tomar muito tempo e elevar o custo de uma aplicação dessa natureza; (ii) outra limitação 

FIGURA 21: Web page do projeto integrativO. 

http://integrativo.github.io/
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pode ser a capacidade do usuário em interpretar, ontologicamente a consulta e os dados 

utilizados. Do contrário, casos recuperados pelo integrativO CBR que podem ter serventia para 

o problema apresentado, não apresentam aplicabilidade real, pois podem ser errados do ponto 

de vista ontológico. 

Como o custo computacional do primeiro problema depende, inicialmente, da capacidade 

de métodos de raciocínio em DL, são necessários estudos para a otimização dos métodos atuais. 

Sobre o segundo, são necessários estudos que descrevam métodos que analisem a interpretação 

ontológica sobre os dados utilizados. Este último tópico é contemplado no trabalho de 

doutorado em que o integrativO CBR é integrante. 

Como melhoria futura poderiam ser modificados os mecanismos de avaliação de 

similaridade afim de possibilitar um melhor uso dos recursos da máquina, como o 

processamento (multithreading). Uma melhor avaliação do integrativO CBR poderia ser 

também realizada, desde que fossem utilizados domínios diferentes como: e-commerce, 

jurídico, games, etc. 
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