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RESUMO 

 

 

Com a globalização da Internet, a gestão de conhecimento tem enfrentado novos 

desafios como a pesquisa de informação baseada em palavras-chave, a manutenção de fontes 

de textos fracamente estruturada e a falta de informações coesas. Nesse sentido, faz-se 

necessária a abordagem de novos conceitos com o intuito de apoiar a gestão de conhecimento. 

Um dos conceitos proeminentes que se destaca para auxiliar a gestão de conhecimento é o da 

ontologia. Ontologias possuem um vocabulário formal e não ambíguo para representação dos 

dados permitindo a compreensão de um domínio específico. Logo, a modelagem de sistemas 

de gestão de conhecimento através de ontologias se torna um diferencial podendo auxiliar a 

disseminação e o gerenciamento do conhecimento. Desta maneira, propõe-se o 

desenvolvimento de uma ontologia do domínio científico-acadêmico que permitirá realizar 

consultas com anotações semânticas através de um sistema disponibilizado aos usuários que 

possibilitará a colaboração, a organização e a navegabilidade da informação. Assim, a meta 

desta dissertação é especificar formalmente anotações de dados por meio de ontologias além 

de fornecer ao usuário uma ferramenta colaborativa e navegacional para a gestão de 

conhecimento. 

 

Palavras-chave: Ontologia, gestão de conhecimento, domínio científico-acadêmico. 
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ABSTRACT 

The internet globalization brings challenges of the knowledge management such as 

information based on keywords, the maintenance of texts source with weak structures and the 

absence accuration information. In this way, the approach about new concepts is import to 

support the knowledge management. The ontology concept is the one that can help the 

knowledge management process. Ontologies have a formal vocabulary and unambiguos for 

data representation allowing the agreement of a specific domain. Thus, the knowledge 

management system modeling through ontologies turn out to be differential that can  

collaborate with the knowledge management dissemination. In this way, this work intends the 

development of a scientific-academic domain ontology that realizes searchs with semantic 

annotation through of a system that makes possible for the users the information 

collaboration, organization and explore. Thus, the goal this work is getting to specify formal 

annotation of data with ontologies and provide for users a collaborative and explore tool at the 

knowledge management area. 

 

 

 Keywords: Ontology, knowledge management, academic-scientific domain 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A gestão de conhecimento, definida como um processo sistemático, articulado e 

intencional, apoiado na geração, codificação, disseminação e apropriação de conhecimentos 

(DACONTA,2003),  vem enfrentando novos desafios no contexto da Web. Entre eles estão a 

sobreposição de informação, a ineficiência de busca de informações que suportem a decisão 

gerencial (tipicamente executada através de buscas por palavras-chave) e a dificuldade de 

representação dos dados neste tipo de sistema (por exemplo,  a manutenção corretiva contínua 

pode tornar inconsistente os dados existentes ) .  

A gestão de conhecimento, em seu sentido mais amplo, pode ser considerada 

como o esforço para melhorar o desempenho humano e organizacional (TERRA-GORDON, 

2002), ou seja, a gestão de conhecimento possibilita filtrar e sintetizar informações que 

auxiliem na execução da atividade coorporativa. Nesse contexto, abordagens que promovem o 

desafio de proporcionar aos tomadores de decisão a apresentação de informações confiáveis, 

precisas, oportunas e relevantes (FREITAS JR, 2003) são proeminentes para a disseminação 

do conhecimento. Para abordar este desafio se destaca o conceito de ontologias. Ontologias 

possuem um vocabulário formal e não ambíguo para representação dos dados que permitem a 

compreensão de um domínio específico através de anotações semânticas. Assim, a 

representação de sistemas de gestão de conhecimento através de ontologias se torna um 

diferencial podendo auxiliar a disseminação do conhecimento. 

Assim, este trabalho apresenta um sistema de gestão de conhecimento baseado em 

ontologias direcionado ao domínio científico-acadêmico, que se esforça em resolver os 

seguintes problemas relacionados aos sistemas tradicionais como: inflexibilidade, dificuldades 

de ser estendido, entre outras desvantagens (DACONTA,2003).  

Neste trabalho, destacam-se principalmente a modelagem do meio científico-

acadêmico para representação de informações auxiliando a gestão do conhecimento e a 

implementação do sistema em questão, ou seja, a meta principal desta dissertação é fornecer 

ao usuário de gestão de conhecimento, através de ontologias, uma ferramenta colaborativa 

para pesquisa de informações oferecendo flexibilidade às operações de inserção e consulta de 

dados que sejam bastante expressivas. 

 

 

1 

 



 -  - 

1.1 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA 

 

A gestão de conhecimento está envolvida no conhecimento corporativo com a 

finalidade de otimizar a produtividade e a competitividade (FENSEL et al,2000). Esse 

conhecimento necessita de ferramentas que facilitam a troca rápida de informações para que a 

distribuição da informação seja efetiva. Nesse sentido, a implementação de sistemas de gestão 

de conhecimento que possibilite a troca rápida e precisa de informações tornaria-se relevante 

para a era do conhecimento.  Mas a realização dessa implementação não pode ser limitada a 

sistemas procedimentais tradicionais (DACONTA et al, 2003), nos quais as atualizações dos 

dados tornam-se mais complexas à medida que os dados se expandem.  

Outra questão a ser levantada é quanto às buscas de informações que necessitam 

ser precisas em relação à proximidade conceitual da palavra pesquisada, isto é, representação 

não ambígua da palavra pesquisada. Por exemplo, no domínio científico-acadêmico, uma 

instituição pode possuir departamento com setores de diversos centros de custo, enquanto em 

outro domínio uma instituição pode ter somente centros de custo. 

A falta de uma estrutura flexível que disponibilize recursos de extração e 

recuperação de dados a serem explorados completamente, como o aspecto semântico, torna a 

abordagem de sistemas tradicionais inviável (DACONTA et al, 2003). Além disso, 

construções de bases de conhecimento estão se tornando complexas haja vista que o 

compartilhamento de dados é feito geralmente através de sistemas de bases heterogêneas 

(DACONTA et al, 2003). E ainda o reuso do conhecimento é cada vez mais complicado nas 

organizações tendo como foco a gestão de conhecimento, pois o colaborador do 

conhecimento, utilizando isto intensivamente, não consegue realizar de forma rápida e precisa 

a análise dos dados da informação gerada pelos sistemas de informações, acarretando assim a 

ausência de utilização do conhecimento.  

Nesse contexto, ontologias estão sendo utilizadas para apoiar sistemas de gestão 

de conhecimento auxiliando a organização e a navegabilidade do conhecimento. Ontologia 

pode ser vista como um artefato de engenharia de software, constituído por um vocabulário 

específico descrevendo um modelo particular de um determinado domínio (FREITAS, 2003). 

O uso de ontologias serve para especificar informações conceituais de um domínio, 

compartilhar e reusar um determinado conhecimento (NOVELLO,2002). Além do mais, 

ontologias oferecem um conceito que vai além de uma simples combinação sintática, 

freqüentemente adotada em sistemas comuns. Uma ontologia bem construída pode ser vista 
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como uma linguagem conceitual expressiva sendo essencial sobre um domínio, e usa termos 

que são comuns para um determinado escopo (SLEEMAN et al,2002). 

Assim, neste trabalho foi projetado e implementado um sistema que utiliza uma 

ontologia do domínio científico-acadêmico visando apoiar a gestão de conhecimento e 

permitir aos usuários desse conhecimento a organização e a navegabilidade de informações 

com anotações semânticas. 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

O objetivo geral desta dissertação é apoiar a gestão de conhecimento através de 

ontologias. Basicamente a ontologia fornecerá informações que estarão no escopo do domínio 

científico-acadêmico – contendo conceitos básicos como, por exemplo, Pessoas, Projeto e 

Publicações Acadêmicas e suas várias derivações e relações. Esta ontologia possibilitará o 

acesso a esse conhecimento que estará organizado de forma a possibilitar a realização de 

consultas relevantes com conceitos não ambíguos e com perspectivas de posterior 

continuidade. 

A ontologia a ser desenvolvida tentará resumir as essências de uma base de 

conhecimento de seu domínio específico. Quanto mais riqueza semântica (relações de 

significado) existir no domínio concebido, mais superior será o poder de inferência. As 

inferências servem para aumentar a precisão da informação pesquisada. 

Dessa maneira, como tentativa de colaborar com a gestão do conhecimento do 

domínio científico-acadêmico, propõe-se o desenvolvimento de um sistema no contexto da 

Web Semântica que utilizará ontologias possibilitando a navegabilidade da informação aos 

usuários. Como sistemas de gestão de conhecimento lidam com diversos processos como 

aquisição, manutenção e acesso ao conhecimento, faz-se necessária uma estrutura flexível, 

disponibilizando consultas com anotações semânticas  que buscam informações mais precisas. 

Por exemplo, em sistemas tradicionais, as buscas de uma determinada informação podem 

estar atreladas a uma modelagem complexa, cuja manutenção é difícil quando mudanças são 

contínuas. Nesse contexto, a ontologia pode representar esse papel facilmente, pois é possível 

separar o domínio do conhecimento do domínio operacional (como a estrutura de dados está 

armazenada). A seguir serão apresentados os objetivos específicos deste trabalho.   
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1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Os seguintes objetivos específicos desse trabalho são:  

a) Formalizar estruturas semânticas utilizando ontologias no escopo do domínio 

científico-acadêmico: Com a possibilidade de especificar restrições, relações e propriedades 

de maneira mais declarativa em relação ao domínio escolhido é possível criar estruturas 

semânticas que busquem mais detalhes sobre a informação armazenada; 

 b) Disponibilizar um sistema direcionado para a gestão de conhecimento para que 

usuários possam pesquisar informações relevantes (informação não ambígua e bem definida):  

Uma vez representada informações em ontologias, as informações consultadas através do 

sistema são mais organizadas, pois elas estão bem estruturadas e consistentes ao domínio;  

c) Permitir o compartilhamento de conceitos existentes com o domínio científico-

acadêmico para adicionar e recuperar informações com anotações semânticas  mais precisas 

(não ambíguas): A ontologia desenvolvida poderá compartilhar informações com outros 

domínios com o intuito de auxiliar o conhecimento coorporativo entre instituições. 

 

1.3 CONTRIBUIÇÕES 

 

As contribuições desse trabalho são: 

 Desenvolvimento da ontologia do domínio científico-acadêmico: Esta ontologia que 

possui forte expressividade com a semântica e inferência associada aos dados se utilizou da 

reusabilidade de outra ontologia existente para aproveitamento de conceitos relevantes desse 

domínio; 

 Desenvolvimento de um sistema para auxiliar a pesquisa da informação direcionada 

para o domínio científico-acadêmico: Esse sistema permitirá  ao usuário recuperação de 

informações precisas, uma vez que essas informações possuem anotações semânticas  que são 

capazes de inferir outras novas informações já definidas na estrutura da ontologia; 

 Desenvolvimento de consultas com anotações semânticas: As consultas produzidas e 

disponibilizadas no sistema desenvolvido permitirão aos usuários a navegabilidade da 

informação que está organizada e estruturada; 
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 Disponibilização de uma base de conhecimento do domínio científico-acadêmico: A 

base de conhecimento deste domínio possibilitará associações com outros subdomínios 

descritos na ontologia. 

 

A contribuição mais significativa deste trabalho são as consultas semânticas 

associadas aos dados que são representadas com a notação RDF. Uma ontologia bem definida, 

além de representar o conceito de um determinado domínio, pode também permitir inferência 

sobre as informações armazenadas. Por exemplo, a busca de subclasses da classe Pessoa que 

tem propriedade publica_artigo cuja imagem está associada às classes de Revistas e Magazine 

permite categorizar classes utilizando raciocínio de subsunção, isto é, dedução de outras 

classes pertencentes ao conceito definido nas classes de Revistas e Magazine. 

Além disso, a ontologia desenvolvida pode ser reusada e o sistema associado a ela 

pode ser estendido com intuito de complementar as informações armazenadas e também para 

ampliação do domínio, tornando acessível uma quantidade de informação significativa aos 

usuários desse domínio, e ainda permitir o compartilhamento de informações acadêmicas 

entre instituições de pesquisas favorecendo assim a gestão de conhecimento. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

 

O capítulo 2 que dá seqüência a essa introdução abrange a fundamentação teórica 

desse trabalho, apresenta o conceito de ontologias e seus componentes. Cita também os 

principais formalismos de representação de conhecimento. O conceito de raciocínio associado 

a ontologias é discutido posteriormente. Em seguida, uma metodologia para construção de 

ontologias e seus benefícios são destacados. Os desafios da gestão de conhecimento e a 

definição de memória organização encerram este capítulo. 

O capítulo 3 corresponde aos trabalhos relacionados que auxiliam a 

fundamentação desta pesquisa. Neste capítulo o conceito de ontologias é associado ao 

conceito de banco dados relacional e descreve como essa associação pode contribuir com a 

representação do conhecimento. 

O capítulo 4 explora a proposta desse trabalho, destacando o conceito de 

ontologias como ferramenta auxiliar a gestão de conhecimento. Em seguida, o capítulo 5 

abrange o estudo de caso realizado nessa proposta, focando a parte implementacional e os 

resultados obtidos nesse trabalho. Por último, o capítulo 6 representa a conclusão e trabalhos 

futuros dessa proposta. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 ONTOLOGIAS COMO INSTRUMENTO DE REPRESENTAÇÃO 

 

Nesse capítulo será destacado o processo de desenvolvimento da ontologia de 

domínio científico-acadêmico utilizada nesse trabalho. Também serão apresentados a 

representação e componentes dessa ontologia. A utilização desse conceito de ontologia é 

essencial para o desenvolvimento desse trabalho, pois tal conceito é um diferencial que será 

incorporado nessa proposta. 

 

2.1.1 Definição de Ontologia 

 

O vocábulo ontologia foi apresentado primeiramente no estudo da Filosofia para 

diferenciar o estudo do ser e o estudo dos vários tipos de seres vivos da natureza. Seu objetivo 

é prover sistemas de categorização para organizar a realidade do mundo. Em Computação, 

Freitas (FREITAS, 2003) define como um artefato de engenharia de software, constituído por 

um vocabulário específico que descreve um modelo particular de um determinado domínio.  

As ontologias surgiram com o intuito de resolver ambigüidades de termos entre 

conceitos diferentes. Usando ontologias como modelo de dados semânticos, pode-se permitir 

raciocínio de fontes de dados dentro de um determinado domínio (FREITAS, 2003). Assim, 

usando ontologias como modelo de dados semânticos se pode permitir raciocínio de fontes de 

dados dentro de um determinado escopo de informação.  

Uma ontologia consiste em conceitos do mundo real (comparadas como classes), 

como por exemplo: pessoa, professor, departamento, universidade, etc. Um conceito tem uma 

ou mais propriedades que identificam este domínio. Pode-se citar como propriedades comuns 

de conceito: nome, descrição, etc. Exemplos de relacionamento de conceito são: trabalha_em, 

pertence_a, etc. E, ainda, uma propriedade é também associada com restrições para impor 

limites e retirar ambigüidades potenciais (DUC, 2005). Um exemplo de restrição seria: uma 

pessoa não pode trabalhar em mais de um departamento. Exemplos concretos de um conceito 

são chamados de instâncias do conceito. Uma instância herda propriedades de seu conceito 

que pode ser preenchido com valores específicos.  
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Um dos campos de pesquisa em que as ontologias se destacam é a Web 

Semântica. Esta pode ser definida como um novo formato de conteúdo para a Web que tem 

significado para computadores (LEE, 2001). Mais adiante será descrito como a colaboração 

da ontologia na Web Semântica é importante. Em princípio, ontologias na Web Semântica 

fornecem um modelo comum que permite, por exemplo, que agentes de software e aplicações 

possam trocar informações de modo significativo. A seguir serão descritos os componentes 

básicos de ontologia.  

 

2.1.2 Componentes 

 

Na Figura 1 são mostrados componentes básicos de uma ontologia do domínio 

científico-acadêmico. Seus componentes são: 

a) Conceito: Os conceitos podem ser abstratos, concretos, elementares ou compostos e 

reais que são representados no mundo. Exemplo: Event, Scientific Event, Live Scientific 

Event, Scientific Publication, Journal, Magazine; 

b) Relações: Permitem relacionar ou compartilhar domínios de outros conceitos já 

existentes. Exemplo: a classe Book se relaciona com Article-in-Book; 

c) Propriedades: Ajudam a identificar as classes existentes. Exemplo: Name, 

DataPublication, Description (classe Scientific Publication); 

d) Função: Uma função é um caso especial de relacionamento em que um conjunto de 

elementos tem uma relação única com um outro elemento. Exemplo: Pessoa tem somente uma 

mãe; 

e) Axiomas: São sentenças lógicas verdadeiras que permitem moldar o escopo de um 

determinado domínio. Exemplo: Mãe é do sexo feminino. 

f) Instâncias: Representam informações reais do domínio de uma ontologia. Exemplo: 

JBCS; 

g) Restrições: Limitam os comportamentos das classes para que se espelhem no 

domínio. Exemplo: Journal (tem somente artigo de jornal); Journal e Magazine são classes 

distintas. 
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FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO DOS COMPONENTES DE UMA ONTOLOGIA DE DOMÍNIO CIENTÍFICO-

ACADÊMICO 

 

A Figura 1 destaca uma parte do domínio científico-acadêmico, como por 

exemplo, pessoas participam de eventos e eventos podem ser divididos em educacional e 

científico. Este último pode ter como publicação científica uma revista ou um jornal. As 

propriedades que podem representar a classe Journal são: Name, Description e 

datePublication. Essas propriedades em conjunto com a restrição hasPublication (tem 

somente artigo de jornal) são chamadas de declarações completas que representam condições 

necessárias e suficientes que auxiliam na identificação única do conceito Journal. A seguir 

serão descritas as categorias representadas pelas ontologias e a determinação do domínio da 

ontologia para este trabalho. 

 

 

2.1.3 Categorização de Ontologias e Escolha do Domínio 

 

Segundo Guarino (GUARINO, 1998) ontologias podem ser categorizadas de 

acordo com a sua generalidade. São identificadas quanto à generalidade as seguintes 

categorias, como mostra a Figura 2: 
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 Ontologias de Nível Superior: Descrevem conceitos genéricos. Esses conceitos seriam 

independentes de domínio e poderiam ser reutilizados na produção de novas ontologias. 

Exemplo: ontologia de tempo e eventos; 

 Ontologias de Domínio: Especificam o vocabulário relativo a um domínio específico 

por meio da especialização de conceitos existentes na ontologia de nível superior. Exemplo: 

ontologia médica ou acadêmica; 

 Ontologias de Tarefas: Descrevem o vocabulário relativo a uma atividade genérica ou 

atividade através da especialização de conceitos existentes também na ontologia de nível 

superior. Exemplo: ontologia de diagnóstico ou preparação de artigo; 

 Ontologias de Aplicação: São definidas como ontologias mais específicas. Conceitos 

em ontologias de aplicação equivalem a funções desempenhadas por entidades de um 

determinado domínio. Exemplo: ontologia destinada à reparação de chassi de um automóvel. 

 

 

 

FIGURA 2 – CATEGORIAS DE ONTOLOGIAS (GUARINO,1998) 

 

Através da descrição acima, pode-se observar que as ontologias de nível superior 

são as que possuem maior capacidade de reuso, por definir conceitos genéricos, enquanto as 

ontologias de aplicação têm característica inversa, pois possuem menor capacidade de reuso, 

por definir conceitos relativos a uma aplicação específica. 

As ontologias de domínio são as mais utilizadas nos projetos de ontologias, pois 

elas geralmente estão direcionadas a papéis específicos. Para o sistema desenvolvido neste 

trabalho foi utilizada a ontologia do domínio científico-acadêmico. Essa ontologia foi reusada 

da ontologia Science baseada em frames (FREITAS, 2001). Essa última ontologia facilitou a 

remodelagem da mesma e também o mapeamento de novos conceitos. A ontologia reusada já 
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possuía alguns conceitos do domínio cientíco-acadêmico, como exemplo : Academic-Staff, 

Activity , Administrative-Staff , Article-in-Book,  Book  , City  , Conference  , etc.. Outros conceitos 

existentes na ontologia reusada estão listados no anexo C.  

Com a ontologia Science.owl, utilizada nesse trabalho, necessitou-se da inclusão 

de novos conceitos como por exemplo, College, Event, Organization, e Sponsor para 

fundamentação da representação de um domínio científico-acadêmico. A seguir são descritos 

os formalismos lógicos que estão envolvidos na representação do conhecimento e ao conceito 

de ontologia. 

  

 

2.1.4 Formalismos Lógicos 

 

Como ontologias descrevem conhecimento em termos de conceitos e restrições, 

então se torna importante definir técnicas de representação do conhecimento para abordar o 

entendimento da ontologia. Representação do conhecimento é um padrão para objetos reais no 

mundo, no qual estes objetos participam através de relações de informações (DACONTA et 

al, 2003). Assim, representação do conhecimento utiliza informações semânticas as quais 

dependem do escopo do domínio específico.  

Geralmente a linguagem usada para a representação do conhecimento determina o 

tipo de raciocínio que pode ocorrer na representação do conhecimento. Uma linguagem de 

representação do conhecimento com expressividade limitada não pode ser utilizada 

diretamente para métodos de raciocínio automático que requerem mais complexidade na 

expressividade (DACONTA et al, 2003). 

O formalismo a ser explorado nesta subseção é direcionado a classes de objetos 

existentes no domínio, ou seja, formalismo orientado a classes e relações. A importância 

desse formalismo é porque auxilia a percepção do domínio a ser descrito por completo, uma 

vez que são permitidas relações entre objetos, especialmente nas relações do tipo herança. A 

seguir serão descritos alguns destes formalismos: 

a) Frames (MINSKY,1975): São estruturas de dados simples, como conceitos 

(chamados de classes) e relações (chamados de propriedades). Sistemas baseados em frames 

se aproximam do paradigma orientado a objetos, por exemplo, o domínio é centralizado nas 
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entidades primárias ou uma classe tem muitas propriedades, assim como nas abordagens de 

ontologias e orientados a objetos: herança simples, relações entre classes, valores padrões, etc. 

Além de herança múltipla, frames possuem uma estrutura pré-definidas - chamadas de facetas 

- para especificar restrições sobre os atributos (FREITAS,2003). Exemplos de facetas são: 

valor default, domínio, cardinalidade, classes permitidas, etc. A Figura 3 mostra um exemplo 

de representação de conhecimento baseado em frames na qual a classe StationWagon, 

definida como sendo uma subclasse da classe Automobile, possui atributos como doors, 

model, manufacturer e weight; 

 

 

FIGURA 3 – REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO BASEADO EM FRAMES (DACONTA ET AL,2003) 

 

b) Redes Semânticas(WOODS,1975): Uma rede semântica é uma forma de 

representação do conhecimento definida como um grafo direcionado cujos vértices 

representam conceitos, e as arestas representam relações semânticas entre os 

conceitos. A Figura 4 mostra um exemplo de representação  de rede semântica que 

representa a seguinte asserção: Se duas pessoas são cônjuges, logo elas possuem o 

mesmo sobrenome. 
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FIGURA 4 – REPRESENTAÇÃO DE REDE SEMÂNTICA SOBRE CÔNJUGES (FREITAS,2003) 

 

 

c)  Lógica de Descrição(DACONTA,2003): Lógica de Descrição forma uma 

classe importante de linguagens de representação do conhecimento baseada em 

lógica. A característica principal das lógicas de descrição é que conceitos (ou 

classes) podem ser definidos em termos de descrições que especificam as 

propriedades cujos objetos devem satisfazer ao domínio do conceito. Estas 

descrições são expressas usando uma linguagem que permite a construção de 

descrições de composição, incluindo restrições em relações binárias que conectam 

objetos. Uma definição em lógica de descrição é uma expressão em uma 

linguagem formal que define um conjunto de instâncias. Logo, uma lógica de 

descrição é uma linguagem para representação do conhecimento que tem sintaxe 

(para construção da descrição) e semântica (para definir o significado de cada 

descrição). Lógica de descrições (ou terminológicas) são baseadas em formalismo 

declarativo para definir conceitos em múltiplas hierarquias que são organizados 

um estrutura de subconceitos. Esse formalismo pode prover atributos expressivos 

como por exemplo (Fensel,2001): Herança Múltipla, Restrição de Valores e de 

Limites e também de Papéis (uma pessoa pode desempenhar papel de estudante  

ou  professor substituto). Geralmente lógicas de descrição estão implementadas 

em  linguagens de representação que disponibilizam tanto a expressividade do 

conhecimento quanto a racionalidade tratável. Na lógica de primeira ordem, o 

predicado é uma característica da linguagem que pode ser usada para criar uma 

declaração ou atribuir uma propriedade. Assim, propriedades e indivíduos podem 

ser representados em lógica de predicado. Lógica de predicados também tem 
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quantificadores que são definidos como existencial (pelo menos algum indivíduo) 

e universal (todos os indivíduos). Um quantificador é um símbolo lógico que 

quantifica os indivíduos (instâncias). Um exemplo de lógica de predicados com 

quantificadores é mostrado no Quadro I : 

 

QUADRO 1 – EXEMPLO DE LÓGICA DE PREDICADOS 

 

No Quadro 1 é apresentada a preposição: Curso tem disciplina. Nesta preposição 

se pode representar utilizando lógica de descrição como é mostrada nas duas representações 

deste quadro, sendo que a primeira representação possui quantificadores. 

Lógicas de descrição têm sido utilizadas principalmente para mapear uma 

determinada linguagem em lógica (ANTONIOU-HARMELEN, 2004), como por exemplo a 

OWL (ver subseção 2.1.5). A seguir é mostrado no Quadro II um exemplo em OWL que 

ilustra o seguinte relacionamento: Projetos são executados por Pessoas (carriedOutBy) e o 

inverso também é representado (carriesOut). 

 
QUADRO 2 – EXEMPLO DA SINTAXE DA LINGUAGEM OWL 

 

       

 

 

 

 

A seguir serão destacadas as linguagens que podem representar ontologias. 

 

 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:ID="carriedOutBy"> 

           <owl:inverseOf> 

        <owl:ObjectProperty rdf:ID="carriesOut" />  

      </owl:inverseOf> 

        <rdfs:domain rdf:resource="#Projects" />  

        <rdfs:range rdf:resource="#Person" />  

</owl:ObjectProperty> 
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2.1.5 Linguagens de Representação da Ontologia 

  

A representação do conhecimento determina o tipo de raciocínio que pode ocorrer 

no conhecimento, logo, a representação vem antes da racionalidade. Para representar esse 

conhecimento é necessária uma linguagem que assegure sua significância por completo.  

Dessa maneira, serão apresentadas linguagens emergentes da Web Semântica, como RDF/S, 

DAML+OIL e OWL e estas linguagens que representam os conceitos de ontologias 

(DACONTA et al, 2003): 

a) RDF e RDF-Schema (FENSEL,2001): O RDF (Resource Description Framework) 

está projetado para fornecer a interoperabilidade e a semântica para metadados (dados que 

descrevem outros dados) de modo a facilitar busca por recursos na Web (BREITMAN,2005). 

O RDF possui três princípios fundamentais: recursos, propriedades e objetos. Os recursos 

possuem um identificador universal - URI (Uniform Resource Identifier). As propriedades 

descrevem relacionamentos entre os recursos. Objetos podem ser identificados por strings. O 

RDF é um modelo para representar objetos e seus relacionamentos cuja representação fornece 

uma semântica simplificada que pode ser descrita através da sintaxe XML (Extensible 

Markup Language). A expressividade do RDF é limitada. De modo a permitir que 

comunidades independentes possam ampliar seus próprios vocábulos, como novas classes e 

propriedades, faz-se necessário estender o RDF. Assim, o RDF-Schema foi formulado, que é 

uma linguagem de descrição de vocabulários que destina descrever propriedades e classes 

para os recursos RDF. Na Figura 5 é mostrado um exemplo utilizando RDF: 

 

 

FIGURA 5 – REPRESENTAÇÃO DO TRIO - RECURSO, PROPRIEDADE E OBJETO - RDF (FREITAS,2003) 
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Na Figura 5 é mostrado o recurso www.qqr.com/~ze que possui as propriedades nome e 

sobrenome, tal recurso se relaciona com o www.qqr.com/~maria através do relacionamento 

namoraCom.  

 

b) DAML+OIL (DAML_OIL,2001): É a combinação das seguintes linguagens: DAML 

(DARPA Agent Markup Language) e OIL (Ontology Inference Layer). É dividida em duas 

partes: 1) domínio dos objetos: consiste nos objetos que são membros de classes definidas na 

ontologia DAML ; 2) domínio dos tipos de dados: consiste nos valores importados do modelo 

XML. O objetivo dessa separação é permitir a implementação de mecanismo de inferência, 

uma vez que realizar inferência sobre tipos concretos de dados não seria possível. No quadro I 

é mostrado um exemplo da linguagem DAML: 

 

QUADRO 3 – EXEMPLO DA REPRESENTAÇÃO DA LINGUAGEM DAML 

 

 

No Quadro 3 é representada a seguinte asserção: Uma pessoa tem um pai e pelo menos 

um tamanho de sapato. 

 

c) OWL (Web Ontology Language) (OWL,2004): Lançado pelo W3C(Consortium) 

como uma revisão da linguagem DAML+OIL. É uma linguagem de vocabulário rico para 

descrição de propriedades e classes, tais como relações entre classes, cardinalidade, e também 

tipagem rica de propriedades. Os objetivos da OWL que atendem as necessidades das 

aplicações da Web Semântica são: Construção de ontologias; Explicitar fatos sobre um 

determinado domínio; Raciocinar sobre ontologias e fatos. 

 

<daml:Class rdf:ID="Person"> 
<rdfs:subClassOf> 
<daml:Restriction daml:cardinality="1"> 
<daml:onProperty rdf:resource="#hasFather"/> 
</daml:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
<rdfs:subClassOf> 
<daml:Restriction> 
<daml:onProperty rdf:resource="#shoesize"/> 
<daml:minCardinality>1</daml:minCardinality> 
</daml:Restriction> 
</rdfs:subClassOf> 
</daml:Class> 
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As diferenças principais entre OWL e DAML+OIL incluem (DACONTA et al, 

2003): a) Algumas formas equivalentes semanticamente foram renomeadas como, por 

exemplo: daml:hasClass foi substituída por owl:someValuesFrom; b) A propriedade 

Owl:symmetricProperty foi adicionada; c) Owl:functionalProperty e 

owl:inverseFunctionalProperty foram incluídas e agem como restrições de cardinalidade; d) 

O namespace é agora http://www.w3.org/2002/07/owl. 

 

A OWL possui três níveis de expressividade: Lite, DL e Full. A Figura 6 mostra 

os construtores de cada um desses níveis.  

 

 

FIGURA 6 – RESUMO DOS NÍVEIS DE EXPRESSIVIDADE DA OWL (BECHHOFER- CARROLL,2004) 

 

A seguir serão descritos os três níveis supracitados: 

 OWL Lite: Uma linguagem simplificada no entanto mais expressiva que RDF/S. 

Cardinalidade simples nesta linguagem restringem somente 0 e 1. Apresenta a vantagem de 

ser fácil compreensão e também implementação. A desvantagem é a expressividade restritiva; 

 OWL DL (Description Logic): Extende a OWL Lite permitindo restrições de 

cardinalidade que não são limitadas a somente 0 e 1. Pode-se definir classes baseadas em 

valores de propriedades específicas usando o construtor hasValue. Nesse nível de 

expressividade se pode criar expressão de classes usando combinadores booleanos como 
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unionOf, intersectionOf e complementOf. Sua vantagem é eficiente suporte ao raciocínio, ou 

seja, é possível inferir outras classes através definições determinadas na ontologia. A 

desvantagem é que se perde a compatibilidade completa com RDF. É esta linguagem que será 

utilizada para o desenvolvimento da ontologia nesse trabalho; 

 OWL Full : OWL Full abrange a OWL DL permitindo que classes sejam tratadas 

como coleções e indivíduos (ou instâncias) . Um exemplo mais específico é que uma 

propriedade do tipo de dados (datatypeProperty) pode ser combinada com a propriedade 

simétrica (SymmetricProperty) ou transitiva (TransitiveProperty). Dessa forma, a OWL Full 

permite a combinação da OWL DL com a linguagem RDF e RDF Schema. Por exemplo, uma 

classe pode ser considerada tanto como coleção de indivíduos quanto indivíduos dele mesmo. 

A vantagem da OWL Full é a compatibilidade com RDF (na sintaxe e na semântica). A 

desvantagem é que a OWL Full tem se tornado muito poderosa para ser não-decidível porque 

permite a combinação de construtores cujo raciocínio não garante terminar. As Figuras 7 e 8 

mostram respectivamente construtores e axiomas da OWL ; 

 

 

FIGURA 7 – CONSTRUTORES DA OWL (BECHHOFER- CARROLL,2004) 
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FIGURA 8 – AXIOMAS DA OWL (BECHHOFER- CARROLL,2004) 

 

2.1.6 Raciocínio com Ontologias 

 

A representação do conhecimento de um domínio pode ser definida como a 

representação dos objetos reais no mundo (DACONTA et al,2003).Este conhecimento sobre o 

domínio específico pode ser utilizado para raciocínio inteligente. 

Nesta subseção serão vistos raciocínios que servirão para inferir outras 

informações, isto é, em relação ao conceito de ontologia são raciocínios que podem deduzir 

outras classes através das definições existentes na ontologia. 

Os Sistemas Baseados em Conhecimento (SBC) buscam inferir informações 

através de tarefas que envolvem o uso de conhecimento para as quais não existe um algoritmo 

determinístico que possa resolvê-las. Estas bases de conhecimento são construídas a partir da 

experiência e a habilidade de especialistas (CORDEIRO et al,2006).  As inferências que 

participam do SBC descrevem os passos de um raciocínio primitivo no processo de solução 

de problemas. Uma inferência recebe uma parcela do conhecimento do domínio ou do 

problema como entrada e gera uma saída, a qual é uma transformação desse conhecimento 

(KERN,2007). A seguir serão vistos os seguintes tipos de raciocínios possíveis em bases de 

conhecimento (FIGUEIRA- RAMALHO,2000) / (OWL,2006): a) Raciocínio baseado em 

sistema de Produção; b) Raciocínio baseado em Subsunção.  

a) Raciocínio baseado em sistema de Produção: O sistema de produção pode ser 

definido como um conjunto de regras (ou regras de produção), isto é, uma memória de 

trabalho onde são armazenados os fatos, e um algoritmo conhecido por encadeamento 

progressivo (ou forward-chaining) que produz novos fatos a partir de fatos antigos. Como 
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exemplo de sistema de produção destaca-se o JEOPS (Java Embedded Object-Oriented 

Production Systems), um motor de inferência com encadeamento progressivo integrado à 

linguagem Java (FIGUEIRA-RAMALHO, 2000). Uma regra JEOPS é, basicamente, 

composta por três seções: declarações, condições e ações. A parte de que trata as declarações 

especifica os objetos que serão utilizados nas condições e/ou ações. Condições é qualquer 

quaisquer expressão Java que retorna um valor boolean. Na parte de ações podem ser 

inseridos quaisquer comandos Java, no entanto estes serão executados somente se todas as 

condições forem verdadeiras. O JEOPS funciona como um pré-compilador traduzindo um 

arquivo de regras em uma classe Java que implementa o motor de inferência de acordo com o 

arquivo original(CORDEIRO et al,2006); 

b) Raciocínio baseado em Subsunção: Raciocínios baseados em subsunção estão 

fundamentados em relações, como classes que pertencem ao modelo de objetos que é 

organizado em termos de hierarquias de generalização ou de especialização. Por exemplo, 

dada uma ontologia O e duas classes A e B, então, verifica-se se a interpretação A é um 

subconjunto da interpretação de B em cada modelo de O (OWL,2006). É importante informar 

que raciocínios baseados em subsunção podem não ser decidíveis – uma consulta pode nunca 

terminar, mesmo em um espaço finito.  

Já existem diversos raciocinadores de ontologias que executam as características 

de raciocínios citados. Dentre eles se destacam  F-OWL (F-OWL,2003), FaCT (FaCT,2003) e 

RacerPro (RACER,2007). O RacerPro – descrito na subseção 2.1.6.1-   foi escolhido como 

ferramenta complementar desse trabalho porque provê um sistema baseado em lógica de 

descrição e também porque suporta a linguagem OWL, a qual será utilizada na definição da 

ontologia desta dissertação como representação de ontologias. Dessa forma, o raciocínio serve 

para inferir outras classes, ou seja, raciocínios são importantes tanto para validar o projeto de 

ontologias (checagem de consistência) quanto para integrar informações semânticas entre 

ontologias compartilhadas.  

Por exemplo, na ontologia Science.owl infere-se que a classe Journal é subclasse 

de Scientific-Publication-Event. Em termos de raciocínio o classificador determinou a 

superclasse mais específica (Scientific-Publication-Event) para esta classe  (Journal) e, se 

houvesse subclasses, esta classe ficaria acima da subclasse mais geral.A Figura 9 mostra essa 

classe inferida. 
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FIGURA 9 – INFERÊNCIA DA CLASSE SCIENTIFIC-DOCUMENT DA ONTOLOGIA SCIENCE.OWL(SCIENCE,2007) 

 

 

Todas as instâncias da classe Journal fazem parte tanto da classe Scientific-Event 

quanto de Dividable-Publication. Essa divisão é feita através das restrições existenciais que 

são declaradas nestas classes. Isso é o diferencial oferecidos pelas ontologias , pois as buscas 

de pesquisa se tornam relevantes (pesquisa que retorna informação não ambígua e bem 

definida). A inferência da Figura 9 pode ser descrita em lógica de descrição como mostrado 

no Quadro 4: 

 

QUADRO 4  – REPRESENTAÇÃO DA FIGURA 9 EM TERMOS DE LÓGICA DE DESCRIÇÃO 
 

 

 

 

No Quadro 4 é descrita a seguinte asserção: Scientific-Publication-Event é 

Dividable-Publication. Como Journal-Article possui Part-Publication, então se pode deduzir 

que Journal é um Scientific-Event 
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Nota-se que na representação acima não foi necessário um axioma  para exprimir 

que um Journal é um Scientific-Publication-Event . Isto foi deduzido pelo classificador. A 

seguir serão descritas informações referentes ao raciocínio da ontologia Science.owl.  

 

2.1.6.1 Raciocínio com a Ontologia Science.owl 

 

O raciocínio serve para inferir outras classes, e uma inferência descreve os passos 

de raciocínio primitivo no processo de solução de problemas (KERN,2007). Espera-se que um 

engenho de raciocínio possa ser capaz de checar a consistência de novos conceitos já 

conhecidos e determinar a acurácia dos conceitos em relação às definições existentes na 

estrutura da ontologia (SPACCAPIETRA et al, 2004). Desta forma, uma máquina de 

inferência (reasoner) auxilia na edição, validação e processamento da ontologia.  

Com intuito de fundamentação, utilizou-se o engenho de raciocínio 

RacerPro(RACER,2007) para inferir outras classes da ontologia Science.owl, pois isso é uma 

das características principais dos engenhos de raciocínio, permitindo deduzir outras classes 

cujos conceitos estão relacionados. 

O RacerPro é um servidor para descrição lógica ou serviços de inferência 

utilizando OWL (LIRA,2006). Um dos motivos para a escolha do RacerPro foi a sua 

documentação disponível e também por ter a característica multiplataforma. Os principais 

serviços de inferência utilizados do RacerPro foram: Checagem de consistência, Classificação 

da ontologia e Verificação dos tipos inferidos. Como a ontologia Science.owl não possuía 

classes completas (classes necessárias e suficientes), então o RacerPro foi usado somente para 

realizar a checagem de consistência e classificação da ontologia. 

O raciocínio sobre instâncias na ontologia Science.owl foi realizado pela 

linguagem SPARQL (SPARQL,2007), pois nesta ontologia existem classes pertencentes a 

outras subclasses. 

 A SPARQL é uma linguagem de consulta que acessa dados RDF, ou seja, uma 

linguagem que permite ler informações que estão descritas em formato de triplas RDFs 

(SPARQL,2007). 

Nesse sentido, a linguagem SPARQL foi usada no raciocínio no nível de 

instâncias, pois essa linguagem pode expressar restrições de uma consulta relacionada ao 

domínio da ontologia gerada, ou seja, em SPARQL existem restrições  (escritas como triplas 

em RDF) que podem recuperar informações que estão definidas na ontologia. Estas 
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informações podem ser restrições ou axiomas que definem a classe da ontologia a ser inferida. 

Um exemplo de consulta em SPARQL está na subseção 5.4.1. 

A seguir será apresentada uma metodologia para a construção de ontologias. 

 

2.1.7 Metodologia para Construção de Ontologias 

 

É importante ter uma metodologia adequada para o desenvolvimento de 

ontologias, pois facilita o processo de construção e evolução da mesma. Noy (NOY-

MCGUINNESS, 2004) destaca os principais estágios no processo de desenvolvimento de 

ontologias: 

 

a) Determinar o escopo: Ontologias devem responder o que seu domínio representa, ou 

seja, questões de competências relacionadas a sua base de conhecimento. Assim, o escopo é 

definido por essa base. O que é incluído nesse escopo deveria corresponder a uma abstração 

de um domínio particular. Nessa abstração deve ser considerado o que será incluído na 

ontologia e focalizando também futuras extensões. Dessa forma, o desenvolvimento de 

ontologias está ligado à definição de dados e suas estruturas. Ou seja, uma ontologia é um 

modelo de um domínio particular, construído para um objetivo específico, e que não existe 

ontologia exata para certos domínios, uma vez que isso depende da complexidade do domínio. 

Exemplo: Ontologia com escopo de medicina que trata todos os aspectos relevantes dessa 

área; 

b) Considerar a reusabilidade: Com a distribuição ampla de documentos na web, 

ontologias estão se tornando mais disponíveis para compartilhamento e reuso. Assim, utilizar 

um domínio existente para agregar outras informações traz mais vantagens para o modelo a 

ser criado. Exemplo: Reuso da ontologia biomédica para complementar informações da 

ontologia de medicina; 

c) Enumerar termos: Um dos primeiros passos para realizar a definição de ontologia, 

além é claro de determinar o escopo, é escrever uma lista de todos os termos relevantes que 

são esperados para aparecer na ontologia, como por exemplo, os nomes das classes, 

propriedades e relacionamentos. Exemplo: Termos relacionados a ontologia medicina (em 

ordem de relevância) seriam: Anatomia, Biologia e Fisiologia; 
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d) Definir uma taxonomia: Significa determinar uma ordem hierárquica dos conceitos 

definidos na ontologia. Depois de identificar os termos relevantes, deve-se organizar esses 

termos em uma hierarquia taxonômica. Essa hierarquia pode ser baseada no paradigma top-

down (generalizar para depois especializar) ou bottom-up. A hierarquia taxonômica deve ser 

considerada tanto para classes e subclasses; 

e) Definir as Propriedades: Destaca as propriedades que irão especificar as classes do 

domínio da ontologia. É comum realizar esse passo juntamente com o anterior, pois enquanto 

são escolhidas as classes, suas propriedades são descritas através do domínio das classes. É 

importante destacar que todas as propriedades definidas na classe principal são herdadas para 

as suas subclasses. Quando se realiza a ligação das propriedades com as classes está se 

determinando declarações sobre o domínio e a imagem dessas propriedades. Dessa forma, 

definir domínios e imagens permite destacar inconsistências possíveis e evitar ambigüidade 

no domínio da ontologia. Exemplo: Propriedades da classe médico da ontologia de medicina 

seriam: nome, especialidade, e-mail; 

 f) Definir classes: Determinar as classes mais genéricas para representar as classes 

específicas do domínio. Após a escolha das classes, torna-se fundamental enriquecer as 

semânticas das classes através de: Cardinalidade; Características relacionais; Valores 

determinados; 

 g) Definir instâncias: Serve para estruturar ainda mais a ontologia. As instâncias 

determinam a complexidade da ontologia. Exemplo: Instâncias da classe médico seriam: 

Cosmo e Damião ; 

 h) Checagem de anomalias: Uma vantagem importante em utilizar a linguagem OWL 

é a possibilidade de detectar inconsistências na ontologia, esta deve ser feita após a realização 

dos passos acima. Um exemplo de existência de anomalia seria: classes que possuem 

propriedades de duas classes classificadas como distintas; 

É importante que os passos acima sejam iterativos a fim de que o processo de 

desenvolvimento tenha refinamentos que melhoram as decisões sobre o que realmente a 

ontologia deve corresponder (questão de competência).  

Outras metodologias para construção de ontologias são determinadas de acordo 

com o foco do projeto. Por exemplo, o projeto TOVE (TOVE,2002) foi um dos métodos 

pioneiros para auxiliar a criação de ontologias. Outros métodos surgidos foram KACTUS 

(BREITMAN,2005) e METHONTOLOGY (FERNANDEZ et al,1997). Como a ontologia  a 
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ser desenvolvida nesse trabalho é comum a outros grandes domínios, e com foco na 

reusabilidade, as etapas descritas anteriormente servirão para a construção da mesma. A 

seguir serão destacadas as áreas de aplicações em que ontologias se destacam. 

 

2.1.8 Áreas de Aplicações  

 

Ontologias estão sendo aplicadas com sucesso em áreas em que necessitem do uso 

de contexto, e em especial de comunicação contextualizada (FREITAS, 2003).  Aplicações 

direcionadas à Gestão de Conhecimento visando capturar, processar e disponibilizar o 

conhecimento compartilhado por uma comunidade de usuários são aplicações ideais para 

serem representadas por ontologias.  

  No campo de extração de dados semi-estruturados a ontologia se destaca, pois 

esta tem como meta otimizar a recuperação de informações através da padronização e 

organização da informação (taxonomia de conceitos). As consultas semânticas nessa extração 

são importantes, uma vez que pesquisa por palavras-chave não são suficientes para determinar 

a precisão da busca, pois aumenta a proximidade conceitual (significado similar da descrição 

do conceito pesquisado) do domínio. 

  Na Web Semântica as ontologias se destacam, pois elas possuem o papel de 

formalizar as estruturas que estão despadronizadas nesse nicho. Lee (LEE, 2001) define a 

Web Semântica como uma extensão da Web atual que apresentará uma estrutura que 

possibilite a compreensão e o gerenciamento dos conteúdos armazenados na Web 

independentemente da forma em que eles se apresentam. Por meio das ontologias será 

possível construir uma rede rica de conhecimento humano otimizando qualitativamente o 

nível de serviços na Web, especialmente nos serviços de busca e recuperação de informação 

(DZIEKANIAK,2004). A seguir são citados os benefícios que as ontologias podem oferecer. 
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2.1.8.1 Benefícios das Ontologias 

 

A maioria dos benefícios existentes nas áreas de TI está relacionada com a 

organização (representação) e recuperação da informação. A seguir serão destacados os 

principais benefícios que as ontologias oferecem: 

a) Reuso de conhecimento: Com a disponibilidade de diversas ontologias, é possível a 

sua reutilização com o intuito de adaptações e extensões com outros domínios. Isso permite 

também que novas bases de conhecimento existentes representadas sejam exploradas por 

ontologias e compartilhadas aprimorando assim o seu entendimento; 

b) Vocabulário para representação dos dados: Com o formalismo das ontologias é 

possível estabelecer uma semântica (relações declarativas) nos dados para possibilitar uma 

expressividade na estrutura da informação que se deseja representar; 

c) Comunicação entre fontes de dados heterogêneas: Ontologias têm a possibilidade de 

serem traduzidas entre diversas linguagens e formalismo de representação do conhecimento 

(FREITAS, 2003). Isso permite que ontologias sejam manipuladas através de editores, para 

compartilhar informações relevantes com fontes de dados heterogêneos. 

 

 

2.2 WEB SEMÂNTICA E ONTOLOGIAS 

 

Segundo Lee (LEE, 2001) a Web Semântica pode ser definida como uma extensão 

da Web atual que apresentará uma estrutura bem. Dessa maneira, a Web Semântica deve ser a 

mais descentralizada possível, isto é, as informações devem estar disponíveis para permitir 

compartilhamento. No entanto, o fato de não haver um controle centralizado requer alguns 

compromissos (BREITMAN,2005), como por exemplo, a padronização na estrutura de dados 

a ser representada.  

Um dos precursores da Web Semântica, James Hendler, declara que em breve, em 

vez da adoção de um modelo único de organização de informação, ter-se-á uma série de 

modelos de organização em paralelo, ou seja, qualquer entidade inserida na Web terá um 

modelo personalizado de organização.  

Lee (LEE, 2001) propôs um modelo em camadas para arquitetura da Web. A 

Figura 10 mostra esta arquitetura também chamada “bolo de noiva”. 
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FIGURA 10 – ARQUITETURA DA WEB SEMÂNTICA (LEE, 2001) 

 

Na parte inferior da Figura 10 encontra-se a linguagem XML permitindo 

estruturar textos e também serve como padrão para intercâmbio de documentos de dados na 

rede. Logo acima do XML está o RDF, que é um modelo básico de dados permitindo escrever 

declarações sobre recursos (ou objetos) da Web. É importante destacar que o RDF não 

depende do XML, mas o RDF tem uma sintaxe baseada em XML. Já o RDF Schema fornece 

modelos primitivos para organização de objetos em uma hierarquia. O RDF Schema pode ser 

visto como uma linguagem primitiva para escrita de ontologias – camada acima. A camada de 

ontologia envolve o vocabulário pertinente ao domínio a ser representado. A camada lógica é 

usada para destacar a linguagem de ontologia e permitir escrever conhecimento declarativo de 

aplicações específicas. A camada de prova envolve o processo dedutivo e a representação de 

provas em linguagens Web. Por último, a camada de confiança que emerge através do uso de 

assinatura digital. 

Este trabalho contemplará principalmente a quarta camada – Vocabulário de 

Ontologias - que foi construído em OWL. Dessa forma, as ontologias podem ser vistas como 

modelos conceituais que capturam e descrevem o vocabulário utilizado nas aplicações 

semânticas. A seguir serão destacados aspectos relacionados à gestão de conhecimento  no 
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qual o conceito de ontologias poderá colaborar com o processo de buscas  e estruturação de 

informações. 

 

2.3 DESAFIOS DA GESTÃO DE CONHECIMENTO 

 

A gestão de conhecimento envolve a captura, catalogação e disseminação do 

conhecimento corporativo (DACONTA et al, 2003). Em organizações centradas na 

organização do conhecimento existe a preocupação em otimizar a gestão de conhecimento 

através do reuso do conhecimento (DACONTA et al, 2003) . 

As organizações já perceberam que buscar informações exatas viabiliza a tomada 

de decisão (DACONTA et al, 2003). Isso colabora com a vantagem competitiva que depende 

de como explorar seu conhecimento corporativo com o objetivo de se manter atualizado. 

Dessa forma, a implantação de uma política de gestão de conhecimento que agregue 

benefícios se tornou peça fundamental nos processos de negócios. 

Mas para proporcionar aos colaboradores da gestão de conhecimento informações 

confiáveis, precisas, oportunas e relevantes, é necessário que técnicas de buscas de 

informações sejam implementadas. Assim as técnicas de gestão de conhecimento tradicionais 

têm encontrados novos desafios em relação à globalização da Internet (DZIEKANIAK,2004), 

(DACONTA et al, 2003). A seguir estão citados alguns desses desafios: 

 Pesquisa da Informação: Pesquisas baseadas em palavras-chave recuperam 

informações irrelevantes que usam certos termos com significados 

diferentes; 

 Extração da Informação: Tarefas associadas à extração, à filtragem e à 

conversão são demoradas; 

 Manutenção de fontes de texto fracamente estruturadas: A 

disponibilização de fontes de textos fracamente estruturadas (como papel 

ou e-mail) é uma atividade que consome muito tempo quando a base de 

dados é grande; 

 Geração automática de documentos: Adaptação de sites que se modificam 

dinamicamente de acordo com as preferências dos usuários poderia ser 

muito útil, mas requer máquinas que acessem a representação da semântica 

destas fontes de informações; 
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 Gerenciamento dos formatos de dados: Devido à magnitude da informação 

advinda de várias fontes, muitos formatos de dados produzidos (papel, e-

mails e mídias eletrônicas ) dificultam o gerenciamento; 

 Falta de informações coesas: Informações precisam ser validadas para se 

tornarem disponíveis e serem acessadas. Para manter tais informações 

consistentes é necessária uma representação semântica que ajuda detectar 

anomalias, por exemplo, duplicidade de documentos sobre uma mesma 

área. 

 

Para solucionar os desafios supracitados, as ontologias podem ser vistas como 

ferramentas preferenciais, pois ontologias podem transformar a visão orientada da gestão de 

conhecimento para uma visão orientada a conteúdo, em que o conhecimento é interligado, 

combinado e usado, isto é, ontologias podem formalizar compartilhamento entre um grupo de 

pessoas, por exemplo (STAAB et al,2001). Além do mais, ontologias podem derivar de 

diversas visões do conhecimento, oferecendo navegação nas estruturas de dados e também 

podem complementar visões do conhecimento capturado sem requerer a visão completa da 

informação (STAAB et al,2001). 

Basicamente, uma ontologia fornece uma estrutura na qual se pode construir uma 

base de conhecimento. Enquanto a ontologia fornece um conjunto de conceitos e termos para 

descrever um determinado domínio, a base de conhecimento utiliza esses termos para 

descrever uma determinada realidade do mundo.  É importante destacar que caso a base de 

conhecimento necessite de mudanças, a ontologia associada a essa base não possuirá 

alterações. A Figura 11 mostra esta representação. 
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FIGURA 11 – REPRESENTAÇÃO DE BASE DE CONHECIMENTO ENVOLVENDO ONTOLOGIAS 

 

A Figura 11 representa uma base de conhecimento que interage com uma 

determinada ontologia. As ilustrações “nuvens” representam as instâncias da base de 

conhecimento, como por exemplo, instâncias do CIn, UFPE e UFAL. A base de 

conhecimento pode instanciar uma dessas últimas bases. Nesse sentido, se essa base mudar 

para uma nova instância (como por exemplo, para UFAL), a ontologia que está estruturada 

especificamente para aquele conhecimento não passará por alterações. 

Dessa forma, com a utilização de ontologias na gestão de conhecimento, pode-se 

anotar informações semânticas em artefatos de informações estruturadas, resultando assim na 

obtenção de resultados mais precisos em pesquisas de informações, isto é, disponibilizando 

outras informações relacionadas com o contexto da informação existente para possibilitar 

pesquisas precisas .  

A seguir será descrito o conceito de memória organizacional que serve de 

repositório primário aos sistemas que lidam com a gestão de conhecimento. 

 

2.3.1 Memória Organizacional 

 

Uma Memória Organizacional (MO) pode ser definida como uma estrutura de 

repositórios nos quais diferentes formas de conhecimento são armazenadas, e com base nesta 

estrutura o conhecimento pode ser recuperado (O’TOOLE, 1998).  
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Segundo Freitas (FREITAS JR,2003) as justificativas para a construção de uma 

memória organizacional são: 

a) Utilização completa dos documentos existentes: as organizações se esforçam para 

reutilizar todos os tipos de experiências documentadas (relatórios, projetos, 

manuais, artigos etc.), mas nem sempre essas tentativas são facilmente acessíveis; 

b) Pesquisa simples e relevante aos documentos: muitas vezes, há o conhecimento 

necessário para realizar uma determinada tarefa, porém o desafio está em se ter 

tempo para encontrá-lo, identificá-lo, ter acesso a ele e finalmente aprender com 

esse conhecimento; 

c) Reuso do conhecimento: Há o desejo de analisar informações armazenadas, de 

forma a permitir a reusabilidade dessas informações com objetivo principal de 

gerar novos conhecimentos significativos. 

 

Dessa forma, a existência de MOs para as organizações é relevante, porque pode 

ajudar na criação de um ambiente que favoreça a disseminação do conhecimento gerado. 

Abecker (ABECKER et al,1998) propõe uma MO que envolva pessoas e 

tecnologia. Os objetivos dessa MO seriam: a) Otimizar a gestão do conhecimento; b) Permitir 

a criação do conhecimento e a aprendizagem organizacional. A Figura 12 representa este 

modelo. 

 

 

FIGURA 12 – A MO RELACIONADA COM AS ATIVIDADES DA GESTÃO DO CONHECIMENTO (ABECKER ET 

AL,1998) 

 

A seguir serão descritos os componentes da MO mostrada na Figura 12: 
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a) Aquisição do conhecimento: Trata-se do conhecimento existente na organização que, 

geralmente, se reflete nos ativos da organização, isto é, informações que participam 

diretamente com os negócios da organização; 

b) Identificação do conhecimento: É a rotulação e classificação do conhecimento. Essa 

identificação exige participação efetiva da gerência, pois o conhecimento gerado pode se 

tornar ineficiente durante a sua utilização; 

c) Desenvolvimento do conhecimento: Permite a criação ou o melhoramento do 

conhecimento existente. É importante ressaltar que esse desenvolvimento deve ser contínuo e 

controlado para que a organização alcance otimizações no processo decisório; 

d) Disseminação do conhecimento: A publicação do conhecimento é essencial para que 

não se torne inviável sua existência. O uso de um plano de comunicação, isto é, aquele que 

identifique potenciais colaboradores com o conhecimento da organização, torna a 

disseminação do conhecimento mais efetiva; 

e) Utilização do conhecimento: Tornar efetiva a utilização do conhecimento na 

organização. Pode ser obtido por reuniões ou treinamentos realizados nas organizações; 

f) Preservação do conhecimento: Garantir a segurança da memória organizacional, isto 

é, o conhecimento disponível para qualquer pessoa da organização seja confiável e tenha 

níveis de acesso autorizado. 

 

Assim a MO pretende ser bem estruturada para suportar mudanças rápidas. O 

nível de estrutura do conhecimento afeta diretamente a quantidade de processamento 

automatizado porque o conhecimento mais estruturado emprega semânticas poderosas, isto é, 

quanto maior a granularidade do conhecimento, mais detalhes das informações haverá nas 

MOs. A performance desse processamento dependerá do tipo de pesquisas a serem realizadas. 

Por exemplo, a MO que dá suporte a estruturação, acessibilidade e a manutenção 

de grandes quantidades de informações heterogêneas (documentos semi-estruturados, lista de 

contatos de telefones, documentos informais) é mostrada na Figura 13. Neste modelo é 

possível fornecer um acesso uniforme a uma diversidade de fontes de informação e 

conhecimento de diferentes graus de formalidades e também de encontrar e acessar dados e 

informações semi-estruturadas. As ontologias nesse modelo representam as bases de 

conhecimento com informações semânticas que são disponibilizadas de acordo com o 

contexto. 
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FIGURA 13 – O MODELO DE MEMÓRIA ORGANIZACIONAL DE LIAO (LIAO ET AL,1999) 

 

 

 

A seguir, segundo Liao (LIAO et al,1999), é descrito cada nível da Figura 13: 

a) Nível de objeto: Consiste em fontes de informações como documentos semi-

estruturados (banco de dados, documentos informais e processos da organização). Nesse 

nível, como os objetos estão representados de diversas formas, não há um mecanismo 

integrando todas as informações existentes na organização; 

b) Nível de descrição: Disponibiliza um acesso uniforme à diversidade de fatos do nível 

de objeto, pois sistemas de informações ligados devem ser incorporados sem modificação, e 

para isso é proposto um nível de modelagem de informação rico em conhecimento. Esse nível 

separa o conhecimento agregado dos mecanismos de busca e recuperação, facilitando a 

identificação de cada conhecimento no seu domínio de contexto;  

c) Nível de aplicação: Liga o modelo de informação ao modelo de estado da aplicação 

concreta ou implementada. Quando um trabalhador ou colaborador do conhecimento percebe 

uma informação necessária dentro de um fluxo atual de trabalho, uma consulta (query) para a 

MO deve ser associada. 
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A Memória Organizacional de Liao (LIAO et al,1999) pode também armazenar 

nova informação desenvolvida dentro de uma dada atividade de trabalho em um formulário 

enriquecido contextualmente, tal que o processo de recuperação seguinte possa comparar a 

tarefa de consulta com a tarefa de criação para a relevância do contexto específico estimado. 

Ao usar ontologias como modelos de dados semânticos, pode-se inferir fontes de 

dados dentro de um escopo de informação. Assim, constroem-se ontologias e se adiciona 

domínio de informação destas fontes de dados, integram-se fontes de informações nas quais 

empresas possam utilizá-las de modo útil. Por exemplo, ontologias construídas com domínios 

específicos poderiam se relacionar e gerar novas informações as quais não eram disponíveis 

separadamente. 

Basicamente a gestão de conhecimento visa entender como as organizações geram 

e usam o conhecimento, ou seja, focaliza o gerenciamento de atividades e processos do ciclo 

vital do conhecimento de modo a abranger ou favorecer o melhor uso do conhecimento 

disponível. Nesse sentido, integrando-se ontologias a esse gerenciamento, pode-se auxiliar a 

apresentação da informação em relação à estrutura e às consultas desse conhecimento. A 

seguir são citados os requisitos essenciais para a implantação concreta dos sistemas de gestão 

de conhecimento. 

 

2.3.2 Requisitos para o sucesso de Sistemas de Gestão de Conhecimento 

 

Como foi citado anteriormente, para se construir uma MO é necessário estruturar 

o conhecimento tendo como foco a busca de informações relevantes e a consistência dos 

dados existentes. Uma das formas de se organizar o conhecimento é dividir o conjunto de 

informação em categorias. Após isso, é importante saber gerenciar e controlar o fluxo das 

informações da organização para que haja uma comunicação efetiva entre os envolvidos com 

a disseminação do conhecimento, isto é, para que os sistemas de gestão de conhecimento 

sejam bem sucedidos e utilizados. 

Smith (SMITH-FARQUHAR,2000) cita alguns pontos fundamentais para que 

sistemas de gestão de conhecimento tenham sucesso e destaque efetivo na organização. A 

seguir estão destacados estes pontos: 

 Eficiência e produtividade: A organização conhece o que possui e deve 

saber utilizá-lo como lições aprendidas; 
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 Rápida disseminação e implementação de idéias inovadoras: O 

conhecimento deve estar disponível para qualquer indivíduo da 

organização que tenha algum interesse em disseminá-lo, colocá-lo em 

prática ou aperfeiçoa-lo; 

 Informação rápida e precisa: A organização deve disponibilizar a 

informação precisa para os interessados envolvidos no processo decisório, 

através das ferramentas que são necessárias para extrair tais informações; 

 Foco na informação envolvida com a missão da organização: A 

perspectiva dos colaboradores deve estar alinhada com as tarefas 

executadas no cotidiano da organização. 

 

Desta forma, construção de ontologias na área gestão do conhecimento deve 

fornecer a conceitualização necessária para a compreensão desse domínio específico. Logo, 

sem uma conceitualização compartilhada desse domínio, não é possível representá-lo, 

ocasionando a falta de representação, impossibilitando assim, a padronização, preservação e o 

reuso do conhecimento.  

Alguns trabalhos da literatura propõem a organização do conhecimento sobre 

estruturas que envolvem ontologias. Outros trabalhos representam essa organização através de 

ontologias auxiliadas por conceitos de banco de dados. Isto será visto no capítulo seguinte 

abordando trabalhos relacionados que apoiarão esta proposta. 

 

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo foi apresentado o conceito de ontologias como uma ferramenta 

para auxiliar a gestão de conhecimento que, no contexto da Web, necessita de uma estrutura 

flexível para que possibilite a disponibilização de recursos de extração e recuperação de dados 

facilmente. Várias linguagens podem ser usadas para representar as ontologias. Dentre elas se 

destaca a OWL, uma linguagem bem expressiva, capaz de, além de explicitar fatos de um 

determinado domínio, raciocinar sobre fatos descritos na ontologia. Destacou-se também uma 

metodologia para a construção da ontologia específica para esse trabalho. Várias áreas de 

aplicações se destacam com o uso de ontologias como, por exemplo, a Web Semântica e a 

Gestão de Conhecimento. Para esta última foi apresentada um conceito e suas limitações. 
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Foram citadas também modelos organizacionais que utilizam ontologias para apoiar o 

processo de difusão do conhecimento na organização. Pode-se concluir que a utilização de 

ontologias no processo de organização do conhecimento é vista como um caminho promissor 

para apoiar as buscas ou consultas de informação de maneira não complexa e fácil.  
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Nesse capítulo serão destacados trabalhos que envolvem ontologias. Outros 

conceitos, como por exemplo o da área de banco de dados, são combinados com ontologias 

para auxiliar o processo de organização de informação. Estes trabalhos servirão de apoio à 

proposta desta dissertação. 

 

3.1 ONTOLOGIAS COMO SUPORTE A APLICAÇÕES 

 

Diversas abordagens que envolvem ontologias são utilizadas para possibilitar a 

disponibilização e organização do conhecimento entre os usuários desse conhecimento. Por 

exemplo, no trabalho de Pacheco (PACHECO-KERN,2001) é descrita uma ontologia sobre 

ciência e tecnologia que integra bases de informações e conhecimento. Segundo Pacheco a 

ontologia potencializa a integração de sistemas de informações sobre ciência e tecnologia, 

auxiliando em termos de quantidade e qualidade nas diversas disciplinas de indicadores que 

envolvem a área científica. Pacheco destaca também que a ontologia é vista também como um 

conceito promissor para a interoperabilidade de sistemas, pois com a utilização de ontologia é 

possível formalizar conceitos – como, por exemplo, ciência e tecnologia – o que poderia 

permitir o compartilhamento de um vocabulário comum entre diversos aplicativos que fazem 

uso desse mesmo vocabulário. 

O trabalho de Mello (MELLO-HEUSER,2000) define ontologias como modelos 

estáticos de conhecimento representados através de formalismos orientados a objetos ou 

baseados em lógica de primeira ordem. Segundo Mello a aplicação de ontologias na área de 

dados semi-estruturados representou uma modelagem como um esquema conceitual que 

oferece consultas semânticas, facilitando a legibilidade e a precisão de acesso. 

Segundo Mello existem diversas propostas de aplicação de ontologia a dados 

semi-estruturados, como por exemplo: Observer (OBSERVER,2001), SHOE (SHOE,2003) e 

Ontobroker (ONTOBROKER,2006). As duas últimas propostas que suportam ontologia de 

domínio realizam inferência de conhecimento armazenado através da investigação de 

relacionamentos de herança. 

Alguns trabalhos buscam principalmente formalizar conhecimento declarativo de 

um domínio. Por exemplo, em Novello (NOVELLO,2002) a ontologia é fundamental para 

representar dados e gerenciar conhecimento gerado pelas informações destes dados. Novello 

também destaca que a utilização de ontologias visa capturar o conhecimento declarativo do 
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domínio e fornecer uma compreensão que possibilite o reuso e o compartilhamento através de 

aplicações. Por exemplo, a ontologia especificada no Petrographer (NOVELLO,2002) pode 

ser classificada como uma ontologia do domínio, uma vez que foi construída não apenas para 

atender as tarefas de interpretação de classificação de rochas, mas para organizar e preservar o 

conhecimento. 

Novello compara ontologias a banco de dados, pois a base de conhecimento 

representada por ontologias contém as instâncias dos tipos do conhecimento de uma 

determinada aplicação, ou seja, dos conceitos, das relações e das regras. Enquanto que em 

banco de dados as instâncias do conhecimento do domínio não são instâncias do usuário do 

sistema, mas instâncias do próprio domínio, como por exemplo, nome de peças, de 

componentes, etc. Segundo Guarino (GUARINO,1997) há uma similaridade entre ontologia e 

modelo conceitual em banco de dados convencionais, pois se pode fazer uso da ontologia para 

a representação do esquema de banco de dados através de uma ontologia que servirá como 

esquema de banco de dados. 

Já no trabalho de Lazilha (LAZILHA et al., 2003) existe o envolvimento de 

ontologias e banco de dados que facilita o compartilhamento de informações em geral e 

integração de banco de dados heterogêneos e distribuídos. A Figura 14 mostra a utilização de 

ontologias auxiliando a descrição de banco de dados. Segundo Lazilha um dos propósitos da 

ontologia é a publicação da informação contida nos depósitos – sem explicitar os detalhes 

técnicos deste depósito. 

 

 

FIGURA 14 – ONTOLOGIA DESCREVENDO DEPÓSITO DE DADOS (LAZILHA ET AL., 2003) 
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No trabalho de Silva (SILVA et al., 2007) anotações semânticas são utilizadas 

para publicação de documentos de diversos conteúdos. Ele justifica que anotações semânticas 

permitem o enriquecimento dos dados com meta-informação, possibilitando o 

desenvolvimento de consultas mais complexas. Dessa maneira, como ontologias possibilitam 

a descrição de domínio através de anotações semânticas, a estrutura do conhecimento deste 

domínio se torna mais organizado. 

No trabalho de Spaccapietra (SPACCAPIETRA et al, 2004) são destacadas 

ontologias como apoio a modelagem Conceitual. Segundo Spaccapietra a visualização da 

estrutura de uma ontologia é mais facilmente vislumbrada em diagramas de entidades e 

relacionamentos que diagramas de lógica de descrição (através de editores de ontologias). 

Spaccapietra compara Lógicas de Descrição – formalismo de representação de conhecimento 

– com sistemas de gerenciamento de banco de dados. Ele destaca que Lógicas de Descrição 

permitem aos usuários definir novos conceitos através de fórmulas lógicas. Os mecanismos de 

inferência checam automaticamente a consistência das definições, deduzindo em que parte da 

hierarquia de generalização novos conceitos são identificados e que instâncias e valores 

podem ser automaticamente inferidos. Por exemplo: Tipos de objetos derivados, classes 

derivadas, atributos derivados. Em virtude de Lógicas de Descrição funcionarem com a 

hipótese do mundo aberto, todas as asserções são usadas através raciocínios lógicos para 

inferir novos conhecimentos. Em contrapartida, Sistema de Gestão de Banco de Dados - que 

funciona com a hipótese do mundo fechado - emprega restrições de integridade que evitam a 

entrada de dados inapropriados. Por exemplo, modelos conceituais têm um número de 

restrições de integridade pré-definidas (restrição chave, restrição de cardinalidade, etc.). Além 

do mais, para que esses sistemas suportem uma formulação declarativa de restrições de 

integridade eles têm que se associar a uma linguagem lógica. 

 Desse modo, Spaccapietra enfatiza que serviços de descrição de ontologia deveriam 

ser apoiados nos modelos de dados conceituais, enquanto que serviços de consistência de 

ontologia deveriam ser executados por engenhos de raciocínios que utilizam lógica de 

descrição. 

 

3.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo foram apresentados trabalhos relacionados com o conceito de 

ontologias. Destacou-se a importância de associar ontologias com esquemas de banco de 

dados. Foram destacados também outros conceitos (Lógicas de Descrição, Modelagem 
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conceitual de banco de dados e Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados) que estão 

associados diretamente a ontologias. Dessa maneira, este capítulo servirá de apoio para o 

trabalho proposto cuja descrição é apresentada em seguida. 
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4 TRABALHO PROPOSTO 

Nesse capítulo será definido o trabalho a ser desenvolvido nesta dissertação. Este 

trabalho envolverá o conceito de ontologias aplicadas à área de gestão de conhecimento no 

domínio científico-acadêmico.  Serão destacadas também a metodologia de desenvolvimento 

e a relação de ontologias com a abordagem de banco de dados. 

 

4.1 DEFINIÇÃO DO TRABALHO PROPOSTO 

 

Ontologias possuem um vocabulário formal e não ambíguo para representação dos 

dados através de anotações semânticas (DACONTA,2003). Nesse contexto, a utilização de 

ontologias em sistemas de gestão de conhecimento pode facilitar a estruturação desse 

conhecimento, possibilitando a navegabilidade das informações e permitindo buscas de 

informações precisas, pois evita ambigüidades de significados. 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de uma ontologia que permite realizar 

consultas com anotação semântica através de um sistema. Isto oferece aos usuários desse 

sistema a navegabilidade da informação que auxiliará na gestão de conhecimento desse 

domínio. Assim, apresenta-se um sistema de gestão de conhecimento baseado em ontologias 

direcionado ao domínio científico-acadêmico, que se esforça em resolver os seguintes 

problemas relacionados aos sistemas tradicionais: inflexibilidade, dificuldades de ser 

estendido, entre outras desvantagens (DACONTA,2003).  

 A Figura 15 mostra como a ontologia desenvolvida permitirá a separação do domínio 

do conhecimento do domínio operacional. 
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FIGURA 15– REPRESENTAÇÃO DE BASE DE CONHECIMENTO ENVOLVENDO A ONTOLOGIA SCIENCE.OWL 

 

Na Figura 15 a base de conhecimento de um determinado domínio, no caso o 

domínio científico-acadêmico, representa o domínio operacional interagindo com a ontologia 

proposta para esse trabalho – Science.owl. As ilustrações “nuvens” representam as instâncias 

dessa base de conhecimento, como por exemplo, instâncias do CIn. Dessa forma, a base de 

conhecimento estará bem estruturada, pois isso é suportada por ontologias. 

Em comparação com a abordagem de banco de dados, as ontologias são ideais 

para realização de consultas mais precisas, pois as informações possuem anotações 

semânticas (MEERSMAN, 2001). O conceito de ontologias é também sintaticamente e 

semanticamente mais rica que as linguagens utilizadas nas abordagens tradicionais para banco 

de dados. Pois ontologias consistem em axiomas advindos de uma linguangem natural e não 

de informações tabulares, como acontece nos bancos de dados tradicionais (MEERSMAN, 

2001). Mais ainda, em ontologias se disponibiliza uma teoria (ou definição) de um domínio 

específico facilmente extensível que difere da abordagem de banco de dados, pois este último 

trata de estrutura de um contêiner de dados. 

Desta maneira, ontologias visam capturar o conhecimento declarativo do domínio 

e fornecer uma compreensão que permita o reuso, possibilitando deduzir outras informações 

existentes na base de conhecimento. Por exemplo, a busca de subclasses da classe 

Empregado, que tem propriedade gerencia_projeto e cuja imagem está associada às classes de 

Projeto de Pesquisa e Projeto de Desenvolvimento, permite categorizar classes, fornecendo 

consultas mais precisas em relação a sua proximidade conceitual aos usuários.  
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A metodologia utilizada para a construção da ontologia será baseada em Noy 

(NOY-MCGUINNESS, 2004). É importante destacar que a ontologia a ser desenvolvida 

utilizará todos os estágios destacados na Figura 16.  

 

 

FIGURA 16–PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE ONTOLOGIA (NOY-MCGUINNESS, 2004) 

 

A ontologia Science.owl a ser desenvolvida utilizará conceitos da ontologia 

Science baseada em frames de Freitas (FREITAS, 2001). Essa última ontologia facilitará a 

remodelagem da primeira evitando redundâncias de conceitos. De acordo com a Figura 16, 

após a inserção de instâncias, será realizado um processo iterativo permitindo a modelagem 

da ontologia mais abrangente ao domínio.  

A modelagem da ontologia também se apoiará na modelagem do site de pesquisa 

do CIn (CIN,2007), cuja abordagem é fundamentada na abordagem de banco de dados. 

Utilizou-se esta estratégia por dois motivos: a) Há uma similaridade entre ontologia e modelo 

conceitual em banco de dados convencionais segundo Guarino (GUARINO,2007); b) A 

visualização da estrutura de uma ontologia é mais facilmente vislumbrada em diagramas de 

entidades e relacionamentos do que em diagramas de lógica de descrição (SPACCAPIETRA 

et al, 2004). Neste site de pesquisa serão aproveitadas as instâncias de dados que 

representarão as instâncias da ontologia Science.owl.. 

As consultas que serão disponibilizadas aos usuários fornecerão navegabilidade da 

informação, pois as ontologias além de estruturar o conhecimento possibilitam anotações dos 

dados, ou seja, dados que permitem a descrição de outros dados.  

A Figura 16 mostra o cenário da ontologia associado ao sistema a ser 

disponibilizado. 
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FIGURA 17–DIAGRAMA  DO SISTEMA ASSOCIANDO A ONTOLOGIA SCIENCE.OWL  

 

De acordo com a Figura 17, os componentes principais associados à ontologia 

Science.owl são: 

 Interface de Consulta: Permite aos usuários do sistema realizar pesquisas 

de informações do domínio da gestão de conhecimento. Os resultados 

dessa consulta mostram informações navegáveis, ou seja, informações que 

descrevem outras informações; 

 Interface de Entrada: Possibilita a entrada de dados realizada pelos 

usuários, auxiliando com novas informações associadas ao domínio da 

ontologia; 

 Módulo de Consulta: É responsável por armazenar as consultas com o 

formato semântico da linguagem RDF, isto é, triplas RDFs que ajudam a 

descrever os dados, possibilitando deduzir outros dados existentes na 

ontologia; 

 Módulo de Conversão: Permite converter os dados informados pelos 

usuários em formatos permitidos pela ontologia. Nesse módulo é realizada 

também a checagem de existência de dados na ontologia, evitando a 

redundância de dados. 
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4.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesse capítulo foi apresentado o trabalho a ser desenvolvido. Destacou-se 

principalmente o conceito de ontologias para apoiar a gestão de conhecimento. Foram citadas 

também a metodologia de desenvolvimento e o envolvimento do site de Pesquisa do CIn 

como auxílio a modelagem de ontologias. Desta forma, este capítulo descreveu os principais 

passos para o desenvolvimento dessa proposta cujo estudo de caso será apresentado no 

capítulo posterior. 
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5 ESTUDO DE CASO : SCPC 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo será descrito o estudo de caso desse trabalho, cujo produto final é o 

sistema SCPC (Sistema de Consulta de Pesquisas Científicas). Serão detalhados os seguintes 

itens: definição, funcionalidades e ferramentas adotadas para o desenvolvimento do SCPC. 

Serão apresentados também os resultados obtidos e implementação do sistema. 

 

5.1.1 Contextualizando o Problema 

 

A gestão de conhecimento possibilita filtrar e sintetizar informações que auxiliem 

na execução da atividade coorporativa. Nesse contexto, abordagens que promovem o desafio 

de proporcionar aos tomadores de decisão a apresentação de informações confiáveis, precisas, 

oportunas e relevantes (FREITAS JR, 2003) são proeminentes para a disseminação do 

conhecimento. Para abordar este desafio se destaca o conceito de ontologias. Ontologias 

possuem um vocabulário formal e não ambíguo para representação dos dados que permitem a 

compreensão de um domínio específico através de anotações semânticas.  

Assim, este trabalho apresenta um sistema de gestão de conhecimento baseado em 

ontologias, que se esforça em resolver os problemas relacionados aos sistemas tradicionais 

como, por exemplo, a inflexibilidade e o reuso.  Logo, o desenvolvimento de um sistema – 

SCPC - para auxiliar a pesquisa da informação direcionada para o domínio científico-

acadêmico possibilitará ao usuário recuperação de informações precisas, uma vez que essas 

informações possuem anotações semânticas (relações declarativas) que são capazes de 

deduzir outras novas informações.  

A modelagem da ontologia desenvolvida, que além de reusar uma ontologia 

existente (Freitas, 2003), também se apoiou na modelagem do site de pesquisa do CIn 

(CIN,2007) cuja abordagem é fundamentada na abordagem de banco de dados. Nesse sistema, 

que reflete a visão tradicional de sistemas de gestão de conhecimento, existe pouca 

informação relacionada ao domínio científico do centro. Essencialmente, as consultas 

extraídas são nomes de professores e telefones que estão cadastrados. Assim, suas consultas 

são restritas aos dados armazenados. Por exemplo, caso necessite buscar as subclasses da 

classe Pessoa, que tem propriedade publica_artigo e cuja imagem está associada às classes de 
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Revistas e Magazine, isto não seria possível no sistema de pesquisa do CIn, pois este 

conhecimento não está declarado semanticamente. 

Nesse contexto, o SCPC permitirá consulta de dados relevantes através da 

ontologia Science.owl direcionada para o domínio científico-acadêmico, como por exemplo: 

Person, Publication, Project e Sponsor. Será permitida também a inserção de novos dados 

relacionados a esse domínio. A seguir é detalhada a ontologia Science.owl e suas 

particularidades.  

 

5.2 SCIENCE.OWL : ONTOLOGIA DE DOMÍNIO CIENTÍFICO-ACADÊMICO 

 

A ontologia Science.owl é uma ontologia de domínio que representa conceitos 

relacionados à área científico-acadêmica. Essa ontologia foi reusada da ontologia Science 

baseada em frames de Freitas (FREITAS, 2001). Essa última ontologia facilitou a 

remodelagem da primeira e também o mapeamento de novos conceitos. A ontologia reusada 

já possuía alguns conceitos do domínio que estão listados no anexo C.  

A ontologia gerada foi desenvolvida utilizando a ferramenta  Protégé (PROTÉGÉ, 

2007) e salva como arquivo com extensão .owl (OWL-DL), pois sua codificação foi feita 

usando a linguagem OWL. Essa linguagem foi escolhida devido aos seguintes benefícios: 

 Possui uma capacidade satisfatória de expressar semântica dos dados; 

 É um padrão da Web Semântica; 

 Possui expressões semânticas que permitem executar inferências. Isso é importante 

para as buscas de informações que se tornam precisas e também na descoberta de novas 

informações que não estão definidas explicitamente nas instâncias das classes da ontologia; 

 Possui ferramentas disponíveis para ajudar no desenvolvimento de ontologias, como 

por exemplo, Protégé (PROTÉGÉ ,2007), OilEd (OILED,2006) e também Racer 

(RACER,2007) que foram ferramentas complementares utilizadas nesse trabalho. 

 

 

A Figura 18 mostra a taxonomia das principais classes. 
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FIGURA 18 – TAXONOMIA DE CLASSES DA ONTOLOGIA SCIENCE.OWL (SCIENCE,2007) 

 

 

A ontologia Science.owl é composta pelas seguintes classes principais: 

 Course: Representa os cursos de pós-graduação e graduação existentes na academia. 

Os cursos de pós-graduação estão divididos em acadêmico e profissional. A categoria 

acadêmico está dividida em mestrado e doutorado. Já a categoria profissional em mestrado 

profissional e de especialização; 

 Event: Diz respeito aos eventos educacionais e os científicos existentes no meio 

científico-acadêmico. Os eventos científicos são aqueles associados a publicações, podendo 

ser dividido em eventos participativos (presenciais), isto é, as conferências, encontros, 

workshops, e os que possuem apenas publicações (revista ou jornal). Já os educacionais estão 

direcionados aos eventos escolares, por exemplo, feira de livros, feira de ciência, semana de 

TI, etc.; 

  Organization: Representa as organizações que interagem com o meio acadêmico. 

Exemplos de organização são: universidade, instituto de pesquisa, laboratórios e empresas. 

Em cada uma dessas organizações pode existir outras suborganizações como: centros, 

departamentos, faculdade, instituto, grupo de pesquisa, escola, seção e setor. É importante 
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ressaltar que uma organização deve possuir uma ou mais suborganizações e esta 

suborganizações podem se relacionar com outras organizações; 

 Person: Refere-se aos recursos humanos que compõem a organização.  Podem ser 

representados não só por pessoas internas como empregado (pesquisador, administrador, 

técnico e professor) e estudante, como também por pessoas externas que podem ser visitantes, 

estudante especial (sem vínculo acadêmico) e membro externo. O membro externo representa 

uma pessoa que não possui vínculo com a organização, mas com a intenção de colaborar de 

algum modo para o desenvolvimento da organização; 

 Project: É definido como um empreendimento a ser desenvolvido na organização. Ele 

pode ser dividido em desenvolvimento e pesquisa. Quanto à categoria desenvolvimento se 

tem: nacional (direcionados para a pós-graduação); 

 Area: Delimitar a área de pesquisa que uma determinada pessoa está envolvida. 

 

Na Figura 19, tem-se como os conceitos principais da ontologia Science.owl estão 

relacionados. 

 

 

 

FIGURA 19 – RELAÇÕES DAS CLASSES DAS PRINCIPAIS DA SCIENCE.OWL 
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Na Figura 19 mostra a seguinte hierarquia: Uma área é liderada por pessoa. Uma 

outra pessoa participa de curso e coordena projeto. E também a relação: organização emprega 

pessoas e possui evento. 

A especificação da ontologia foi baseada no processo existente de Noy (NOY-

MCGUINNESS, 2004). O principal estímulo para se utilizar esse processo foi a sua facilidade 

e também por ser um processo iterativo. Esse processo por ter o foco na reusabilidade 

facilitou a evolução da ontologia. 

Para a realização de validação do SCPC, necessitou-se povoar a ontologia 

Science.owl com instâncias que foram baseadas nas instâncias do site de pesquisa do CIn 

(CIN,2007). A seguir será descrito esse mapeamento de instâncias. 

 

5.2.1 Mapeamento das Instâncias 

 

O povoamento de instâncias da ontologia Science.owl se iniciou a partir de um 

conjunto de instâncias já existentes que foram extraídas do banco de dados do site de pesquisa 

do CIn (CIN,2007). Embora haja um módulo de inserção de instâncias no SCPC, preferiu-se o 

aproveitamento dos dados da base de pesquisa do CIn para prover consultas mais exatas. Esse 

aproveitamento dos dados também ofereceu uma infra-estrutura para validação de testes. A 

Figura 20  mostra o esquema relacional da base de dados do site de pesquisa do CIn com 

algumas modificações. 

 

 

49 

 



 -  - 

 

FIGURA 20 – ESQUEMA RELACIONAL DA BASE DE DADOS DO SITE DE PESQUISA COM MODIFICAÇÕES 

  

As modificações feitas na base de dados do site de pesquisa do CIn foram 

realizadas para que fosse possível buscar mais informações sobre esse domínio. As 

modificações foram as seguintes: 

a) Inclusão da entidade Patrocinador que se relaciona com a entidade Projeto; 

b) Inclusão da entidade Publicacao que se relaciona com a entidade Evento e 

Pesquisador; 

c) Padronização dos valores do atributo situação (1-Concluído; 2-Suspenso; 3-Em 

Andamento) e do atributo naturezaFinanciamento (1-Bolsa;2-Auxílio Financeiro;3-

Cooperação) da entidade Projeto; 

d) Criação da entidade Evento que se relaciona com a classe Publicacao. 

 

 Após as modificações, as quais estão relacionadas com regras de normalização de 

banco de dados, as instâncias da ontologia Science.owl foram povoadas manualmente (uma 

vez que a base de dados do site de pesquisa do CIn era pequena). As outras novas instâncias 

estão relacionadas à classe Publicação e foram baseadas na plataforma Lattes (CNPq,2007) . 

Dessa plataforma foram extraídas informações da maioria dos professores do CIn. 

 É importante destacar que o esquema do site de pesquisa do CIn  (CIN,2007) 
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atualmente implementado possui as seguintes limitações:  

a) Estrutura pouco robusta para possíveis extensões;  

b) O conhecimento está ligado à implementação, isto é, caso seja necessária uma busca 

mais precisa, essa estrutura não tolerará que informações existentes sejam exploradas;  

c) As pesquisas são baseadas em palavras-chave, caso elas não se encontrem exatamente 

na base de dados será impossível explorar a base por completo. 

  

 Estas limitações supracitadas serão resolvidas pelo SCPC. 

 Depois do povoamento das instâncias, foi possível encontrar outras informações que 

estavam escondidas ou implícitas na estrutura antiga. Por exemplo, a consulta seguinte se 

destaca nessa nova estrutura:  Consultar subclasses da classe Empregado, que tem 

propriedade gerencia_projeto e cuja imagem está associada às classes de Projeto de Pesquisa 

e Projeto de Desenvolvimento. 

 

 

 

5.3 OBJETIVOS DO SCPC 

 

O objetivo geral SCPC é representar a modelagem do domínio científico- 

acadêmico por meio de ontologias para que a estruturação das informações apresentadas 

possa auxiliar a gestão do conhecimento. A seguir estão destacados os objetivos específicos 

do SCPC: 

 

 Disponibilizar aos usuários o acesso a uma interface apropriada para que possam 

pesquisar informações; 

 Permitir a navegabilidade das informações consultadas pelos usuários com o 

intuito de explorar outras informações; 

 Possibilitar a entrada de dados de novas informações que serão inseridas na 

ontologia Science.owl; 

 Permitir aos usuários a consulta por Projetos, Pessoas, Patrocinadores e 

Publicações dos professores  do CIn. 
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5.4 IMPLEMENTAÇÃO DO SCPC 

 

O SCPC é implementado em Java e JSP. Isto é um sistema para Web que oferece 

serviço on-line baseado no servidor TomCat. Jena, uma API em Java para manipulação de 

modelos RDF, é usada para ler a ontologia (arquivo OWL). No site do SCPC (SCPC,2008) 

será possível realizar buscas de diversos conceitos do domínio científico-acadêmico como: 

evento, publicações, professores, projetos, etc. A seguir são exemplificadas pesquisas 

realizadas no SCPC. 

 

5.4.1 Pesquisa na Base de Conhecimento 

 A pesquisa na base de conhecimento do domínio científico-acadêmico é 

efetuada  pela interface de consulta que busca pesquisas na base de dados da ontologia. Todas 

as consultas foram realizadas com o auxílio da linguagem SPARQL - linguagem de consulta 

que acessa dados RDF. Consultas SPARQL contêm um conjunto de relações que são como 

triplas RDFs (Sujeito, Predicado e Objeto) (SPARQL,2007), ou seja, a SPARQL é linguagem 

apropriada para realizar consultas com anotações semânticas.  A seguir é mostrado no Quadro 

5 uma consulta que representa a sintaxe da linguagem SPARQL: 

 

 
QUADRO 5  – REPRESENTAÇÃO DA SINTAXE  DA LINGUAGEM SPARQL 

 
        

 

 

 
 

 
 

 
 

  

 

 

 
 
 As palavras-chave representadas no Quadro 5  significam: 

         Pesquisa do usuário: Selecionar pessoa que trabalha em  
                                               área” Midia_e_Interacao” e projeto “PMBOK-CVA” 

 

Pesquisa representada em SPARQL: 

 PREFIX pre:< http://www.cin.ufpe.br/~mlfc/onto/scienceOWLq.owl #>  

         PREFIX rdf:<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>  
PREFIX rdfs:<http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>  

PREFIX owl:<http://www.w3.org/2002/07/owl#> 
SELECT DISTINCT ?y WHERE {  

                       ?w   pre:isLeaded  ?y. FILTER regex(str(?w),\""+Areas +"\",\"i\")";} 

             ?k     pre:isCoordinatedBy  ?y. FILTER regex(str(?k),\""+Projects +"\",\"i\")";} 

  } ORDER BY ?y 
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Prefix: Associa uma descrição a um determinado URI; 

Select: Seleciona um determinado conjunto a ser mostrado; 

Where: Restringe o conjunto da cláusula do Select; 

Filter: Possibilita a restrição do conjunto de soluções; 

Order By : Essa cláusula aplica condições de ordenação sobre o resultado da consulta. 

 

As variáveis são representadas por um nome precedido pela interrogação (?). 

Aquelas variáveis que servem de passagem de parâmetros são informadas dentro da cláusula 

Filter. Como por exemplo, Areas e Projects. 

O resultado da pesquisa acima foi : Alex_Sandro_Gomes. Essa consulta é 

mostrada nas Figuras 21 e 22. 

 

 

 

FIGURA 21 – PESQUISA DE PESSOAS POR ÁREA E PROJETO (SCPC,2008) 
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FIGURA 22 – RESULTADO DA PESQUISA DA FIGURA 21 (SCPC,2008) 

 

Para a preparação de todas as querys da linguagem SPARQL, foram analisados os 

seguintes pontos: a) Identificação dos conceitos e propriedades para a busca solicitada; b) 

Identificar relações potenciais para novos conceitos descobertos. 

Existem diversas consultas disponíveis diponíveis aos usuários para realização de 

pesquisas na base de conhecimento do SCPC. A seguir são destacadas estas consultas. 

 

5.4.1.1 Consultas do SCPC 

As consultas do SCPC estão relacionadas com os seguintes conceitos do domínio 

científico-acadêmico: Person, Area, Group_Research, Project, Scientific_Document e 

Sponsor. 

O usuário do SCPC pode pesquisar por Person, Publication, Project e Sponsor. 

Cada uma destas pesquisas está descrita a seguir: 

 Find Person: Encontra alguma pessoa que lidera ou coordena alguma 

grupo de pesquisa ou projeto. Esta pessoa pode participar de alguma área. 

Esta pesquisa tem como parâmetros: a) Area: área de pesquisa; b) Project: 

projeto de pesquisa; c) Research - Group: grupo de pesquisa;  

 Find Publication: Encontra alguma publicação ou documento científico.  Esta 

pesquisa tem como parâmetros: a) Person: representa todas as pessoas 

relacionadas ao CIn (por exemplo, professores, estudantes, pesquisadores, 

54 

 



 -  - 

etc.); b) Area: área de pesquisa da publicação; c) Keyword: palavra-chave da 

publicação; 

 Find Project: Encontra algum projeto realizado pelo CIn. Esta pesquisa tem 

como parâmetros: a) Research Group:grupo de pesquisa; b) Area: área de 

pesquisa; c) Person:responsável pelo projeto; d) Title: nome do projeto; e) 

Keywords: palavra chave do projeto; 

 Find Sponsor: Encontra algum patrocinador que colabora com algum 

projeto; Esta pesquisa tem como parâmetro: a) Project: representa um projeto 

de pesquisa. 

 

Estas pesquisas permitem navegar em diversos conceitos existentes na ontologia 

Science.owl. Umas das pesquisas que se destaca é a consulta de Publicações. As Figuras 

mostram a navegabilidade desta consulta. 

 

 
FIGURA 23 – CONSULTA DE PUBLICAÇÃO NO SCPC (SCPC,2008) 
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FIGURA 24 – RESULTADO DA PESQUISA FIGURA23 (SCPC,2008) 

 

 

 

 
FIGURA 25 – RESULTADO DA PESQUISA DA FIGURA24 (SCPC,2008) 

 

 

A Figura 25 mostra a possibilidade navegacional de informações de outros 

conceitos relacionados à publicação A Systematic Solution for the NN3 Forecasting, como por 

exemplo, área de pesquisa e os co-autores dessa publicação. 

A seguir é descrita a arquitetura do SCPC e suas ferramentas de apoio. 
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5.4.2 Arquitetura do SCPC 

 

A Figura 26 mostra um diagrama do funcionamento do sistema SCPC.  Nesse 

diagrama são mostradas outras ferramentas que colaboram com as interfaces do sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – DIAGRAMA DO SCPC (SCPC,2008) 

 

O processo da Figura 26 pode ser dividido em dois: Módulo de Pesquisa e 
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Módulo de Entrada de Dados. O módulo de pesquisa pode ser descrito como: 

1. O usuário entra no sistema e passa alguns dados (parâmetros) para a realização da 

consulta; 

2. O Módulo de Consulta recebe os parâmetros do usuário que serão transformados 

em consultas SPARQL; 

3. A API JENA recebe os parâmetros do Módulo Consulta, pesquisa a ontologia 

Science.owl e depois retorna triplas no formato da SPARQL ao Módulo de 

Consulta; 

4. O Módulo de Consulta repassa os resultados encontrados à Interface de Consulta; 

5. E finalmente, a Interface de Consulta retorna o resultado da pesquisa ao usuário. 

 

O segundo módulo, Módulo de Entrada de Dados, pode ser descrito como: 

1. O usuário entra no sistema e informa novos dados para serem incluídos no 

sistema; 

2. O Módulo de Consulta verifica se os dados fornecidos pelos usuários são válidos; 

3. O Módulo de Conversão verifica se os dados fornecidos já existem na ontologia 

Science.owl; 

4. O Módulo de Conversão adiciona novas instâncias na ontologia Science.owl; 

5. O Módulo de Conversão repassa o resultado da inclusão dos novos dados para a 

Interface de Entrada de Dados; 

 

As ferramentas utilizadas no diagrama do SCPC são as seguintes: 

 API JENA(Versão 2.5): API  desenvolvida em Java que tem por finalidade auxiliar na 

criação de modelos .owl; 

 Servidor Web (TomCat 5.5) : Responsável por gerenciar as páginas do cliente; 

 Plataforma J2EE (Versão 1.5): Abrange a linguagem Java através de padrões para 

aplicações distribuídas através de um modelo baseado em componentes. Ela já foi utilizada 

para o desenvolvimento de classes .java que interagem com o sistema SCPC; 

 SPARQL: Linguagem para submeter consultas no formato RDF;   
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 Páginas JSP: É uma tecnologia utilizada para o desenvolvimento de aplicações para 

Web baseada na linguagem Java. 

 ArgoUML: Ferramenta utilizada para a modelagem do projeto. 

 

Os itens principais do diagrama do SCPC mostrado na Figura 26 são os módulos 

de Consulta e Conversão. Suas definições e funcionalidades são descritas a seguir: 

a) Módulo de Consulta: É responsável pela apresentação dos dados aos usuários e 

também pelas formalizações das consultas SPARQL que os quais os usuários desejarem obter 

(mais detalhes sobre estas consultas estão na subseção 5.4.1). Esse módulo utilizou um 

componente do projeto SemWebCentral (WEBCENTRAL,2007) para apresentação dos dados 

(instâncias da ontologia) nas interfaces de entrada do SCPC; 

b) Módulo de Conversão: Permite disponibilizar a ontologia para consulta e 

também é responsável pela criação de novas instâncias da ontologia. Esse módulo cria um 

modelo referenciado à ontologia Science.owl (disponível em 

http://www.cin.ufpe.br/~mlfc/onto/scienceOWLq.owl), visto que a API Jena utiliza modelos 

RDFs para manipulação de ontologias. 

 

A Figura 27 mostra o Diagrama de Casos de Usos do SCPC. Esse diagrama 

mostra as principais funcionalidades do SCPC. 
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FIGURA 27 – DIAGRAMA DE CASOS DE USO DO SCPC (SCPC,2008) 

 

 

É importante destacar que algumas funcionalidades como Registrar Nova Pessoa, 

Registrar Nova Publicação, Registrar Novo Patrocinador e Registrar Novo Projeto ficaram 

disponíveis localmente (desktop) com objetivo de ter apenas uma versão da ontologia 

Science.owl que já está validada. Mais um motivo em deixar disponível outras 

funcionalidades localmente é que o foco principal deste trabalho está na realização das 

pesquisas no SCPC geradas através das consultas dos usuários. Estas funcionalidades citadas 

anteriormente estão apresentadas no Anexo B. 

A seguir serão descritas as funcionalidades do Diagrama de Casos de Usos do 

SCPC mostrado na Figura 27: 

 Pesquisar Pessoa: Permite encontrar membros cadastrados no Centro de 

Informática. Nessa pesquisa podem ser informados como parâmetros as 

seguintes informações: área de pesquisa, projeto de pesquisa e grupo de 

pesquisa; 

 Pesquisar Publicação: Permite encontrar publicações realizadas pelos membros 

do CIn. As informações agregadas a essa consulta podem ser: membro do CIn 

(Person) e área de pesquisa; 
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 Pesquisar Projeto: Permite encontrar algum projeto de pesquisa cadastrado 

pelos membros do CIn. Nessa pesquisa podem ser informados como 

parâmetros as seguintes informações: área de pesquisa, membro do CIn, título, 

palavras-chave  e grupo de pesquisa; 

 Pesquisar Patrocinador: Permite encontrar patrocinadores de algum projeto de 

pesquisa. O projeto de pesquisa pode servir de parâmetro para essa consulta; 

 Registrar Nova Pessoa: Permite cadastrar um novo membro. Os parâmetros de 

entrada são: Nome, Sobrenome, Email, Tipo de Pessoa (Externa e Interna), 

Nível (Msc ou PhD), Área de Pesquisa, Projeto de Pesquisa e Grupo de 

Pesquisa; 

 Registrar Novo Projeto: Permite cadastrar um novo projeto. Os parâmetros de 

entrada são: Nome do projeto, Responsável pelo projeto, Participantes do 

projeto, Área de Pesquisa, Patrocinador, Data Inicial do Projeto, Data Final do 

Projeto e Descrição; 

 Mostrar Todas as Pessoas: Permite exibir todos os membros do CIn 

cadastrados em ordem alfabética; 

 Mostrar Todas as Publicações: Permite exibir todas as publicações cadastradas 

em ordem alfabética; 

 Mostrar Todos os Projetos: Permite exibir todas os projetos cadastrados  em 

ordem alfabética; 

 Mostrar Todos os Patrocinadores: Permite exibir todos os patrocinadores dos 

projetos cadastrados em ordem alfabética; 

 Registrar Novo Patrocinador: Permite cadastrar um novo patrocinador. Os 

parâmetros de entrada são: Nome do patrocinador, projeto e descrição; 

 Registrar Nova Avaliação: Permite cadastrar uma nova avaliação. Os 

parâmetros de entrada são: Nome do usuário, E-mail, Data da avaliação, 

Sugestão e Notas para as métricas: Performance, Organização e Pesquisa. 

 

 

A interface do SCPC foi construída com o intuito de ser amigável ao usuário. Ela 

foi baseada nos sites (CIN,2007) e (KARLSRUHE,2007). A seguir é descrito como o usuário 

pode acessar o SCPC. 
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5.5 UTILIZAÇÃO DO SCPC 

 

O usuário pode acessar a interface do SCPC usando um browser web. O usuário 

informa um parâmetro ou palavra-chave para descrever a natureza da pesquisa. Após essa 

realização, o SCPC mostrará os resultados encontrados. Caso o usuário não tenha optado por 

selecionar ou preencher algum parâmetro, ele poderá ver todos os registros cadastrados 

(instâncias registradas) através da seleção Show All. Qualquer página que contiver mais 

detalhes sobre a informação recuperada será apresentada após checar a informação 

apresentada e clicar em Details. 

A seguir, um exemplo da utilização do SCPC é mostrado. Suponha que o usuário 

esteja procurando alguma pessoa da área Inteligência Computacional e também responsável 

pelo projeto Integração do Processamento Simbólico e Conexionista em Sistemas Baseados 

em Conhecimento. Isso é mostrado na Figura 28. Após a consulta é mostrado o resultado na 

Figura 26. 

 

FIGURA 28 – PESQUISA NA ONTOLOGIA POR ÁREA E PROJETO ATRAVÉS DO SCPC(SCPC,2008) 
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FIGURA 29 – RESULTADO DA PESQUISA DA FIGURA 28 

 

Após checar a informação recuperada é possível buscar na ontologia Science.owl 

outras informações. Isso é feito através de metadados descritos na ontologia, ou seja, as 

informações semânticas dos dados são especificadas por outras relações. A Figura 30 mostra 

essa representação. 

 

 

FIGURA 30 – OUTRAS INFORMAÇÕES DO RESULTADO DA PESQUISA DA FIGURA 29  
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É importante ressaltar que todas as relações associadas a uma pessoa podem ser 

recuperadas e mostradas em telas de interfaces. O SCPC é um sistema que pode prover 

futuras extensões. Atualmente mostra os dados básicos de cada pessoa e também outras 

informações que podem ser navegáveis pelos usuários, por exemplo, na Figura 30, é possível 

detalhar mais informações associadas à pessoa consultada, como Grupo de Pesquisa, Projeto e 

Publicação. 

 

5.5.1 Avaliação do Método de Pesquisa 

 

A avaliação do método de pesquisa é para medir a efetividade da pesquisa na base 

de dados do domínio científico-acadêmico da ontologia. Foram projetadas 18 queries 

(consultas) sobre o domínio citado no formato da linguagem SPARQL. Foram também 

populadas ou povoadas as instâncias do domínio baseadas no (CIN,2007) e (CNPq,2007). O 

critério para avaliar o resultado da pesquisa é a sua relevância para a consulta desejada, isto é, 

se o resultado buscado é importante ou de interesse para a expectativa do usuário. 

Deixou-se disponível no SCPC (SCPC,2008) um formulário para que sejam 

avaliadas três métricas envolvidas na análise da recuperação de informação. Essas métricas 

estão descritas abaixo: 

a) Desempenho (Performance): Disponibilizado para fornecer um tempo 

esperado de respostas; 

b) Busca (Search): Resposta esperada em relação às pesquisas geradas, ou seja, a 

exatidão da busca; 

c) Organização (Organization): Trata-se de como estão disponibilizadas nas 

interfaces do SCPC as informações a serem recuperadas. 

 

O resultado dessas avaliações está na subseção 5.7. 

 

5.6 VANTAGENS OBTIDAS COM O USO DA SCIENCE.OWL NO SCPC 

 

Com a finalidade de buscas mais precisas de informações entre conceitos do 

domínio acadêmico, o uso da ontologia Science.owl no SCPC mostrou vantagens que estão 

associadas às características intrínsecas ao conceito de ontologias. A seguir são citadas estas 
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vantagens: 

 Reusabilidade: Na ontologia  Science.owl é permitido que seus 

conceitos sejam reusados por terceiros, possibilitando assim, revisão de 

conceitos que estimulam o entendimento fácil e preciso da informação. 

Isso acarreta ao SCPC uma melhoria significativa nas informações 

recuperadas durante as consultas; 

 Acessibilidade com outras ontologias: Após a disponibilidade da 

ontologia  Science.owl, é possível permitir o compartilhamento com 

outras ontologias com a intenção de enriquecer a semântica entre os 

conceitos e resolver ou minimizar os conflitos existentes. Nessa direção 

o SCPC se beneficiará por prover outras informações à possibilidade do 

melhoramento contínuo da gestão do conhecimento do domínio 

científico-acadêmico; 

 Formalismo de representação simples: A ontologia Science.owl fornece 

uma linguagem de alto nível na qual o conhecimento pode ser expresso 

de forma estruturado e também preciso no significado (pois seu 

formalismo é baseado em lógica de descrição), aumentando assim a 

capacidade de expressar outras relações que nos sistemas tradicionais 

não seriam possíveis. Isso torna o SCPC flexível para 

compartilhamento de dados; 

 Facilidade de mapeamento do formalismo de representação: A 

ontologia Science.owl pode ser  mapeada em diversos formalismos que  

dependem da complexidade do domínio. Assim como foi dito 

anteriormente, o SCPC é suscetível a mudanças; 

 Flexibilidade: O SCPC, através da ontologia Science.owl, fornece 

flexibilidade suficiente para integrar diferentes fontes de dados, o que é 

de vital importância para a organização da informação, principalmente 

em sistemas de gestão de conhecimento; 

 Relações de variedades lingüísticas: O SCPC, através da ontologia 

Science.owl, permite auxiliar significativamente o usuário no momento 

da busca, na medida em que ele não precisará se restringir a empregar 

uma palavra-chave precisa, permitindo realizar suas consultas através 
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de termos equivalentes. 

 

 A seguir estão descritos os resultados e experimentos realizados no SCPC. 

 

 

 

 

 

5.7 RESULTADOS OBTIDOS E EXPERIMENTOS  

 

 

O experimento se deu na utilização do sistema SCPC disponível on-line 

(SCPC,2008). Os principais usuários foram os professores, técnicos e alunos ligados ao 

projeto do site de pesquisa do CIn. 

Um dos testes principais foi a possibilidade de pesquisar as publicações dos 

professores cadastrados no sistema. 

Além disso, havia um formulário de avaliação para ser preenchido por cada 

usuário participante. Esse formulário avaliou o SCPC através dos seguintes critérios: 

Performance, Organização e Pesquisa. 

Dentre as muitas avaliações do SCPC, a mais recente ocorreu no final de 

Maio/2008. De acordo com os critérios de avaliação citados na subseção 5.5.1, os resultados 

para cada métrica adotada estão descritos a seguir: 

 a) Performance : Good (7) 

 b) Search : Level (7) 

 c) Organization: Level (7) 

 

É importante destacar que os valores do conceito adotados foram: 5 (below level) , 

7 (level) e  9 (good). Os comentários dessa avaliação estão disponíveis no Anexo B. 

Acredita-se que os resultados obtidos se justificam pelos seguintes motivos: 

1) Criação de uma interface simples de pesquisa: Como o site era destinado 

basicamente para consulta, então se concentrou no site Karlsruhe (KARLSRUHE,2007) para 

início do desenvolvimento; 
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2) Organização baseada em sistema: Apesar de que a realização da análise de 

requisitos foi realizada por alguns membros do CIn (professores, alunos e técnicos), a maior 

parte das informações organizadas no SCPC foram baseadas no site de pesquisa do CIn 

(CIN,2007); 

3) Desempenho da Pesquisa: Embora todas as consultas fossem testadas 

exaustivamente (através de métodos de teste de caixa preta), algumas consultas mais 

detalhadas geraram um tempo maior de busca. Assim, a performance foi um ponto 

questionável por causa da instabilidade do servidor da Web. 

 

Em relação às consultas, os parâmetros de consulta devem ser melhor combinados 

para que as instâncias da ontologia sejam melhor exploradas.  

Sobre as sugestões para melhorias futuras, citou-se a questão da Usabilidade 

(simplicidade e facilidade com que uma interface pode ser utilizada). Acredita-se que essa 

questão é importante quando um conjunto de pessoas tem concordância com as expectativas 

do sistema. 

Essa avaliação mensurou a performance do SCPC em termos de métricas de 

qualidade, baseadas em opiniões de usuários. Mas é importante destacar que a flexibilidade 

fornecida pela ontologia desenvolvida proporcionou ao SCPC uma vantagem significativa 

quanto às manutenções adaptativas e corretivas geradas durante o desenvolvimento. Além 

disso, com o SCPC mostrou-se que a linguagem de definição da ontologia Science.owl (no 

caso a OWL) é sintaticamente e semanticamente mais rica que as linguagens utilizadas nas 

abordagens tradicionais para banco de dados, porque nessa primeira è permitido construções 

declarativas possibilitando a dedução de novos conceitos. 

Dessa forma, o SCPC representa um esforço para melhorar a gestão de 

conhecimento no domínio científico-acadêmico por meio de ontologias. Esse sistema pode ser 

caracterizado como extensível, flexível e proveniente de uma estrutura na qual consultas de 

dados são auxiliadas pela ontologia, esse conceito de ontologia possibilita um aumento 

significativo em termos de exploração da semântica dos dados. 

 

 5.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi abordado o processo de desenvolvimento e refinamento da 

67 

 



 -  - 

ontologia Science.owl. Isso foi fundamental para a construção do SCPC. Destacou-se também  

a avaliação do sistema gerado. Mostrou-se também o processo de desenvolvimento do SCPC 

– produto final desse trabalho. Percebeu-se que o auxílio de componentes foi relevante para o 

cumprimento do cronograma proposto para esse trabalho. Destacaram-se também as diversas 

vantagens relacionadas com a ontologia gerada, como por  exemplo, ser reutilizada para 

outros domínios de conhecimento.  

 Os resultados obtidos foram aceitáveis para as expectativas principais desse trabalho 

que são: a)Estruturação do conhecimento do domínio científico-acadêmico (separando o 

conhecimento do domínio do conhecimento operacional); b) Disponibilização da ontologia 

para reuso; c) Possibilidade de permitir o uso do conhecimento no nicho da gestão do 

conhecimento do domínio científico-acadêmico através de anotações semânticas dos dados 

armazenados.  

 É importante destacar que o uso de ontologias foi fundamental para cooperar com os 

desafios da gestão de conhecimento, pois ontologias oferecem benefícios facilitando o 

processo dessa gestão. Portanto, a execução dessa proposta de trabalho mostrou-se 

colaborativa (através das avaliações) com a gestão de conhecimento permitindo aos usuários 

relacionados realizações de pesquisas exatas através da navegabilidade da informação 

disponível no sistema SCPC. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho teve como foco principal a utilização do conceito de ontologias para 

melhorar a gestão de conhecimento. Diante do panorama de gestão de conhecimento, o 

sistema produzido envolvendo ontologia pode vir a se tornar uma ferramenta efetiva de 

pesquisa para a cooperação desse panorama.  Neste trabalho se desenvolveu a ontologia 

Science.owl que é direcionada para o domínio científico-acadêmico. 

 A ontologia Science.owl representa uma estrutura flexível que permite anotações 

da semântica dos dados. Essa estrutura pode ser aplicada em outros cenários com intuito de 

reuso ou compartilhamento do conhecimento. Esse conceito de ontologias no âmbito da 

gestão de informação fornece novas possibilidades para a gestão de conhecimento como 

pesquisas com informações não ambíguas ao invés de pesquisas utilizando palavras-chave.  

Logo, a ontologia Science.owl forneceu maior precisão ao acesso à informação relevante 

através da estruturação e da representação da semântica dos dados.  

O sistema SCPC, produto final desse trabalho, procurou destacar as informações 

do site de pesquisa do CIn para facilitar o processo de avaliação que foi realizado por 

membros do CIn. 

Uma das questões importantes relacionadas a ontologias e que inspiram outros 

esforços de pesquisas é a possibilidade de integração com outras bases de dados que poderá 

enriquecer o fomento do conhecimento em diversos nichos de negócios. Por exemplo, a 

descoberta de novas informações implícitas nas bases de dados, podendo ser deduzidas 

(através de consultas que tratam das descrições mais específicas dos dados). Ou seja, um 

determinado conceito como por exemplo Aluno pode participar do conceito Evento 

Científico, e como Aluno de Mestrado e Doutorado fazem parte do domínio Aluno é possível 

deduzir que tanto o aluno de Mestrado e Doutorado participam do Evento Científico. 

Esse trabalho foi capaz de atingir seus objetivos iniciais como:  

a) Formalizar estruturas semânticas utilizando ontologias no escopo do 

domínio científico-acadêmico; 

b) Disponibilizar um sistema direcionado à gestão de conhecimento para 

que usuários possam pesquisar informações não ambíguas e bem definidas; 

c) Permitir o compartilhamento de conceitos existentes com o domínio 
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científico-acadêmico para adicionar e recuperar informações com anotações 

semânticas mais exatas. 

 

É importante destacar que o auxílio dos professores e técnicos da área acadêmica 

do CIn foi fundamental para o desenvolvimento da ontologia. 

Dessa forma, através do conceito de ontologia, foi possível elaborar uma rede de 

conhecimento preliminar no nicho de domínio científico-acadêmico que poderá estar 

acessível, por exemplo, a outros centros corporativos, cooperando assim com a gestão de 

conhecimento. 

 

 

 

 

6.2 CONTRIBUIÇÕES 

 

A principal contribuição desse trabalho foi o uso do conceito de ontologias 

permitindo estruturar o domínio da gestão de conhecimento deixando disponível informações 

navegáveis aos usuários através dos sistema SCPC. Estas informações possuem anotações 

semânticas que possibilitam a dedução de outras informações através de descrições das 

classes existentes na ontologia. Além disso, essa ontologia, direcionada ao domínio científico-

acadêmico, pode ser acrescida com informações complementares auxiliando no 

melhoramento contínuo do domínio da ontologia. 

 

6.2.1 CONTRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS 

As contribuições específicas desse trabalho foram: 

 Desenvolvimento da ontologia do domínio científico-acadêmico: Esta ontologia 

desenvolvida da forma mais genérica possível possui forte expressividade com a 

semântica ; 

 Desenvolvimento de um sistema para auxiliar a pesquisa da informação 

direcionada ao domínio científico-acadêmico: O sistema SCPC permitiu  ao 

usuário recuperação de informações precisas, uma vez que essas informações 

possuem anotações semânticas; 

 Desenvolvimento de consultas com anotações semânticas: As consultas 
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produzidas e disponibilizadas no sistema desenvolvido permitiram aos usuários 

a navegabilidade da informação organizada e estruturada; 

 Disponibilização de uma base de conhecimento do domínio científico-

acadêmico. 

 

 

6.3. PERSPECTIVAS E TRABALHOS FUTUROS 

 

Ainda que o trabalho tenha atingido seus objetivos, algumas questões podem ser 

tratadas como temas de futuros projetos de pesquisa, a saber:  

a) Integração com a base de dados do Lattes:  Na plataforma Lattes encontram-se 

currículos de professores e pesquisadores das instituições ligadas a pesquisas científicas. Essa 

base possibilitará enriquecer a ontologia para que as consultas sejam cada vez mais eficientes 

(conceitos não ambíguos); 

b) Incorporação com o CMS (Content Management Systems): Para permitir que o 

conteúdo do web site possa ser modificado de forma rápida e segura; 

c) Extensão da arquitetura SCPC para novas funcionalidades: A extensão da 

arquitetura para novas funcionalidades possibilitará o gerenciamento de outros componentes 

que poderão integrar conteúdo de fontes diferentes; 

d) Extensibilidade da parte acadêmica da ontologia Science.owl: A ontologia 

Science.owl pode ser estendida para admitir novas informações não contempladas (por 

exemplo: matrícula, curso, semestre, etc.). Com isso, a precisão das informações se tornará 

mais relevante no momento das consultas realizadas pelos usuários; 

e) Melhoria da Interface do Sistema: Com uma organização mais direcionada para 

à consulta visual, a facilidade de uso do sistema criado tornará mais efetiva; 

f) Criação de outras consultas na ontologia: A diversidade de consulta existente 

em um sistema utilizado por ontologias pode explorar melhor as instâncias existentes na 

ontologia gerada. Dessa maneira, a precisão da informação consultada é diretamente 

proporcional às consultas geradas para ontologias, pois os parâmetros relacionados às 

consultas são determinantes para o sucesso da consulta realizada; 

g) Integração com o sistema de pesquisa SIG@: O sistema criado poderá ser 

compartilhado com outros sistemas acadêmicos, como por exemplo, o sistema acadêmico 

SIG@ que dispõe de informações suficientes para contemplação do nicho acadêmico. 
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ANEXO A: SCPC – INTERFACES DE CADASTRO 

 

 

A.1 DETALHES SOBRE INTERFACES DO SCPC 

 

Neste anexo serão apresentadas as telas de cadastros do sistema SCPC que estão 

disponíveis localmente (desktop). A Figura A.1 mostra o cadastro de um novo membro. 

Fazendo uma pequena comparação com o sistema de pesquisa do CIn é possível ter outras 

informações sobre a pessoa cadastrada, como área e grupo de pesquisa. 

 

 

FIGURA A.1 – TELA DE CADASTRO DE NEW PERSON 

 

Após a realização da ação Submit é confirmada o cadastro do registro, como é 

mostrada na Figura A.2. 
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FIGURA A.2 – TELA DE CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO DE NEW PERSON 

 

Para verificar a existência desse registro bastaria ver a pesquisa por Scientific-

Publication no item with Person. Isso é mostrado na Figura A.3. 

 

 

FIGURA A.3 – TELA DE PESQUISA POR SCIENTIFIC-PUBLICATION 

 

Outro cadastro interessante é o de publicação. Diferente do sistema de pesquisa do 

CIn que não tem essa funcionalidade, o SCPC provém desse recurso de forma facilitada, pois 
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o cadastro de publicação fica relacionado com pessoa, área e evento existente. A Figura A.4 

mostra esse cadastro. 

 

 

FIGURA A.4 – TELA DE CADASTRO DE UM NOVO SCIENTIFIC-PUBLICATION 

 

A Figura A.5 mostra a confirmação do cadastro da publicação The knowledge 

management with ontologies: A essential guide. 
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FIGURA A.5 – TELA DE CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO DE UMA NOVA SCIENTIFIC-PUBLICATION 
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ANEXO B: SCPC – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO SCPC 

 

 

B.1 RESULTADOS OBTIDOS DA AVALIAÇAO DO SCPC 

 

Neste anexo serão apresentados os comentário feitos pelos usuários que utilizaram 

o SCPC. A Figura B.1 mostra os dados dos usuários com suas respectivas notas e sugestões 

feitas ao SCPC. É válido lembrar que os valores do conceito adotados foram: 5 (below level) , 

7 (level) e  9 (good). 
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FIGURA B.1 – TELA DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO SCPC  
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ANEXO C: DESCRIÇÃO DA ONTOLOGIA SCIENCE BASEADA EM FRAMES 

C.1 ONTOLOGIA SCIENCE BASEADA EM FRAMES 

 

 Neste anexo serão descritos os conceitos da ontologia Science desenvolvida em 

frames. Esta ontologia serviu como base para a construção da Science.owl apresentada nesse 

trabalho. A tabela C.1 destaca os conceitos e as suas respectivas descrições existentes na 

ontologia Science de Freitas (FREITAS, 2003) 

 

TABELA C.1 – DESCRIÇÃO DOS CONCEITOS DA ONTOLOGIA SCIENCE DE FREITAS (FREITAS,2003) 

 

ITEM CONCEITO DESCRIÇÃO 

1   Academic-Staff   Representa os recursos humanos acadêmicos (professor, pesquisador, etc.) 

2   Administrative-Staff   Refere-se ao pessoal que cuida da área administrativa. 

3   Article-in-Book   Refere-se aos artigos publicados em livro 

4   Book   É a publicação livro. 

5   Book-Chapter   São os capítulos de livros publicados. 

6   City   Refere-se a alguma cidade em houve um evento científico. 

7   Conference   É a conferência de um evento. 

8   Conference-Paper   São os documentos submetidos em conferências. 

9   Country   Refere-se a alguma país em que houve um evento científico. 

10   Date   Representa a data de ocorrência de um evento. 

11   Department   É o departamento de alguma empresa. 

12   Development-Project   Representa os projetos de desenvolvimento realizados na empresa. 

13   Dividable-Publication   Consiste nos documentos científicos que possuem publicação divisível (livro, proceedings, etc.) 

14   Educational-Event São os eventos educacionais (feira de livros e ciência) 

15   Enterprise   Relaciona com os projetos que são desenvolvidos e apresentados em algum evento. 

16   Event   São os eventos (educacionais ou científicos) 

17   Graduate   Representa o grupo de pós-graduação que participa de evento. 

18   Journal   São os Jornais realizados durante um evento. 

19   Journal-Article   Representa artigos de Jornal. 

20   Lecture   São congressos realizados como eventos científicos. 

21   Magazine   Consiste nas Revistas publicadas nos eventos. 

22   Magazine-Article   São os artigos de Revista. 

23   Master-of-Science-Student   São os estudantes de Mestrado que podem participar do eventos. 

24   Master-Thesis   Representa as publicações de teses realizadas somente pelos alunos de mestrado. 

25   Meeting   São os encontros de um determinado evento. 

26   Months   Representa os meses que representam determinado evento. 

27   Organization São organizações que colaboram com as pesquisas científicas. 

28   Part-Publication  São documentos científicos que possuem itens de publicação (artigo e papers) 

29   PhD-Student   São os estudantes de Doutorado que podem participar do eventos. 

30   PhD-Thesis   Representa as publicações de teses. 

31   Proceedings   São os proceedings realizados nos eventos acadêmicos ou científicos. 

32   Project   São os projetos realizados por institutos ou universidades. 

33   Researcher   Representa os pesquisadores. 

34   Research-Group   São grupos de pesquisas (professor, pesquisador, etc.) 
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ITEM CONCEITO 
DESCRIÇÃO 

35   Research-Institute   São os institutos de pesquisas que participam dos projetos. 

36   Research-Project   Representa os projetos de pesquisas (CNPq, PIC, PBIC, etc.) 

37   School-Event Representa os eventos escolares (feira da matemática, semana de livros, etc.) 

38   Scientific-Document   São os documentos científicos (Jornal, Revista, Livro, Proceedings, Teses, etc.) 

39   Scientific-Event   Consiste nos eventos científicos. 

40   Software-Project   São os projetos específicos da área de TI. 

41   Special-Issue-Journal   Refere-se a uma determinada publicação de Jornal. 

42   Special-Issue-Magazine   Refere-se a uma determinada publicação de Revista. 

43   Student   São os estudantes (graduação e pós) 

44   Sub-Department   Pertence ao departamento de uma empresa. 

45   Technical-Report São os relatórios técnicos produzidos nos eventos. 

46   Technical-Staff   São as pessoas envolvidas com a parte técnica. 

47   Thesis São as teses publicadas pelos alunos. 

48   Undergraduate   Representa os estudantes de Graduação. 

49   University   São as universidades ou faculdades. 

50   Workshop   São eventos que realizam cursos de curta duração. 

51   Workshop-Paper   São os papers realizados nos workshop. 

52   Year   Representa o ano de publicação de algum documento científico. 
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