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Resumo 

 

  
  
 Em ambientes corporativos e heterogêneos, o compartilhamento de recursos para 
a resolução de problemas é fortemente associado à segurança da informação. Um 
aspecto crítico a ser considerado para as organizações é a exigência de uma eficaz e 
eficiente aquisição e distribuição de conhecimento a respeito de riscos, vulnerabilidades 
e ameaças que podem ser, portanto, exploradas e causar incidentes de segurança e 
impactar negativamente nos negócios. Os diversos ambientes de atuação humana 
necessitam de meios transparentes para planejar e gerenciar problemas relacionados à 
segurança da informação. Há um aumento significativo na complexidade de se projetar 
e planejar segurança necessitando que meios de manipulação da informação sejam 
adotados. Para isso, esta dissertação propõe uma ontologia para este domínio de 
segurança computacional, denominada CoreSec. O estudo visa demonstrar que uma vez 
que o conhecimento é formalizado, é possível reusá-lo, realizar inferência, processá-lo 
computacionalmente, como também torna-se passível de comunicação entre seres 
humanos e agentes inteligentes. Nossa proposta considera que a segurança da 
informação será mais eficiente se esta for baseada em um modelo formal de 
informações do domínio, tal como uma ontologia, podendo ser aplicada para auxiliar as 
atividades dos responsáveis de segurança, na análise e avaliação de riscos, elicitação de 
requisitos de segurança, análise de vulnerabilidades e desenvolvimento de ontologias 
mais específicas para o domínio de segurança da informação. 
 
Palavras-chave: Ontologia, Segurança da Informação, Web Semântica. 
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Abstract 
 

  
  
 In corporative and  heterogeneous environments, the resources sharing to solve 
problems is tightly associated to information security. A critical aspect to be considered 
for the organizations is the requirement of an effective and efficient acquisition and 
distribution of knowledge about risks, vulnerabilities and threats that can be, therefore, 
explored and able to cause security incidents and impacting negatively on business. 
Several environments of human actuation need transparent means to plan and manage 
problems related to information security. There is a significant increase in complexity of 
design and plan safety requiring manipulation means of information. For that, this thesis 
proposes an ontology for this field of computer security, called CoreSec. The study aims 
to demonstrate that once knowledge is formalized, it is possible reuse it, perform 
inference, process it computationally, as well as become capable communication among 
humans and intelligent agents. Our proposal considers that information security will be 
more efficient if it is based on a formal model of domain information, as an ontology, 
being applied to assist the activities of those responsible for security, in analysis and 
risk assessment, elicitation of security requirements, analysis of vulnerabilities and 
development of more specific ontologies for the field of information security. 
 
Key-word: Ontology, Information of Security, Semantic Web. 
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1 Introdução 

 Os diversos ambientes de atuação humana seja militar, corporativo ou 

acadêmico necessitam de meios transparentes para planejar e gerenciar problemas e 

informações relacionados à segurança computacional, especificamente segurança da 

informação. Há um aumento significativo na complexidade de se projetar e planejar 

segurança, necessitando que meios de manipulação, interpretação e processamento de 

informações sejam adotados. O conjunto de tecnologias que formam a Web Semântica 

permitem que sistemas computacionais manipulem, interpretem e processem essas 

informações através de ontologias, que têm sido aplicadas em diversos contextos que 

englobam compartilhamento, organização e uso de informação semântica. No entanto, a 

modelagem conceitual de um domínio através de ontologias é uma tarefa complexa 

(GUIZZARDI, 2000). 

 Ontologias têm contribuído para facilitar a comunicação e o processamento de 

informação semântica, tanto entre máquinas e seres humanos mediados por sistemas 

computacionais, promovendo, assim, interoperabilidade entre sistemas ao representarem 

dados compartilhados por diversas aplicações (USCHOLD & GRUNINGER, 2004).  

 Neste âmbito, é extremamente importante estabelecer relações semânticas entre 

os conceitos utilizados na definição de segurança da informação, viabilizando a 

utilização destes nas organizações como forma de comunicação e aprendizado. Desta 

forma, a criação de artefatos que representem tais abstrações de forma ambígua é 

fundamental e, neste contexto, as ontologias são apontadas como uma potencial 

solução. 

 A garantia da segurança da informação em ambientes corporativos exige uma 

eficaz e eficiente aquisição, distribuição e compartilhamento de conhecimento a respeito 

de riscos, vulnerabilidades que podem ser exploradas por agentes mal intencionados. Os 

problemas com a segurança da informação passaram a ser uma questão estratégica para 

os negócios. Com uma base de conhecimento a respeito destes aspectos as corporações 

poderão desenvolver e implantar mecanismos de proteção, correção e prevenção de 

acordo com os acordos de níveis de serviços (SLAs – Service Level Agreement, Acordo 

de Nível de Serviço) exigidos para que seus serviços estejam sempre disponíveis, 

íntegros e confiáveis. 
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 As organizações já não investem em Tecnologia da Informação e Comunicação 

(TIC) sem maiores justificativas. Gerentes da área de TIC devem justificar seus 

orçamentos anualmente e convencer a diretoria da razoabilidade de riscos, segurança, 

viabilidade financeira, retorno econômico e garantias de nível de qualidade de serviço 

dos projetos que propõem. Projetos são escolhidos cada vez mais, através de 

metodologias que consideram riscos, segurança, custos e ganhos financeiros. O foco da 

análise se distancia das questões de TIC puras para se concentrar na efetiva contribuição 

de TIC para o negócio da empresa (AZEVEDO et al., 2007). 

 A avaliação da contribuição de TIC e da Segurança da Informação torna-se 

crítica para os negócios e para a TI corporativa (IT Governance). Em todo o planeta, há 

interesse crescente na organização de melhores práticas de mercado e no 

desenvolvimento de ferramentas de suporte para tornar a Gestão de TI, mais eficiente e 

alinhada com a missão das corporações. 

 Sendo assim, desenvolvemos a CoreSec, uma ontologia de domínio Guarino 

(1999), para o domínio da segurança da informação apresentando os principais 

conceitos mais genéricos e abstratos dessa área de atuação, definindo assim, uma base 

de informações comum, um aumento na capacidade de tratamento e utilização da 

informação e uma visão de alto nível entre os envolvidos. Proporcionando também o 

desenvolvimento de ontologias de aplicação a partir dela e que outras ontologias herdem 

e especializem seus conceitos e relacionamentos evidenciando o reuso. Apresentamos 

também o CoreEditor um framework para manipulação de ontologias, com intuito de 

auxiliar a Governança de TI. 

1.1 Contexto e Motivação 

A exploração de alternativas que facilitem o acesso ao conhecimento imerso nas 

corporações e a falta de um modelo formal para especificar, tratar e mitigar riscos de 

segurança tal como uma ontologia nos diversos ambientes computacionais é uma 

questão relevante e um problema em aberto em Ciência da Computação. Em (CHESS et 

al, 2003) é levantada à questão da importância do uso de ontologias para permitir a 

especificação e negociação de políticas de segurança, assim como para registrar e 

auditar comportamentos relevantes de acordo com estas políticas. 
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 Diversos institutos de pesquisa de alcance global disponibilizam informações 

relevantes que auxiliam os responsáveis pela segurança da informação em suas 

atividades e propõem e discutem modelos de normas e procedimentos a serem aplicados 

a todo o contexto da segurança da informação. Destacam-se neste âmbito dentro de 

várias organizações: Mitre, National Institute of Standards and Technology (NIST), 

Computer Emergency Response Team (CERT), SANS, Institute, Digital Rights 

Management (DRM), Digital Millennium Copyright Act (DMCA), CAIS, CERT-BR 

entre outras. 

 Apesar dos institutos citados disponibilizarem informações e bases de dados a 

respeito de segurança, há o problema dessas informações não serem totalmente públicas 

e não possuírem relacionamentos, ou seja, não possuem uma corelação, dificultando 

assim a geração de conhecimento de segurança e dificultando o trabalho de seus 

administradores.  

 Considerando estes fatos, a motivação deste trabalho se encontra em: 

• Consolidação de uma base comum e compartilhada com informações a respeito 

do domínio de segurança da informação; 

• O reuso por outras ontologias do domínio de segurança da informação, 

permitindo, assim, que outras ontologias herdem e especializem seus conceitos e 

relacionamentos. 

• Procurar alternativas para a partilha de conhecimento em segurança da 

informação, utilizando a Web Semântica como infra-estrutura. 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 O principal objetivo desta dissertação é propor uma ontologia que represente o 

domínio de segurança da informação de forma genérica com conceitos de mais alto 

nível tornando-se uma ontologia de domínio (upper-ontology) servindo portanto de 

plataforma para desenvolvimento de ontologias de níveis mais específicos, as ontologias 

de aplicações para ambientes corporativos, favorecendo o reúso e compartilhamento de 

informações. 

 Os objetivos secundários deste trabalho são: 
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• Desenvolver um framework para criação, manipulação, extração de informações, 

avaliação e validação de ontologias provendo suporte à metodologia 

Methontology (FERNANDÉZ et al., 1997). 

• Formalizar uma estrutura padronizada para representação de informações sobre 

segurança da informação para especificar, tratar e mitigar riscos de segurança 

em diversos ambientes corporativos de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). 

• Demonstrar o uso de ontologias como facilitador de reuso, padronização e 

compartilhamento de conhecimento e informações sobre segurança da informação. 

• Permitir o desenvolvimento de ontologias de aplicação a partir da CoreSec. 

• Utilizar a CoreSec no processo de ensino-aprendizagem em cursos e disciplinas de 

Segurança Computacional ou em treinamentos em Segurança da Informação de 

funcionários e envolvidos nas atividades de segurança de determinada corporação. 

 A proposta aqui apresentada considera que a resolução de problemas de 

Segurança da Informação será mais eficiente se esta for baseada em um modelo formal 

de informações do domínio, tal como uma ontologia. A arquitetura aqui apresentada 

pretende ser a mais genérica possível, facilitando o desenvolvimento de soluções 

específicas de segurança. 

1.3 Organização do Texto 

 Esta descrição do trabalho desenvolvido foi estruturado em seis capítulos. O 

presente capítulo tem por objetivo permitir ao leitor uma visão mais ampla das 

ontologias e sua aplicação na Segurança da Informação, ao mesmo tempo em que 

procura focalizar sua atenção no objeto de estudo deste trabalho, justificando a escolha e 

a relevância do tema e explicando os objetivos do trabalho. Além disso, esta seção 

apresenta uma breve visualização dos demais capítulos deste documento, mostrando nos 

parágrafos a seguir uma descrição rápida desses capítulos. 

• O Capítulo 2 discorre inicialmente sobre as teorias relacionadas à área de segurança 

da informação, bem como métodos, ferramentas e técnicas utilizadas no apoio a 

gestão de segurança da informação em ambientes corporativos. A finalidade é 

abordar as principais teorias a cerca de segurança da informação. 



 

 

5 

 

• No Capítulo 3, é justificado o uso de uma abordagem utilizando ontologias. As 

ontologias são introduzidas, seus conceitos, tipos, benefícios, linguagens de 

representação, ambientes e ferramentas para modelagem de ontologias utilizados 

neste trabalho são apresentados, bem como metodologias da Engenharia de 

Ontologias e suas aplicações. 

• No Capítulo 4, é descrito a principal contribuição desta dissertação, a CoreSec, suas 

caracteristicas e o seu processo de desenvolvimento, sendo apresentado os artefatos e 

documentos produzidos em cada fase das metodologias utilizadas no 

desenvolvimento, Methonthology (FERNANDÉZ et al., 1997) e Método 101 (NOY 

& MCGUINESS, 2001). 

• No Capítulo 5, são apresentados e analisados os estudos de avaliação e validação da 

CoreSec. A priori, discorre-se sobre o processo de avaliação e validação, também é 

apresentado o framework proposto utilizado no processo de validação e suas 

funcionalidades. E por fim as conclusões a respeito da avaliação da proposta. 

• No Capítulo 6, são apresentados os cenários de utilização da CoreSec, bem como 

resultados atingidos. 

• No Capítulo 7, são levantadas as conclusões e contribuições do trabalho, e projetados 

os trabalhos futuros. 
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2 O Contexto da Segurança da Informação 

2.1 Introdução 

 Com o advento da Internet e o aumento do compartilhamento das informações 

entre os usuários, a um aumento considerável nos riscos e ameaças aos recursos 

computacionais, com a falta de segurança e conseqüentemente, a necessidade de se 

buscar procedimentos que procurem resolver tais problemas, faz-se necessário que 

meios de manipulação, interpretação e processamento de informações sejam adotados. 

 As informações, sistemas, processos, pessoas e redes são ativos importantes para 

os negócios. Confidencialidade, integridade e disponibilidade da informação são 

essenciais para competitividade e lucratividade da organização em um atual mercado 

competitivo. Esses ativos são constantemente colocados à prova por diversas ameaças à 

segurança da informação. 

 Segunda a norma ISO/IEC 17799 (2001) muitos sistemas de informação não 

foram projetados para serem seguros, a identificação de quais controles implementar 

requer um planejamento minucioso. É essencial que uma organização identifique os 

seus requisitos de segurança e para isso a primeira ação a ser tomada é uma avaliação de 

riscos dos ativos da organização, onde são identificadas as ameaças, vulnerabilidades e 

probabilidade de ocorrência, bem como o impacto potencial de determinado ataque a 

um desses ativos. 

 Este capítulo esta organizado da seguinte forma. Na Seção 2.2 estão descritos os 

diversos aspectos do tema segurança da informação, os principais conceitos e definições 

da área de segurança da informação. A Seção 2.3 apresenta incidentes de segurança. Na 

Seção 2.4 são vistos os mecanismos de proteção da informação como políticas de 

segurança e analise de riscos. A Seção 2.5 apresenta a implementação da segurança da 

informação. A Seção 2.6 traz as aplicações que necessitam de segurança, na Seção 2.7 

são apresentados os conceitos de gestão de segurança da informação e por fim a Seção 

2.8 traz as considerações finais do contexto da segurança da informação. 
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2.2 Conceitos básicos 

 Nas seções subseqüentes desta seção são encontradas as definições e conceitos 

pertinentes ao tema segurança da informação que darão aos leitores um melhor 

entendimento a respeito dos principais tópicos relacionados aos objetivos desta 

dissertação no que diz respeito ao tema abordado. São apresentados conceitos como 

segurança da informação, ameaças, vulnerabilidades, ataques, riscos e incidentes de 

segurança da informação, bem como suas aplicações e seu custo.   

2.2.1 A Informação e seu Ciclo de Vida 

 A informação tem um valor significativo para quem a possui. A informação 

contém valor, pois está integrada com os processos, pessoas e tecnologias sendo assim 

estratégico para as organizações. 

 Henessy e Babcock (1998), por sua vez, situam a informação como indicadora 

de variabilidade controlada. De um modo geral, aceita-se que aliado ao fenômeno da 

informação situa-se o da comunicação, quer de modo implícito quer de modo explícito. 

 De acordo com Marciano (2006), as características da informação que são 

atualmente mais salientadas são:  

• Valor: valoriza-se não somente o que se sabe, mas também, e em muitos casos 

até mais, o que não se sabe. Transações entre indivíduos, empresas e governos 

são cada vez mais baseadas na troca de informações, que substituem os ativos 

tangíveis e o papel-moeda. O grau de conhecimento a respeito dos bens de troca 

e da situação dos prováveis parceiros ou concorrentes, por sua vez, assume papel 

cada vez mais preponderante. Em comum, apresentam a preocupação com a 

distribuição da informação entre os participantes, quer em situações de parceria, 

como consorciados, quer em situações de rivalidade, como concorrentes. 

• Temporalidade ou volatilidade: tão importante quando “o que” se sabe é 

“quando” se sabe. O exemplo das informações noticiosas é apenas um dentre a 

gama que se pode citar: o que hoje é um “furo” amanhã tornar-se-á uma notícia 

velha. Quando a este critério, varia se da situação em que a informação deve 

estar disponível no instante exato em que dela se necessite (caso de permissão de 

acesso concedida) à situação em que ela não deve estar disponível em tempo 

algum (caso de permissão de acesso vedada).  
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• Abrangência: mede o número de usuários (sejam eles humanos ou sistemas 

automatizados) com o qual a informação se relaciona, bem como o nível 

hierárquico em que se encontram. Em muitos casos, quanto maior o valor da 

informação tratada, menor sua abrangência, mas há pelo menos um caso em que 

isto não se verifica: a chamada lei de Metcalfe, segundo a qual o valor de um 

sistema de comunicação é proporcional ao quadrado do número de seus 

usuários. 

• Extensibilidade: mede o grau com que a informação é capaz de originar mais 

informação, de valor e relevância comparáveis ou superiores à informação 

original. A gestão do conhecimento, com seu enfoque voltado à formação e à 

preservação do capital intelectual, é outra área afeita a este conceito. 

 As principais etapas do ciclo de vida da informação são (marciano, 2006): 

origem, coleta, organização, armazenagem, recuperação, interpretação, transmissão, 

transformação e utilização. Estas etapas estão sujeitas a exploração de agentes mal 

intencionados, o que faz com que a segurança da informação tenha de se preocupar com 

todo o ciclo de vida da informação, não desprezando nenhuma das etapas identificadas. 

 O tratamento da informação é realizado por recursos tecnológicos, ou seja, 

recursos que manipulam a informação durante o seu ciclo de vida. Como é tratada por 

bases tecnológicas isso induz que se dê elevada ênfase a proteção dos aspectos 

tecnológicos de uma organização. 

2.2.2 Segurança da Informação 
 
 Segurança da Informação é a proteção de sistemas de informação contra 

desastres, erros e manipulação de modo a minimizar a probabilidade e impacto de 

incidentes de segurança (BORAN, 2003). Definida também como sendo um processo 

responsável pela garantia da preservação da informação no meio computacional e deve 

estar inserida como parte de todas as atividades de negócio da organização. Para tal, 

funções específicas devem ser responsáveis por cada uma das operações relacionadas 

com a sua preservação, sendo três desses aspectos considerados centrais ou principais 

segundo (ISO/IEC 17799, 2001): 

• Confidencialidade: garantia de que a informação é acessível apenas por pessoas 

autorizadas a terem acesso. As informações são reveladas somente para as 
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pessoas que são autorizadas a conhecê-las. Questões de confidencialidade 

surgem porque processos e informação sensíveis do negócio só devem ser 

divulgados para pessoal autorizado. 

• Integridade: salvaguarda da exatidão e completeza da informação e dos 

métodos de processamento. Os sistemas garantem que as informações não sejam 

alteradas acidental ou maliciosamente, garantindo a consistência das transações. 

Portanto, os usuários podem tomar decisões baseadas nas informações sem 

receio. 

• Disponibilidade: garantia de que os usuários autorizados obtenham acesso à 

informação e aos ativos correspondentes sempre que necessário. Informação e 

serviços do negócio devem estar disponíveis quando necessários. Os ativos 

precisam estar disponíveis para o cumprimento dos objetivos empresariais; a 

falta disso poderia resultar em perda financeira irreparável ou até gerar 

problemas de continuidade para a organização. Confidencialidade, integridade e 

disponibilidade são aspectos essenciais para preservar competitividade, 

faturamento, lucratividade, atendimento aos requisitos legais e imagem no 

mercado.  

 Segundo (CHANG, et al., 2005) pode-se ainda adicionar aos aspectos centrais, 

conceitos básicos quanto a usuários, tais como: Autenticação: prova de que o usuário é 

quem realmente diz ser. Autorização: determinar se o usuário tem o direito de realizar 

certa ação. Controle de acesso: garantia de os dados serem acessados apenas por 

usuários autorizados e Não repudio: não poder repudiar autenticação posteriormente. 

 A Segurança da Informação protege a informação de diversos tipos de ameaças 

para garantir a continuidade dos negócios, minimização dos danos aos negócios, 

maximização do ROI (Retorno de Investimentos) e oportunidades de negócios, a fim de, 

garantir vantagem competitiva e se tornar parte efetiva dos negócios de uma 

organização. 

2.2.3 Ativos 

 É usual a visão de que a informação constitui-se em um ativo (no sentido de ser 

um bem a ser valorizado e preservado) (SÊMOLA, 2003). Assim como em 

(MARCIANO, 2006) na visão deste trabalho, a concepção de ativo da informação 
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compreende o conjunto dos indivíduos, compostos tecnológicos e processos envolvidos 

em alguma das etapas do ciclo de vida da informação. 

 É comum dar-se especial atenção a ativos específicos, como os mais caros ou os 

menos comuns; mas quanto mais intensa for a participação do ativo no ciclo de vida, 

tanto maior a prioridade com a qual aquele ativo deve ser considerado no tocante à 

segurança da informação de cujo ciclo participa (MARCIANO, 2006). 

 Das pessoas aos equipamentos mais modestos, devem ser considerados como 

ativos a serem protegidos, pois podem gerar impacto decisivo sobre a segurança da 

informação à qual estão relacionados. Consideram-se ativos: pessoas, sistemas, 

equipamentos e os próprios fluxos seguidos pelos conteúdos informacionais. Estando 

dispersos nos ambientes organizacionais, os ativos estão sujeitos a diversos eventos e 

potencialidades nocivos à sua segurança, divididos em três categorias: ameaças, 

vulnerabilidades e incidentes, os quais compõem e caracterizam os riscos. Essas 

categorias bem como riscos serão definidos nas próximas seções deste capítulo. 

2.2.4 Ameaças 

 Evento ou atitude indesejável (roubo, incêndio,vírus, etc.) que potencialmente 

remove, desabilita, danifica ou destrói um recurso é uma das definições apresentadas 

para ameaça (MARCIANO, 2006). (DIAS, 2000) apresenta o item recurso citado na 

definição de ameaça como sendo “componente de um sistema computacional, podendo 

ser recurso físico, software, hardware ou informação”. O fato de que, embora muitos 

gestores reconheçam a segurança da informação como importante, nem sempre lhe é 

dada a sua real importância. 

 A análise de ameaças à segurança da informação em ambientes computacionais, 

deve responder a três questões primordiais segundo Whitman (2003): 

 1. Quais são as ameaças à segurança da informação? 

 2. Quais são as mais danosas ao ambiente organizacional? 

 3. Qual a freqüência com que eventos baseados nelas são observados? 

 Ainda de acordo com Whitman (2003), os CSO (Chief Security Officer, Gestores 

de Segurança da Informação) listam doze categorias de ameaças potenciais listadas 

abaixo em ordem de severidade: 

1.  Eventos deliberados cometidos com o uso de software (vírus, vermes, 

macros, negações de serviço); 
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2. Erros ou falhas técnicas de software (falhas de codificação, bugs); 

3. Falhas ou erros humanos (acidentes, enganos dos empregados); 

4. Atos deliberados de espionagem ou invasão, hacking; 

5. Atos deliberados de sabotagem ou vandalismo (destruição de sistemas ou 

informação); 

6. Erros ou falhas técnicas de hardware (falhas de equipamentos); 

7. Atos deliberados de furto (de equipamentos ou de informação); 

8. Forças da natureza (terremotos, enchentes, relâmpagos, incêndios não 

intencionais); 

9. Comprometimento à propriedade intelectual (pirataria, infração a direitos 

autorais); 

10. Variação da qualidade de serviço (Quality of Service - QoS) por 

provedores (como energia elétrica e serviços de redes remotas de 

telecomunicação); 

11. Obsolescência técnica; e 

12. Atos deliberados de extorsão de informação (chantagem ou revelação 

indevida de informação). 

 Sêmola (2003) conceitua ameaça como sendo: Agentes ou condições que 

causam incidentes que comprometem as informações e seus ativos por meio de 

exploração de vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade, conseqüentemente, causando impactos aos negócios de uma 

organização. 

 Para que possam efetivamente causar danos aos ativos da corporação, as 

ameaças necessitam explorar vulnerabilidades de sistemas, aplicações, serviços, 

políticas ou procedimentos causando incidentes de segurança e dessa forma danos aos 

negócios da empresa. 

2.2.5 Vulnerabilidades  
 
 As ameaças podem se tornar realidade através de falhas de segurança, 

conhecidas como vulnerabilidades e que devem ser eliminadas ao máximo para que o 

ambiente que se deseja proteger esteja livre de riscos de incidentes de segurança. 

Portanto, a relação entre ameaça-incidente-impacto é a principal condição que deve ser 
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levada em conta no momento de priorizar ações de segurança para a correção dos ativos 

que se deseja proteger. 

 Para Marciano (2006) uma vulnerabilidade representa um ponto potencial de 

falha, ou seja, um elemento relacionado à informação que é passível de ser explorado 

por alguma ameaça - pode ser um servidor ou sistema computacional, uma instalação 

física ou, ainda, um usuário ou um gestor de informações consideradas sensíveis. 

 Diante da incerteza associada aos ativos e às suas vulnerabilidades relacionadas, 

a construção de modelos baseados em ontologias tem sido utilizados para o 

mapeamento dos diferentes elementos da informação, na construção dos conjuntos de 

vulnerabilidades associadas a cada ativo. 

 Cada vulnerabilidade existente permiti a ocorrência de determinados incidentes 

de segurança. Sendo assim, pode-se concluir que são as vulnerabilidades as principais 

causas das ocorrências de incidentes de segurança. 

2.2.6 Ataques  

 Um ataque corresponde à concretização de uma ameaça, não necessariamente 

bem-sucedida do ponto de vista do atacante, mediante ação deliberada e por vezes bem 

planejada. A geração de ataques é originada por pessoas, ainda que com o uso de 

recursos computacionais ou de outra natureza, a sua prevenção torna-se extremamente 

complexa por meios automatizados. 

 Os ataques podem ser de origem externa ou interna à organização, os de origem 

interna, não necessariamente são em maior número que os externos, ambos ataques 

possuem motivações e padrões diversos, exigindo, assim, análise e contramedidas 

diferenciadas. Schell (2001) afirma que não há ciência capaz de eliminar 

definitivamente os incidentes de segurança da informação, restando à opção da 

constante vigilância e verificação. 

 Um ataque pode ser ativo, tendo por resultado a alteração dos dados; passivo, 

tendo por resultado a liberação dos dados; ou destrutivo visando à negação do acesso 

aos dados ou serviços (WADLOW, 2000). 

 Howard (1997) definiu uma taxonomia que procura rastrear o caminho de um 

ataque por um agente mal intensionado que busca atingir seus objetivos, caracterizando 

um incidente de segurança. Caracteriznado um ataque pela ocorrência de um evento que 



 

 

13 

 

utiliza uma ferramenta para explorar uma vulnerabilidade de um recurso e assim, obter 

acesso não autorizado. É apresentado na Figura 2.1 a taxonomia proposta pelo autor. 

Figura 2.1: Taxonomia de ataques a redes de computadores. 
           Fonte: HOWARD (1997) 
 

 Os responsáveis pelas segurança da informação devem conhecer cada um dos 

elementos descritos pela taxonomia para mitigar possíveis riscos aos recursos 

computacionais das organizações. Esta taxonomia serviu de base para o 

desenvolvimento da proposta aqui descrita. 

2.2.7 Riscos  

 Segundo a RFC 2828 (2000) risco pode ser entendido como “a expectativa de 

perda expressiva ou a probabilidade de uma ameaça explorar uma falha de segurança, 

causando algum resultado prejudicial”. Finne (2000) define risco como sendo “a soma 

das ameaças (os eventos que causam danos), das vulnerabilidades (a abertura de uma 
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brecha para as ameaças) e valor dos Ativos. O crescimento de qualquer um dos fatores 

leva a um crescimento do risco”.  

 Desta forma: 

 
 Segundo Sêmola (2003) riscos é “probabilidade de ameaças explorarem 

vulnerabilidades, provocando perdas de confidencialidade, integridade e 

disponibilidade, causando, possivelmente, impactos nos negócios”.  

 Diversas abordagens têm sido apresentadas para o tratamento de riscos, ou para 

verificar de que forma a prevenção de riscos influencia na gestão da segurança da 

informação. Riscos devem ser adequadamente medidos e avaliados, possibilitando a 

criação de medidas preventivas voltadas à sua mitigação. Para Guan et al. (2003) é 

senso comum que o risco não pode ser integralmente eliminado. Ao se engajar em 

atividades de avaliação e prevenção de riscos, as organizações têm em vista este senso 

comum (MARCIANO 2006). 

 A avaliação de riscos compreende nove passos, a saber (GUAN et al., 2003): 

 1. Caracterização do sistema; 

 2. Identificação de ameaças; 

 3. Identificação de vulnerabilidades; 

 4. Análise dos controles utilizados; 

 5. Determinação da probabilidade dos eventos listados nos passos anteriores; 

 6. Análise de impacto; 

 7. Determinação dos riscos; 

 8. Recomendação de controles a utilizar; e 

 9. Documentação dos resultados. 

 A segurança da informação carece de meios transparentes que dêem suporte à 

coleta e à avaliação corretas dos gestores de segurança da informação quanto aos 

elementos (ativos, ameaças, vulnerabilidades, incidentes e riscos) da segurança relativos 

aos sistemas com os quais interagem. 

 Moreira (2001) apresenta um modelo ressaltando a importância de se mitigar 

riscos que podem afetar recursos de sistemas de informações, o modelo apresentado na 

Figura 2.2 é conhecido como modelo do ciclo de segurança da informação. 
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 Figura 2.2: Modelo de ciclo de segurança da informação. 
                   Fonte: MOREIRA (2001) 

 
 Observando a figura acima percebe-se que todo negócio é baseado em 

informações que por sua vez, estão sujeitas a vulnerabilidades que são exploradas por 

ameaças comprometendo a integridade, confidencialidade e a disponibilidade da 

informação. Causando impacto negativo sendo necessário que contramedidas sejam 

adotadas para reduzir estes impactos e proteger o negócio. 

2.3 Incidentes de Segurança da Informação 
 
 Um incidente de segurança pode ser definido como qualquer evento adverso, 

confirmado ou sob suspeita, relacionado à segurança de sistemas de computação ou de 

redes de computadores [HOWARD, 1997].   

 São exemplos de incidentes de segurança:  

• Tentativas de ganhar acesso não autorizado a sistemas ou dados;  

• Ataques de negação de serviço;  

• Uso ou acesso não autorizado a um sistema;  

• Modificações em um sistema, sem o conhecimento, instruções ou consentimento 

prévio do dono do sistema;  

• Desrespeito à política de segurança ou à política de uso aceitável de uma 

empresa ou provedor de acesso.  
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 Os incidentes de segurança da informação vêm aumentando e assumem 

diferentes formas. Um dos principais motivadores desse aumento é a difusão da Internet 

que, ao mesmo tempo em que colaborou com a democratização da informação e se 

tornou um canal para fazer negócios, também viabilizou inúmeros inconvenientes que 

colocam em risco a segurança de uma corporação (PELANDA, 2006).  

 De acordo com a Promon (2005), a tendência é que as ameaças à segurança 

continuem a crescer não apenas em ocorrências, mas também em velocidade, 

complexidade e alcance, tornando o processo de prevenção e de mitigação de incidentes 

cada vez mais difícil e sofisticado. Para Dias (2000), as informações contidas em 

sistemas computacionais são consideradas recursos críticos e a sociedade atual depende 

das informações armazenadas nos sistemas para tomar decisões de negócios, o que pode 

afetar a sociedade de inúmeras maneiras devido a tamanha dependência dos 

equipamentos e dos sistemas computadorizados. Portanto, para a autora, segurança é a 

proteção de informações, sistemas, recursos e serviços contra desastres, erros e 

manipulação não autorizada, de forma a reduzir a probabilidade e o impacto de 

incidentes de segurança (PELANDA, 2006). 

2.4 Mecanismos de Proteção da Informação 

 Nesta seção, estão descritos os principais elementos adotados pelas organizações 

no sentido de proteger suas informações evitando ataques e acessos não autorizados. 

2.4.1 Analise de Risco 

 A análise de risco consiste em um processo de identificação e avaliação dos 

fatores de risco presentes e de forma antecipada no ambiente organizacional, 

possibilitando uma visão do impacto negativo causado aos negócios. Através da 

aplicação deste processo é possível determinar as prioridades de ação em função do 

risco identificado, para que seja atingido o nível de segurança desejado pela 

organização. Proporciona também informações para que se possa identificar, de forma 

antecipada, o tamanho e o tipo de investimento necessário, bem como os impactos na 

organização, causados pela perda ou indisponibilidade dos recursos fundamentais para o 

negócio (MOREIRA, 2001).  

 Segundo (MOREIRA, 2001) é impossível prever com exatidão, em termos de 

variedade e freqüência, os inúmeros acontecimentos que poderão ocorrer. Portanto, este 
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tipo de análise aponta os possíveis perigos e suas conseqüências em virtude das 

vulnerabilidades presentes no ambiente computacional de muitas empresas. Por outro 

lado, sem um processo deste tipo, não é possível identificar a origem das 

vulnerabilidades, nem visualizar os riscos. 

 A análise eficaz dos riscos é de fundamental importância para o melhor 

desempenho corporativo envolvendo aspectos estratégicos, financeiros, tecnológicos, de 

mercado, meio ambiente, de imagem e operacionais. E hoje está se tornando uma 

exigência legal, decorrente das questões impostas pela alta administração das empresas, 

pelas legislações internacionais que regulam o mercado de ações e pelo segmento 

financeiro (Sarbanes Oxley e Basiléia 2) e pelo novo código civil amplamente 

divulgado pela imprensa, e que vigora desde o dia 11 de janeiro de 2003 e a nova lei das 

sociedades anônimas. 

 Uma organização precisa ser capaz de identificar seus ativos e seus respectivos 

valores e importância. Baseada nesta informação, uma organização pode então fornecer 

níveis de proteção proporcionais ao valor e importância desses ativos (ISO 17799, 

2001). A análise de riscos pode ocorrer antes ou depois da definição de uma política de 

segurança. Segundo a norma NBR ISO/IEC 17799, essa atividade pode ser feita depois 

da definição da política, porém, sugere-se que seja feita antes da política de segurança. 

É importante determinar o nível de proteção requerido a partir de uma análise de riscos. 

 Análise de riscos é um passo importante para implementar a segurança da 

Informação. Como o próprio nome indica, é realizada para detectar os riscos aos quais 

estão submetidos os ativos de uma organização, ou seja, para saber qual é a 

probabilidade de que as ameaças se concretizem. O processo de gerenciamento de riscos 

de segurança mostra como um programa formal oferece uma trajetória consistente para 

a organização de recursos limitados com o objetivo de reduzir os riscos dentro de uma 

organização. Seus benefícios oferecem um ambiente de controle econômico capaz de 

conduzir e nivelar o risco até um nível aceitável. 

 A análise de riscos faz parte de uma das etapas do processo de gerenciamento de 

riscos. As ameaças podem se tornar realidade através de falhas de segurança, 

conhecidas como vulnerabilidades e que devem ser eliminadas ao máximo para que o 

ambiente que se deseja proteger esteja livre de riscos de incidentes de segurança. 

 Portanto, a relação entre ameaça-incidente-impacto é a principal condição que 
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deve ser levada em conta no momento de priorizar ações de segurança para a correção 

dos ativos que se deseja proteger e que devem ser sempre considerados ao se realizar 

uma análise de riscos.  

 A tecnologia pode ser um apoio, mas para aplicá-la de maneira eficiente, é 

necessário ter consciência e avaliar os riscos em potencial que permitem realizar as 

ações corretas. Tais ações podem envolver aperfeiçoamentos tecnológicos, a 

implementação de processos dentro da empresa ou simplesmente a capacitação do 

pessoal. 

 Broderick (2001) alerta que “sempre que uma avaliação de riscos é efetuada, os 

resultados da avaliação serão avaliados segundo os impactos no negócio e nos custos 

para mitigar cada risco”. Ainda segundo o mesmo autor, “a avaliação de riscos não deve 

pretender eliminar todos os riscos, mas apenas reduzir o nível de risco para um nível 

aceitável pelos executivos da empresa, podendo a alta administração decidir, 

possivelmente devido aos custos, ou outros fatores, a não mitigar para um risco em 

particular, mas aceitar este risco, sendo esta decisão uma decisão de negócios”. 

 (SÊMOLA, 2003) critica que alguns serviços de análise de riscos sejam 

baseados apenas nos ativos tecnológicos, ou seja, tem como alvo o perímetro de rede 

com seus servidores, sistemas operacionais, serviços eletrônicos e equipamentos de 

conectividade. Alerta ainda que muitas empresas apenas aplicam ferramentas de 

software, scanners que automatizam o trabalho de varredura à procura de falhas de 

seguranças catalogadas em uma base de dados, nem sempre atualizadas, e emitem um 

relatório profundamente técnico e principalmente, não contextualizado ao linguajar e às 

necessidades do negócio. 

 

2.4.2 Política de Segurança da Informação 

 Segundo (RFC 2828, 2002), “a política de segurança é o conjunto de regras e 

práticas que especificam ou regulam como um sistema ou uma organização 

disponibiliza serviços seguros, com a finalidade de proteger os recursos críticos e 

sensíveis do sistema”. 

 Segundo (GABBAY, 2003) pode-se comparar a política de segurança à 

constituição de um país. É ela que deve coordenar o uso de todos os equipamentos e 

medidas de segurança da empresa, definindo regras e responsabilidades da segurança da 
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informação. A política de segurança concilia o funcionamento dos aspectos físicos da 

segurança (firewall, tecnologias biométricas, IDS, Anti Vírus, entre outros itens) com os 

aspectos políticos (responsabilidades, normas de uso, etc.) e gerenciais (administração 

da rede). 

 A Norma NBR ISO/IEC 17799:2001 cita que o objetivo básico da política de 

segurança é prover à direção uma orientação e apoio para a Segurança da Informação, 

destacando ser conveniente que a empresa estabeleça uma política clara para todos os 

seus funcionários. 

 Abreu (2002) faz um comparativo entre a política de segurança e a legislação, 

citando que nesta, tem-se leis, decretos, medidas provisórias entre outras. No caso da 

política de segurança, a documentação pode ser dividida em três tipos de texto a serem 

elaborados, conforme descrição a seguir.  

• Texto em nível estratégico: a palavra chave neste nível é “rumo a ser seguido”. 

• Texto em nível tático: a palavra chave neste nível é “padronização de 

ambiente”. Equipamentos, software, senhas, utilização de correio eletrônico, 

cópias de segurança, segurança física, etc. Tudo necessita e deve ser 

padronizado. Isto faz com que todos os pontos da empresa tenham o mesmo 

nível de segurança e não se tenha um elo mais fraco na corrente. 

• Texto em nível operacional: a palavra chave é “detalhamento” para garantir 

perfeição no atendimento e continuidade dos negócios, independentemente do 

fator humano. A parte operacional da política de segurança vem exatamente para 

padronizar esses detalhes de configurações dos ambientes. 

 Segundo (PELISSARI, 2002) essa definição é complementada acrescentando-se 

que a política de segurança da empresa deve definir itens como: 

• Responsabilidades do uso de recursos computacionais; 

• Preparação do Plano de Continuidade de Negócios; 

• Elaboração das normas de uso de e-mail e de uso da internet; 

• Distinção entre informação pública e privada; 

• Gerenciamento de acesso e de contas de usuários; 

• Prevenção do combate a ameaças aos sistemas de informação como fogo, 

enchente, etc.; 

• Definição da política de privacidade do site da empresa na internet se houver. 
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 Ainda segundo o mesmo autor, nas normas de política de Segurança da 

Informação devem estar bem claras todas as regras para o uso de sistemas 

computacionais, bem como as punições em caso de violação das mesmas. Todos os 

funcionários da corporação devem estar cientes da política de segurança da empresa e 

zelar pelo seu cumprimento e manutenção. Normalmente, utiliza-se a assinatura de um 

termo de compromisso para cada funcionário, afirmando o conhecimento das regras e 

comprometendo-se a cumpri-las. 

2.4.3 Normas de Segurança da Informação 

 Considerada o estado da arte em Segurança da Informação a NBR ISO/IEC 

17799 é um conjunto de recomendações para gestão da segurança da informação para 

uso por aqueles que são responsáveis pela introdução, implementação ou manutenção da 

segurança em suas organizações, os CSO (Chief Security Officer, Gestores de 

Segurança da Informação). Entre os principais objetivos da norma NBR ISO/IEC 17799 

está à oferta de uma base comum para a criação de diretrizes de segurança e das práticas 

efetivas de gestão e para garantir confiança nos relacionamentos entre as corporações. 

 A ISO/IEC 17799 atua em segurança da informação considerando tecnologia, 

processos e pessoas. Essa norma é publicada no Brasil pela ABNT com o código NBR 

ISO/IEC 17799 e tem sido utilizada no Brasil por organizações importantes como, por 

exemplo, o Banco Central, nas recomendações de segurança do SPB – Sistema de 

Pagamentos Brasileiro, pelo ITI – Instituto de Tecnologia da Informação nas normativas 

do ICP Brasil, pelo CFM – Conselho Federal de Medicina para o uso de prontuário 

eletrônico via Internet, pela Serasa, Módulo Security e por diversas outras organizações. 

 A NBR ISO/IEC 17799 é considerada a melhor norma para a gestão de 

segurança da informação, por ser um guia de melhores práticas devendo ser aplicada por 

todas as organizações que desejam proteger seus ativos. Porém, cada empresa precisa 

analisar suas necessidades e definir as prioridades. 

 Muitas empresas procuram atender aos requisitos desta norma no intuito de 

aumentar a segurança de suas informações, bem como obter uma certificação de 

segurança de informação. Esta tendência é ratificada por (GABBAY, 2003), que diz que 

“a certificação é uma forma bastante clara de mostrar a sociedade que a empresa dá a 

segurança de suas informações e de seus clientes à importância que merecem, de tal 

forma que se prevê que, em poucos anos todas as grandes empresas terão aderido à 
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Norma e obtido suas certificações”. (GABBAY, 2003) destaca que um projeto de 

implementação de um Sistema de Gestão de Segurança da Informação (SGSI) requer 

que sejam cumpridas inúmeras etapas, com destaque para as seguintes: 

• Convencimento da Alta Administração: sem apoio de um patrocinador e o 

envolvimento dos executivos da empresa, o projeto pode ser pouco priorizado, 

deixar de receber os recursos necessários, ou obter pouco comprometimento das 

pessoas; 

• Escolha do coordenador e da equipe de implementação: o Gerente do Projeto 

e sua equipe devem contar com especialistas em Segurança da Informação – 

externos ou internos – além do apoio da equipe da qualidade para elaboração do 

sistema de documentação e controle dos registros de segurança; 

• Escolha do Órgão Certificador: formalizar a relação com um organismo 

certificador dá consistência ao projeto devido ao compromisso assumido desde o 

início com a certificação e agiliza a execução dos procedimentos burocráticos 

relativos à definição de datas para eventos críticos do cronograma e facilita a 

relação de trabalho entre as partes; 

• Avaliação da Situação Atual: diagnosticar os níveis de segurança existentes na 

empresa e fazer levantamento das necessidades de complementação, 

considerando o modelo previsto na Norma de Segurança; 

• Elaboração do Cronograma de Projeto: determinar prazos, responsáveis, 

objetivos e resultados bem definidos e comunicá-los aos envolvidos no projeto; 

• Nivelamento Conceitual para toda a Organização: realização de palestras de 

conscientização e apresentação dos conceitos e requisitos da Norma para os 

diversos níveis hierárquicos; 

• Formalização e Implementação dos Grupos de Trabalho: capacitação e 

orientação dos responsáveis pela elaboração da documentação do Sistema 

(SGSI); 

• Elaboração e Implementação do Manual de Segurança: elaboração das 

Normas, procedimentos e instruções de trabalho que compõem o sistema de 

documentação. Validação, aprovação, distribuição controlada e divulgação para 

toda a empresa, de acordo com os níveis de acesso estabelecidos; 
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• Auditorias Internas de Segurança da Informação: elaboração da agenda, 

preparação, realização e relatório da auditoria. Nesta auditoria devem ser 

verificados e validados os procedimentos que compreendem o escopo da 

certificação na sua totalidade; 

• Preparação da Pré Auditoria: (auditoria preliminar, feita pelo órgão 

certificador para verificar se a empresa está preparada para a certificação). Nesta 

fase, o auditor externo verifica com mais ênfase o sistema de documentação e a 

forma como ele está estruturado e verifica a execução dos procedimentos por 

amostragem; 

• Auditoria de Certificação do Órgão Certificador: nesta fase o auditor externo 

verifica o sistema de documentação, a execução dos procedimentos e os 

registros de ocorrências, que comprovam se há coerência entre o que está escrito 

e o que está sendo executado no dia-a-dia. 

 Uma outra norma para governança de TI, que trata da Segurança da Informação, 

é o COBIT. O COBIT provê boas práticas para o gerenciamento dos processos de TIC 

em uma estrutura lógica e gerenciável, encontrando as múltiplas necessidades do 

gerenciamento empresarial, interligando os “gaps” entre os riscos de negócio, assuntos 

técnicos, necessidades de controle e requisitos de medições de desempenho. O COBIT 

habilita o desenvolvimento de uma política clara e de boas práticas para o controle de 

TIC da organização, possuindo amplas recomendações de Segurança da Informação. O 

COBIT é bastante usado no Brasil pela comunidade de auditoria, em especial no 

segmento bancário (NERY, 2003).  

2.5 A Implementação da Segurança da Informação 
 
 A implementação da segurança da informação se inicia com a aquisição de 

normas e padrões de segurança tal como a norma International Organization for 

Standardization/ International Electrotechnical Commission - ISO/IEC 17799, cuja 

adoção no Brasil se deu por meio da norma da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT Norma Brasileira de Referência – NBR 17799, em sua versão mais 

atual lançada recentemente, a norma ISO/IEC 27005:2008 tem por objetivo fornecer as 

diretrizes para o processo de Gestão de Riscos de Segurança da Informação. 

 Criada para apoiar o entendimento das especificações e conceitos estabelecidos 

pela norma anterior NBR 17799, esta nova norma define as melhores práticas em gestão 
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de riscos de segurança da informação e pode ser aplicadas a organizações de todos os 

portes e segmentos. Esta norma foi elaborada para facilitar a implementação da 

segurança da informação tendo como base a gestão de riscos. 

 É extremamente necessário que a implantação da segurança da informação esteja 

baseada em uma política de segurança. A RFC 2828 (2002) define uma política de 

segurança como sendo um conjunto de regras e práticas que especificam ou regulam 

com um sistema ou uma organização disponibiliza serviços seguros, com a finalidade de 

proteger os recursos críticos e sensíveis do sistema. Faz-se necessário também para 

implementação da segurança da informação a utilização de ferramentas que apóiem os 

gestores de segurança da informação conhecidos como Chief Security Office (CSO) em 

suas decisões estratégicas para o negócio. 

2.6 Aplicações da Segurança da Informação 

 São diversas as aplicações da segurança da informação e estas estão na maioria 

das vezes ligadas às ameaças ou vulnerabilidades identificadas ou que se desejam 

prevenir ou remediar. Os ambientes de uma pequena, média ou grande empresa, 

possuem ameaças e vulnerabilidades que devem ser tratadas, eliminadas ou 

minimizadas, diminuindo assim a probabilidade de ocorrência de um ataque que cause 

um incidente de segurança. Algumas aplicações das quais são mais comumente 

utilizadas e atacadas por agentes mal intencionados e que necessitam de segurança são: 

Comércio Eletrônico, informação biomédica, votação eletrônica, governo eletrônico e 

direitos autorais por exemplo. 

2.7 A Gestão da Segurança da Informação 

 A Gestão da Segurança da Informação visa identificar os riscos e implantar 

medidas que de forma efetiva tornem estes riscos gerenciáveis. Segurança da 

informação requer atenção especial, uma vez que ela permeia todo o complexo da 

informação no ambiente tratado, não dar atenção especial a gestão de segurança da 

informação acarreta impactos negativos inviabilizando a execução das atividades-fim de 

uma organização. 

 A Gestão da Segurança da Informação surgiu diante da necessidade de se 

minimizar os riscos inerentes à informação em sistemas computacionais. Portanto, 

definindo políticas de segurança, as quais se baseiam em um conjunto de normas, 
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padrões e procedimentos relacionados às boas práticas da segurança da informação. A 

Gestão da Segurança da Informação tem como foco principal as características 

humanas, organizacionais e estratégicas relativas à segurança da informação. A Gestão 

da Segurança da Informação visa à adoção de medidas alinhadas com as estratégias de 

negócio, a partir de um monitoramento contínuo dos processos, métodos e ações. 

2.8 Considerações Finais 

 Este capítulo abordou os principais conceitos a cerca do contexto da segurança 

da informação, apresentando também normas de segurança, aplicações e sua gestão, 

com intuito de um melhor entendimento da proposta desta dissertação. Com a política 

de segurança e uma análise de riscos bem definida é possível estabelecer regras do bom 

uso da informação de forma confidencial e segura.  

 Com a  utilização de normas de segurança e um modelo formal que armazene e 

gere informações com objetivos de compartilhar conhecimento comum a respeito do 

dominio de segurança da informação, ontologias vêm sendo utilizadas como para criar 

modelos unicos para representar conceitos e relações de um determinado domínio de 

conhecimento, é possível assim, atingir um alto nível de proteção nos sistemas de 

informação. O próximo capítulo apresenta as ontologias e como podem ser utilizadas 

para representar informação e conhecimento para facilitar a gestão da segurança da 

informação. 
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3 Ontologias 
 
3.1  Introdução 

 Neste capítulo são apresentados os princípios, conceitos fundamentais, 

benefícios, tipos de ontologias, linguagens de representação, ferramentas para criação, 

edição e manutenção de ontologias e motores de inferência. Isso inclui também as 

tecnologias e metodologias utilizadas ao longo do desenvolvimento da ontologia 

proposta tais como: framework protégé, API Jena e a máquina de inferência Pellet, 

incluindo também a Engenharia de Ontologias com suas metodologias, métodos e 

processos de desenvolvimento. 

 O capítulo esta organizado da seguinte forma. Inicialmente apresenta-se uma 

discurssão sobre a definição do termo ontologia e seus benefícios. A Seção 3.2 

apresenta algumas linguagens para implementação de ontologias. As Seções 3.3 e 3.4 

descrevem, respectivamente, os ambientes de edição e construção de ontologias e os 

mecanismos de raciocínio automático sobre ontologias. A Seção 3.5 apresenta as 

metodologias, métodos e processos para o desenvolvimento de ontologias. Por fim a 

Seção 3.6 apresenta as considerações deste capítulo. 

3.2  Conceito de Ontologias 

 O conceito de ontologia surgiu originalmente na Filosofia, área que se ocupa do 

conhecimento dos princípios e fundamentos últimos da realidade e dos seres, denotando 

uma teoria sobre a natureza do ser ou existência (FREITAS, 2000). No início dos anos 

80 o termo ontologia ganhou um significado específico em áreas como a Inteligência 

Artificial (IA) especificamente com pesquisadores da área de Representação do 

Conhecimento, Teoria de Banco de Dados e Computação Lingüística (WELTY e 

GUARINO, 2001), podendo ser interpretado como o conjunto de entidades com suas 

relações, restrições, axiomas e vocabulários. Os pesquisadores perceberam que as 

ontologias desempenhavam um papel importante no processo de descrever o mundo, 

sendo assim, essencial para que os sistemas inteligentes pudessem raciocinar e agir 

sobre esse mundo. 

 Uma ontologia define um domínio, ou, mais formalmente, especifica uma 

conceitualização acerca dele (GRUBER, 1995). Normalmente, uma ontologia é 
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organizada em hierarquias de conceitos (ou taxonomias) pelo fato de, idealmente, não 

refletirem nenhum formalismo específico e de representarem com freqüência um 

vocabulário comum entre usuários e sistemas. Pode-se considerar as ontologias como a 

materialização do nível de conhecimento (FREITAS, 2003). 

 Para Guizzardi (2000), o termo ontologia é usado em concordância com a 

definição de (GUARINO, 1998), ou seja, ontologias são tratadas como um artefato 

computacional composto de um vocabulário de conceitos, suas definições e suas 

possíveis propriedades. Bem como um modelo gráfico mostrando todas as possíveis 

relações entre os conceitos e um conjunto de axiomas formais que restringem a 

interpretação dos conceitos e relações, representando de maneira clara e não ambígua o 

conhecimento do domínio. 

 De acordo com Gruber (1995) “uma ontologia é uma especificação explicita e 

formal de uma conceitualização compartilhada” onde ser formal implica em ser 

declarativamente definida, portanto, compreensível para agentes e sistemas; explícita 

significa que os elementos e suas restrições estão claramente definidos; 

conceitualização trata de um modelo abstrato de uma área de conhecimento ou de um 

universo limitado de discurso; compartilhada, indica um conhecimento consensual, seja 

uma terminologia comum da área modelada, ou acordada entre os desenvolvedores dos 

agentes que se comunicam. Sendo assim, ontologias, em um nível de abstração mais 

alto, estabelecem uma terminologia comum e não-ambígua para o domínio em questão. 

 As ontologias fornecem um vocabulário comum para a representação do 

conhecimento. Portanto, caso exista uma ontologia que modele adequadamente 

determinado domínio de conhecimento, esta pode ser compartilhada e reutilizada por 

pessoas que desenvolvam aplicações dentro desse determinado domínio. 

 Ontologias pré-construídas sobre determinados domínios têm sido bastante 

reutilizadas e passam a representar um papel fundamental como fornecedoras de 

conhecimento para a inferência dinâmica realizada por agentes inteligentes. O 

desenvolvimento de ontologias se assemelha ao mesmo processo de desenvolvimento 

utilizado nos sistemas especialistas e baseados em conhecimento, necessitando que um 

especialista do domínio de conhecimento em questão acompanhe o processo de 

desenvolvimento da ontologia, validando assim seus conceitos e seus relacionamentos 

(FREITAS, 2003). 
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3.2.1 Tipos de Ontologias 

 Diferentes classificações para ontologias, de acordo com seu grau de 

genericidade são encontradas na literatura. As ontologias podem ser classificadas sobre 

diversos aspectos. De acordo com Guarino (1998), destacam-se pelo menos três tipos de 

ontologias que estão relacionadas aos diferentes níveis de dependência, de acordo com 

sua tarefa e de sua aplicabilidade. O autor destaca: 

• Ontologias Genéricas ou Nível Topo: descrevem conceitos gerais, tais como, 

espaço, matéria, tempo, problema, objeto, evento, ação etc, que são 

independentes de um problema ou domínio particular; 

• Ontologias de Domínio: descrevem o vocabulário relacionado a um 

domínio específico, como, por exemplo, medicina, direito etc. através da 

especialização dos termos estabelecidos na ontologia de nível topo; 

• Ontologias de Aplicação: descrevem o vocabulário relacionado a uma 

tarefa genérica ou específica, através da especialização de conceitos definidos 

nas ontologias genéricas, ou seja, expressam conceitos sobre a solução de 

problemas independentes do domínio em que ocorram; 

 De acordo com estudos realizados por Guizzardi (2000), baseados nos conteúdos 

principalmente de Guarino (1998), podem ser encontrados ainda, outros tipos de 

ontologias além das quatro categorias citadas acima, como as Ontologias de 

Representação. 

Para Guizzardi (2000), as ontologias de domínio são construídas para serem 

utilizadas em um micromundo. É o tipo mais comumente desenvolvido, sendo que 

diversos trabalhos são encontrados na literatura, enfocando áreas como química, 

modelagem de empreendimento, Design, medicina, modelagem de processos de 

software, biologia molecular e bioquímica e ciência dos materiais, entre outros.  

Ainda de acordo com Guizzardi (2000), a pesquisa enfocando ontologias 

genéricas procura construir teorias básicas do mundo, de caráter bastante abstrato, 

aplicáveis a qualquer domínio (conhecimento de senso comum). Entre os trabalhos 

nesta categoria, destacam-se os projetos CYC (LENAT, 1995), WORDNET (MILLER, 

1990), Generalized Upper Model (BATEMAN et al., 1994) e as ontologias de John 

Sowa (1995). Tipicamente, ontologias genéricas trazem definições abstratas necessárias 
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para a compreensão do mundo, tais como coisas, estado, evento, processos, ação e seres. 

Um exemplo deste tipo de ontologia é apresentado na Figura 3.1. 

 

Figura 3.1: Ontologia Genérica KR proposta por John Sowa. 

Para o desenvolvimento da CoreSec foi considerada a classificação proposta por 

(GUARINO, 1998), sendo a mesma classificada como uma ontologia de domínio, por 

possuir conceitos genéricos de um domínio de conhecimento, podendo ser especializada 

por ontologias de aplicação ou tarefa e também estendidas por ontologias genéricas ou 

nível topo. 

3.2.2 Benefícios das Ontologias 

 As ontologias fornecem um vocabulário comum para a representação do 

conhecimento de determinado domínio, portanto, sendo este conhecimento modelado de 

forma adequada pelas ontologias, essa pode ser reusada e compartilhada por 

desenvolvedores de atuação desse determinado domínio. Inúmeras vantagens têm sido 

apresentadas na literatura para a adoção de ontologias. Dentre elas, ressaltam-se as 

seguintes (AZEVEDO et al., 2008a) (FREITAS, 2003): 

• Oportunidade de os desenvolvedores reusarem ontologias e bases de 

conhecimento, mesmo com adaptações e extensões. Isso se explica pelo fato de 

que a construção de bases de conhecimento é uma das tarefas mais caras, 
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complexas e demoradas de um sistema especialista e/ou agentes. Portanto, reusar 

ontologias promove um ganho significativo em termos de esforços e de 

investimentos; 

• Semântica Computacional: uma ontologia provê uma coleção estruturada de 

termos, definições formais para prevenir interpretações errôneas de conceitos, 

restrições formalmente definidas através de axiomas, entre outros; 

•  A grande disponibilidade de “ontologias de prateleira”, prontas para uso, reuso e 

comunicação entre agentes, podendo estas serem estendidas e complementadas 

com conceitos de domínios específicos; 

• A possibilidade de tradução entre diversas linguagens e formalismos de 

representação do conhecimento. A tradução concretiza um ideal perseguido por 

gerações de pesquisadores na área de Inteligência Artificial. Facilita o reuso de 

conhecimento, e pode vir a permitir comunicação entre agentes em formalismos 

diferentes, uma vez que este serviço encontra-se disponível em um número cada 

vez maior de formalismos de representação do conhecimento. Outra forma de 

alcançar esse intento são os editores de ontologias em que se pode escolher em 

que linguagem de representação será escrito o código gerado. No framework 

Protégé (PROTÉGÉ, 2008), por exemplo, podem ser geradas ontologias em 

diversas linguagens como: CLIPS, Jess, Prolog, XML, RDF, OWL, OIL, DAML-

OIL e F-Logic; 

•  O acesso on-line a servidores de ontologias capazes de armazenar milhares de 

classes e instâncias servindo a empresas ou grupos de pesquisa, e que podem 

funcionar como ferramentas para manter a integridade do conhecimento 

compartilhado entre elas, garantindo um vocabulário uniforme; 

 Recentemente o uso de ontologias tem se popularizado através de diversas outras 

subáreas da Ciência da Computação, tais como: Engenharia de Software, Banco de 

Dados e Sistemas de Informação. Certamente, o principal responsável por esse 

fenômeno tenha sido Tim Berners-Lee, através do que ele convencionou chamar de Web 

Semântica (T. BERNERS-LEE et al,. 2001 ). 
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 Nos atuais sistemas de segurança computacional, a idéia de ontologia tem sido 

aplicada para a representação do conhecimento, além de características como maior 

expressividade do conhecimento e capacidade de inferência. 

3.3 Web Semântica 

É descrita nesta Seção as características da Web Semântica que segundo (T. 

BERNERS-LEE et al, 2001) propiciará uma revolução de novas oportunidades 

estendendo a Web clássica, provendo uma estrutura semântica para páginas Web, a qual 

permite que tanto agentes humanos quanto agentes de software possam entender o 

conteúdo presente em páginas Web. 

O Consórcio da Web ou W3C (World Wide Web Consortium) tem se inclinado a 

padronizar novas linguagens para definição de páginas e seus respectivos padrões, 

baseadas em conhecimento estruturado em ontologias. Em 2000, o W3C apresentou 

uma proposta (KOIVUNEN & MILLER, 2001) definindo várias novas camadas para a 

Web, e sugerindo linguagens e padrões para as camadas da Web Semântica que foram 

inicialmente propostas por Tim Berners-Lee e são apresentadas na Figura 3.2. 

 

 
Figura 3.2: As camadas da Web Semântica. 

                                      Fonte: KOIVUNEN & MILLER, 2001. 

 

Para Freitas (2003) a camada de Ontologias é a camada mais importante e 

pesquisada da Web Semântica. Ela é responsável por oferecer a expressividade 

necessária à representação de ontologias. Isso é realizado aproveitando a extensibilidade 

de RDFS (RDF Schema) para definir restrições complexas e outras construções que 
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implementam características de frames e lógica de descrições. A Web semântica é 

apresentada ainda como sendo a mais direta aplicação de ontologias, que com suas 

linguagens e padrões, constituirá a base para a efetivação do comércio eletrônico e de 

um tratamento mais acurado das informações da Web. 

3.4 Linguagens para Implementação de Ontologias 

 Existe na literatura diversas linguagens com diferentes propósitos, relacionadas à 

Web Semântica, com intuito de se criar ontologias. São descritas nesta seção as 

principais linguagens utilizadas para representação, busca e inferência no contexto de 

ontologias e Web Semântica. Na Figura 3.3 observam-se as linguagens de representação 

de ontologias para a Web Semântica. 

 

Figura 3.3: Linguagens de representação de ontologias. 
     Fonte: KOIVUNEN & MILLER, 2001. 
 

3.4.1 XML e XML SCHEMA 

 XML (eXtensible Markup Language, Linguagem Extensível de Marcação), que 

é uma meta-linguagem de editoração, por permitir a representação de outras linguagens 

de forma padronizada. A linguagem RDF (Resource Description Framework, 

Arcabouço de Descrição de Recurso), por exemplo, é definida sobre ela. 

 XML é utilizado para prover estruturas que possam ser processadas por 

aplicações computacionais. Oferecendo aos usuários uma descrição de dados 

estruturados. Portanto, XML Schema é utilizado para descrever a estrutura de um 

documento XML. Apesar de aplicações computacionais processarem esses documentos, 
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esta linguagem descreve a estrutura sintática apenas. Por essa razão, uma nova camada é 

indispensável para definir a estrutura semântica como a RDF 

3.4.2 RDF 

 A RDF (Resource Description Framework) (MANOLA, 2004) é uma camada 

conceitual que junto com a XML (Extensible Markup Language) (BRAY et al., 2000) 

tornam-se cruciais para a criação de linguagens para ontologias baseadas em extensões 

ao RDF tais como: SHOE (Simple HTML Ontology Extensions), OIL (Ontology 

Inference Layer), DAML (DARPA Agent Markup Language), DAML+OIL e OWL (Web 

Ontology Language). Foi desenvolvida pelo W3C – World Wide Web Consortium e é o 

padrão do W3C para metadados na Web. Essa linguagem permite aos computadores 

representar e compartilhar dados semânticos na Web (MANOLA, 2004).  

 A RDF pode ser utilizada em várias áreas de aplicação da Web: na busca de 

recursos para melhorar os mecanismos de sites de busca já existente, em bibliotecas 

virtuais descrevendo o conteúdo disponível, no comércio eletrônico, principalmente na 

segurança e em websites particulares. Também é útil em outras aplicações que estão 

fora do escopo da Web, como recursos multimídias em geral, bibliotecas digitais e 

outras. A RDF em si é uma linguagem simples que é capaz de fazer relacionamentos 

entre informações, mas, além disso, é necessário um meio para definição de dados. A 

RDF Schema (BRICKLEY, 2000) foi criada pelo W3C com essa finalidade. 

 A RDF Schema (BRICKLEY, 2000) é responsável por prover mecanismos para 

declaração de relacionamentos entre recursos. Um esquema não define somente as 

propriedades dos recursos, mas também os tipos de recursos que estão sendo descritos. 

Pode ser entendido como uma espécie de dicionário onde são definidos os termos que 

serão utilizados em declarações RDF. A especificação da RDF Schema do W3C fornece 

os mecanismos necessários à definição de elementos, de classes de recursos, de 

possíveis restrições de classes e relacionamentos e detecção de violação de restrições 

(LIMA, 2001). 

 A linguagem OWL (Web Ontology Language, ou linguagem de ontologias para a 

Web) (SMITH et al., 2003), que, na verdade, deriva de um consenso entre duas 

propostas, a européia OIL (Ontology Inference Layer, camada de inferência para 

ontologias, ou ainda, Ontology Interchange Language, linguagem de intercâmbio em 

ontologias) e a DAML (DARPA Agent Markup Language, linguagem de anotação para 
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agentes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos). Na qual OIL foi a primeira 

destas linguagens, e teve como principal requisito a facilidade de adoção por parte dos 

desenvolvedores, servindo principalmente à comunidade ligada à Web semântica 

(HORROCKS et al., 2000). A vantagem da linguagem OIL é fornecer uma linguagem 

de representação do conhecimento que combina lógica de descrição, sistemas baseados 

em frames e linguagens da Web como linguagens dais quais são baseadas sua sintaxe: 

XML e RDF. 

3.4.3 OWL 

 A linguagem OWL (OWL, 2008) definida pelo W3C permite expressividade de 

alto nível e inferência explícita, sendo uma revisão da linguagem DAML+OIL. Entre as 

funcionalidades desta linguagem estão: construção de ontologias, explicitação de fatos a 

respeito de um determinado domínio e racionio sobre ontologias e fatos. 

OWL representa conceitos e relacionamentos na forma de uma ontologia. Além 

disso, possui três dialetos diferentes, em ordem crescente de expressividade (SMITH et 

al 2003): 

• OWL Lite: representa uma linguagem muito simples, portanto recomendada 

para a definição de hierarquias simples e/ou restrições. Ela abrange a 

expressividade de frames e lógica de descrições, com algumas restrições. Além 

de ser dotada de riqueza semântica, sendo, por isto, ideal para usuários iniciantes 

e desenvolvedores que preferem frames a lógica de descrições. Os axiomas e 

construtores para esse dialeto da OWL Lite são: inverseOf, transitiveProperty, 

functionalProperty, inverseFunctionalProperty, allValuesFrom,  

someValuesFrom, minCardinality, maxCardinality e intersectionOf.  

• OWL-DL: é mais expressiva que a OWL Lite e é baseada na lógica de 

descrição, classes, portanto podem ser construídas por união, interseção e 

complemento, pela enumeração de instâncias e podem ter disjunções.  Tipos são 

mantidos cuidadosamente separados (por exemplo, uma classe não pode ser 

instância e propriedade ao mesmo tempo). OWL-DL permite a verificação de 

satisfatibilidade de conceitos e classificação de hierarquias. Garante completude, 

decidibilidade e toda a expressividade da lógica de descrições, almejando 

satisfazer engenheiros de conhecimento familiarizados com esta tecnologia. 



 

 

34 

 

Novos axiomas e construtores para esse dialeto foram adicionados em relação ao 

OWL Lite como: oneOf, disjointWith, unionOf, e complementOf. 

• OWL FULL: representa a linguagem OWL mais expressiva. Essa linguagem é 

utilizada quando a expressividade do conhecimento for mais importante que 

garantias de computabilidade. Fornece a expressividade de OWL e a liberdade 

de usar RDF, inclusive permitindo novas metaclasses, já que elas são subclasses 

definidas em RDFS. 

 A linguagem utilizada para formalizar a CoreSec foi a OWL-DL. A versão atual 

da OWL-DL assegura SHOIN
(D)

 expressividade. Além disso, a versão OWL 1.1 é baseada 

em SROIQ
(D). Dessa forma, os componentes presentes na OWL são: i) Classe: 

representam conceitos atômicos; ii) Propriedades: representam relações binárias entre 

conceitos; e iii) Indivíduos: representam valores de um dado domínio. Além disso, 

construtores e axiomas são definidos na OWL-DL, como apresentado nas Tabelas 3.1 e 

3.2, respectivamente (COSTA et al, 2007). 

Tabela 3.1: Construtores OWL. 

Construtor DL Sintaxe Exemplo 
intersectionOf C1 ⊓ · · · ⊓ Cn Man ⊓ Woman 

unionOf C1 ⊔ · · · ⊔ Cn Doctor ⊔ Lawyer 

complementOf ￢C ￢ Woman 

oneOf x1 ·  ·  ·  xn {John, Marie} 
allValuesFrom ∀P.C ∀hasSon.Doctor 

someValuesFrom ∃P.C ∃hasSon.Lawyer 

maxCardinality ≤ nP ≤1hasSon 

minCardinality ≥ nP ≥2hasSon 

 

Tabela 3.2: Axiomas OWL. 

Axioma DL Sintaxe Exemplo 

subClassOf C1 ⊑ C2 Human ⊑ Animal ⊓ Biped 

equivalentClass C1 ≡ C2 Man ≡ Human ⊓ Male 

disjointWith C1 ⊑ ￢C2 Male ⊑ ￢ Female 
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sameIndividualAs {x1} ≡ {xn} Frederico Luis Gonçalves de Freitas ≡ Fred 
Freitas 

differentFrom {x1} ⊑ ￢{xn} {John} ≡ {Joseph} 
subPropertyOf P1 ⊑ P2 hasDaughter ⊑ hasDaughters 

equivalentProperty P1 ≡ P-
2 Cost ≡ Price 

inverseOf P1 ≡ P−2 hasDaughters ≡ hasSons− 

transitiveProperty P+
1 ⊑ P2 Ancestral+ ⊑ Ancestral 

functionalProperty ⊤ ⊑≤ 1P ⊤ ⊑≤ 1hasMother 

inverseFunctionalP
roperty 

⊤ ⊑≤ 1P
− ⊤ ⊑≤ 1hasSSN− 

 

 As linguagens menos expressivas como OWL Lite estão contidas dentro das mais 

expressivas como OWL DL e OWL Full, de forma que uma ontologia definida numa 

linguagem menos expressiva é aceita por uma linguagem mais expressiva; o contrário, 

naturalmente, não é verdadeiro. 

3.5 Ambientes e Ferramentas pra Construção de Ontologias 

 O processo de construção de uma ontologia consiste de diversas etapas e para 

facilitar o desenvolvimento, diversos ambientes, linguagens e mecanismos de inferência 

são utilizados para auxiliar a execução das tarefas, desde a modelagem, avaliação da 

ontologia e sua documentação. 

 Por se tratar de uma tarefa com custo alto, além de não trivial, o apoio de 

ferramentas no desenvolvimento de ontologias representa ganhos significativos. Freitas 

(2003) mostra que vários ambientes para a manipulação de ontologias estão sendo 

criados não apenas com o intuito de auxiliar e facilitar o seu desenvolvimento, mas com 

objetivo de “disponibilizar ontologias públicas para reuso e extensão, integrando 

diferentes grupos de pesquisa, amiúde distantes geograficamente, que pesquisam sobre 

as mesmas áreas ou áreas afins”.  

 O autor ainda destaca algumas características básicas que as ferramentas para o 

desenvolvimento de ontologias devem possuir, como: usabilidade, portabilidade, 

interoperabilidade, extensibilidade, entendimento intuitivo da interface, visibilidade 

gradativa, interfaces gráficas, conexão a repositórios, organização dos arquivos gerados 

e documentação de alterações e suporte a trabalho cooperativo.  
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 Na subseções a seguir serão apresentados alguns desses ambientes, linguagens e 

frameworks utilizados no desenvolvimento de ontologias, será dado maior ênfase aos 

utilizados no desenvolvimento da CoreSec, ontologia proposta neste trabalho e que será 

apresentada no capítulo seguinte. 

3.5.1 O OilEd 

 O OilEd (HORROCKS et al., 2001) é um simples editor que utiliza as 

linguagens DAML+OIL desenvolvido pela Universidade de Manchester e pela 

Universidade Livre de Amsterdã. Sua intenção inicial é prover um simples editor que 

facilite o uso e estimule o interesse na linguagem OIL. Sua versão atual não provê um 

ambiente completo de desenvolvimento de ontologias, não suporta o desenvolvimento 

destas em larga escala, migração e integração, versionamento, argumentação e muitas 

outras tarefas envolvidas no seu processo de construção. Simplesmente, permite o 

usuário escrever ontologias e demonstra como usar o verificador FACT para checagem 

delas (FELICISSIMO et al., 2003). 

3.5.2 OntoEdit 

 O OntoEdit (ONTOPRISE, 2003) é um ambiente de engenharia de ontologias 

cujas fases de desenvolvimento são as seguintes: uma fase de especificação de 

requisitos, uma fase de refinamento e uma fase de avaliação. Na fase de especificação 

de requisitos, estes são coletados e devem descrever o que a ontologia dará suporte. Por 

natureza, essa tarefa é realizada pelos especialistas do domínio acompanhados pelos 

especialistas de modelagem. Essa fase também deve gerar os subsídios que guiam o 

engenheiro de ontologias na decisão sobre os conceitos relevantes e sua estrutura 

hierárquica na ontologia. Na fase de refinamento, uma ontologia madura é produzida e 

orientada à aplicação de acordo com a especificação dada na fase anterior. O engenheiro 

de ontologia pode desenvolver a hierarquia dos conceitos, propriedades e axiomas tão 

independente quanto seja possível da linguagem de representação concreta 

(FELICISSIMO et al., 2003). 

 No OntoEdit é armazenado o modelo conceitual da ontologia de forma que seja 

possível fazer a transformação dessa representação conceitual para a maioria das 

linguagens de representação de ontologias como RDF(s), XML, DAML+OIL ou FLogic. 

A fase de avaliação serve para provar a utilidade do desenvolvimento de ontologias e de 
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seu ambiente de software associado. Nela, o engenheiro de ontologia checa se a 

ontologia corresponde às especificações do documento de requisitos (FELICISSIMO et 

al., 2003). 

3.5.3 WebODE 

 O WebODE (ARPIREZ et al., 2001) foi desenvolvido na Universidade Técnica 

de Madri nos laboratórios de Inteligência Artificial. É um ambiente integrado para a 

construção de ontologias baseadas em ambiente Web permitindo a manipulação das 

representações intermediárias de uma ontologia realizadas de acordo com a metodologia 

Methontology que será descrita na Seção 3.9.4 deste capítulo. Os principais serviços 

disponíveis por este ambiente estão: editor de ontologias, construtor de axiomas, motor 

de inferência baseado em OKBC (The Open Knowledge Base Connectivity Protocol, 

Conectividade para Bases de Conhecimento) e serviços de interoperabilidade com 

outros ambientes de desenvolvimento de ontologias. 

3.5.4 O Framework Protégé 

 O framework Protégé é um ambiente para criação e edição de ontologias e bases 

de conhecimento. Desenvolvido pelos pesquisadores do Stanford Medical Informatics 

(SMI, 2006) da Universidade de Stanford desde 1997, com o principal objetivo de 

auxiliar desenvolvedores e especialistas na modelagem de aplicações baseadas em 

conhecimento, utilizando ontologias. 

 Para (COSTA et al., 2007) este framework é usado por desenvolvedores de 

sistemas e especialistas do domínio para construir sistemas baseados em conhecimento, 

por oferecer vantagens como: 

• Ser Software livre; 

• Código aberto; 

• Pode ser exportado em uma variedade de formatos, como RDF(S), OWL, XML 

Schema, outros; 

• Baseado em Java; 

• Gera automaticamente códigos Java beans das ontologias, dos quais podem ser 

utilizados em desenvolvimentos de aplicações específicas para aquela ontologia; 

• É extensível e disponibiliza um ambiente baseado em plug-ins, tornando-o 

flexível para o desenvolvimento de aplicação e rápida prototipação; 
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• Disponibiliza diversos plug-ins para uso (aproximadamente 90); 

• Possui documentação abordando o uso da ferramenta; 

• Possui listas de discussões e uma equipe de desenvolvimento dando 

continuidade na geração de novas versões; 

• É suportado por uma comunidade de mais de 76.000 usuários. 

• Uma conferência dedicada com discussões sobre a ferramenta Protégé; 

  
 Atualmente o framework Protégé está na versão 4.0 alpha, cujo o principal foco 

desta versão é o desenvolvimento de ontologias em OWL. Esse framework é o mais 

utilizado no desenvolvimento de ontologias em OWL. Utilizou-se para o 

desenvolvimento da ontologia aqui proposta a versão 3.4 beta. É ilustrado na Figura 3.4 

a interface do framework Protégé com classes, propriedades, e os relacionamentos da 

CoreSec. 

 

 
Figura 3.4: Tela do framework Protégé. 

 

 Existe ainda diversos outros ambientes e ferramentas para edição, manipulação, 

avaliação e modelagem de ontologias, tais como: OntoSauros, WebOnto, C&L, DC.dot, 
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SNOBASE, KAON, OntoRama entre outros. Neste trabalho foi exposto apenas o 

Protégé por ter sido utilizado na modelagem da CoreSec. O Protégé ainda permite a 

integração com máquinas de inferência, linguagens de consulta e outras ferramentas, 

com o intuito de apoiar o processo de avaliação de uma ontologia. 

A Tabela 3.3 a seguir citada por Almeida & Bax (2003) destaca algumas 

ferramentas utilizadas para a construção de ontologias. 

Tabela 3.3: Ferramentas para Construção de Ontologias 

Ferramentas Descrição 

CODE4 (Conceptually 

Oriented Description 

Environment) 

Ferramenta de propósito geral que possui diferentes 

modos de herança e inferência, uma interface gráfica 

de fácil uso, um modo de hipertexto para navegação 

e utilitários para leitura de documentos. 

VOID 

Ambiente para navegação, edição e gerenciamento 

de ontologias. Por meio de simulações, possibilita o 

estudo de questões teóricas, como organização de 

bibliotecas de ontologias e tradução entre diferentes 

formalismos. 

IKARUS  

Explora as capacidades cooperativas do ambiente 

Web. Utiliza uma representação hierárquica gráfica 

que permite herança múltipla. 

Ontolingua 

Conjunto de serviços que possibilitam a construção 

de ontologias compartilhadas entre grupos. Permite 

acesso a uma biblioteca de ontologias, tradutores 

para linguagens e um editor para criar e navegar pela 

ontologia. 

Ontosaurus 

Consiste de um servidor de ontologias para 

representação do conhecimento e um servidor de 

navegação por ontologias que cria páginas HTML 

dinamicamente e apresenta a hierarquia da 
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ontologia.  

GKB-Editor (Generic  

Knowledge Base Editor) 

Ferramenta para navegação e edição de ontologias 

por meio de sistemas de representação baseados em 

frames. Oferece interface gráfica, em que os 

usuários podem editar diretamente a base de 

conhecimento.  

JOE (Java Ontology Editor) 

Ferramenta para construção e visualização de 

ontologias. Proporciona gerenciamento do 

conhecimento em ambientes abertos, heterogêneos e 

com diversos usuários. As ontologias são 

visualizadas como um diagrama entidade-

relacionamento ou como uma estrutura em árvore.   

APECKS  

É um servidor de ontologias que permite trabalho 

cooperativo mediante a criação de ontologias 

pessoais pelos usuários. 

OCM (Ontological 

Constraints Manager) 

É uma ferramenta para verificar a consistência de 

ontologias em relação a axiomas ontológicos. É 

composto por duas ferramentas de edição que 

possibilitam verificar a ocorrência de conflitos. 

WebOnto 

Ferramenta que possibilita a navegação, a criação e 

a edição de ontologias, representadas na linguagem 

de modelagem OCML. Permite o gerenciamento de 

ontologias por interface gráfica, inspeção de 

elementos, verificação da consistência da herança e 

trabalho cooperativo. 

Ontomarkup Annotation 

Tool 

Ferramenta baseada em ontologias que incorporam 

informações semânticas em documentos mediante 

anotações. Contém um componente de marcação 

que permite a navegação, um componente que 
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aprende regras a partir de exemplos e um 

componente de extração da informação. 

Onto Annotate 

É uma ferramenta de anotação semi-automática que 

permite a coleta de informação de documentos e 

páginas da Web, criando novos documentos com 

metadados. 

Asium  

Auxilia um especialista na aquisição de 

conhecimento e semântica de textos. Possui uma 

interface amigável que auxilia na exploração dos 

textos e no aprendizado da semântica que está nos 

textos. 

Text -to- onto 

Proporciona um ambiente para o aprendizado e 

construção de ontologias a partir de textos. Os textos 

podem ser em linguagem natural ou formatado em 

HTML. O sistema é composto por um módulo de 

gerenciamento de textos e um extrator de 

informações. Os resultados são armazenados em 

XML. 

 

3.6  Lógica de Descrição 

 Lógica de Descrição (DL) é uma variante da Lógica de Primeira Ordem. Esta 

lógica envolve uma família de linguagens que podem ser usadas para representar o 

conhecimento de um universo de discurso. Basicamente, esta lógica descreve o mundo 

por intermédio de predicados unários (conceitos atômicos), predicados binários (regras 

atômicas), construtores e axiomas. 

 Entre as características de DL, cita-se como a primeira grande característica, está 

presente na forma de representar áreas específicas dentro de um domínio de 

conhecimento. Em uma base de conhecimento, é possível observar uma distinção clara 

entre o conhecimento sobre o domínio do problema e o conhecimento de um problema 
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particular. De forma análoga, em uma base de conhecimento DL, existem dois 

componentes: a TBox e a ABox. 

• ABox ( Assertional Box) – contêm o conhecimento que específica os 

indivíduos do domínio; 

• TBox (Terminological Box)- representa tanto os axiomas sobre os conceitos 

da ontologia, como também as características gerais dos conceitos de um 

domínio; 

 Uma segunda característica de DL é o fato de ser usada como uma linguagem de 

modelagem já que tem uma semântica intuitiva e uma sintaxe que se assemelha com a 

linguagem natural. F. Baader (2003) destaca um exemplo desta característica na 

linguagem do cotidiano em (S. STAAB e R. STUDER, 2004). “Um homem feliz é 

aquele casado com uma médica e que tem pelo menos cinco filhos professores”. Este 

exemplo pode ser representado em DL fazendo uso de predicados unários, binários, 

construtores e axiomas como a seguir: 

 

 
 HomemFeliz é um predicado unário, casadoCom é um predicado binário, ⊓,¬, ∃, 

≥ e ∀ são exemplos de construtores e  ≡  é um exemplo de axioma.  

 Nas próximas seções serão apresentados raciocinadores formalmente bem 

definidos e com complexidade, decidibilidade e bem estudados. 

3.7  Ambientes para Raciocínio Automático com Ontologias 

Ambientes para raciocínio automático conhecidos também como máquinas de 

inferência ou motores de inferência são os softwares que possibilitam a geração de 

hipóteses a partir das informações nas bases de conhecimento. Basicamente, seu 

objetivo é avaliar uma ontologia de acordo com sua consistência, classificação e 

realização, podendo também organizar a seqüência de ações ou regras que serão 

executadas. A máquina de inferência é aquela provida pelo sistema de representação de 

conhecimento adotado, como Jess, Pellet e RacerPro.  

Geralmente disponibilizam diversos tipos de serviços de consultas que podem 

ser usados no processo de avaliação de uma determinada ontologia, através de 
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questionamentos dos conceitos, indivíduos e relacionamentos. Máquinas de inferência 

são fornecedoras de diferentes serviços de consultas para questionamento das 

ontologias, questionando assim: classes, relacionamentos, atributos ou indivíduos, 

concluindo algo a respeito do domínio de aplicação da ontologia. 

3.7.1 FaCT 

 FaCT (Fast Classification of Terminologies, Classificação Rápida de 

Ontologias) (HORROCKS, 1999) é um sistema de raciocínio automático para 

ontologias escrito em Lógica Descritiva que permite executar tanto a classificação de 

ontologias como a verificação de consistência de classes. Possui uma estenção chamada 

iFaCT que permite o raciocínio com propriedades inversas. 

 É um sistema cujo código fonte é disponível (licença pública geral GNU) e 

obtido gratuitamente a partir da URL http://www.cs.man.ac.uk/~horrocks/FaCT/. Este 

sistema foi preterido em relação ao RACER citado na SubSeção 3.7.2 pois, apesar de 

possuir plugin para o Protégé, durante a realização dos primeiros testes envolvendo 

instâncias da ontologia o mesmo não dispunha de alguns serviços de inferência que 

seriam utilizados. 

3.7.2 Racer 

 RacerPro significa Renamed ABox and Concept Expression Reasoner 

Professional. É a nova geração de sistemas de Lógica de Descrição (RACERPRO, 

2000). O RacerPro  é um sistema capaz de manipular ontologias baseadas em OWL. 

Suas caracteríticas são (COSTA et al., 2007): 

• Raciocínio e Repositório: RacerPro processa documentos OWL Lite e OWL-DL 

tentando verificar a consistência e a satisfatibilidade da ontologia. Além disso, 

RacerPro implementa SWRL (Semantic Web Rule Language, Linguagem de 

Regras para Web Semântica); 

• Sistema de Lógica de Descrição: RacerPro implementa lógica de descrição SHIQ; 

• Combinação de Lógica de Descriçãoo e Álgebras Relacionais Específicas: 

RacerPro combina raciocínio em lógica de descrição com, por exemplo, 

raciocínio sobre relações espaciais (ou temporais) no contexto da linguagem de 

busca nRQL (New Racer Query Language, Nova Linguagem de Consulta 

Racer) (GMBH e KG, 2005). 
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3.7.3 Pellet 

Pellet é um mecanismo de inferência para OWL DL e desenvolvido em Java, 

com código aberto e podendo ser utilizado com o Framework Jena apresentado na 

Seção 3.7.5 deste capítulo. Pellet faz parte do conjunto de ferramentas disponibilizado 

pelo grupo de Web Semântica da Universidade de Maryland denominado MindSwap. 

Avalia ontologias desenvolvida na linguagem OWL DL. 

Martimiano (2006) acrescenta ainda que a máquina de inferência Pellet utiliza 

jargões da lógica de descrição para analisar a expressividade e as características de uma 

ontologia, que são: 

• ABox ( Assertional Box) – contêm o conhecimento que específica os 

indivíduos do domínio; 

• TBox (Terminological Box)- representa tanto os axiomas sobre os conceitos 

da ontologia, como também as características gerais dos conceitos de um 

domínio; 

• KB (Knowledge Base) - representa a base de conhecimento. É a combinação 

entre ABox e TBox. 

 A partir de uma máquina de inferência como Pellet é possível avaliar se a 

ontologia esta de acordo com serviços de inferência que são definidos pela lógica de 

descrição (DL), tais como: 

• Consistência: garantir que a ontologia não possua fatos contraditórios avaliando 

a consistência de uma ABox com relação a um TBox. 

• Classificação: determinar a hierarquia de conceitos da ontologia. 

• Realização: encontrar as instâncias de um indivíduo na base de conhecimento. 

 Por possuir análise de instâncias, dos tipos de dados e das restrições das 

ontologias é que Pellet foi utilizada na avaliação da CoreSec. 

3.7.4 SPARQL 

 SPARQL (SPARQL, 2007) é uma linguagem de consulta para repositório RDF 

(Resource Description Framework) e possui sintaxe semelhante à linguagem SQL 

(Structured Query Language). Como RDF é um grafo rotulado e direcionado para 

representação de informações na Web, essa especificação define a sintaxe e semântica 

da linguagem de consulta SPARQL. 
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 Um grafo RDF é um conjunto de triplas. Cada tripla consiste de sujeito 

(recurso), predicado (propriedade) e objeto (recurso ou literal). Sujeitos são recursos das 

quais deseja-se tratar. Por exemplo, Projeto de Pesquisa, Instituição e Pesquisador. Cada 

sujeito possui um identificador, uma URI (Universal Resource Identificator, 

Identificador de Recursos Universal). Esta URI pode ser uma URL (Unified Resource 

Locator, Localizador Uniforme de Recursos) ou outro tipo de identificador. Predicados 

descrevem relacionamentos entre os sujeitos. Por exemplo, ”pertence a” e ”possui”. 

Predicados também são identificados através de URIs. 

 A linguagem SPARQL provê facilidades como (MARTIMIANO, 2006): 

• Extrair informações na forma de URIs, blank nodes, que são nós de um grafo 

RDF que não possuem URI além de plain e typed literals que são aqueles que 

não estão associados ao tipo de dados que armazenam; 

• Construção de novos grafos RDF a partir das consultas realizadas. 

 Para exemplificar essas definições, considere a seguinte sentença: Ryan Ribeiro 

de Azevedo participa do Projeto de Pesquisa CIN-UFPE. Essa sentença possui as 

seguintes partes: 

• Sujeito: ProjetoPesquisa; 

• Predicado: Participa; 

• Objeto: RyanAzevedo. 

 
 Em RDF, essa sentença seria descrita da seguinte forma: 
 
<rdf: RDF> 
<rdf:Description about: "Projeto de Pesquisa CIN-UFPE"> 
<f: participa> 
RyanAzevedo  

</f: participa> 
</rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 

 Um gráfico associado ao código acima pode ser observado na Figura 3.5. 

 
Figura 3.5: Relacionamento com Sujeito, Predicado e Objeto. 
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 Através da linguagem de consulta SPARQL é possível extrair informações sobre 

valores de atributos, extrair subgrafos RDF e construir novos grafos RDF baseados nos 

resultados de consultas. Os resultados das consultas podem ser ordenados e restringidos 

de diferentes formas (SPARQL, 2007). 

 Para responder a questão de competência “Qual Projeto Ryan Ribeiro de 

Azevedo participa?”, a consulta em SPARQL deve ser definida como descrita abaixo: 

 
SELECT ?ProjetoPesquisa WHERE 
{?ProjetoPesquisa:Participa:RyanAzevedo} 
 
 Com intuito de validar a CoreSec ontologia proposta neste trabalho, foi 

desenvolvido um framework intitulado CoreEditor desenvolvido utilizando o framework 

Jena. O CoreEditor permite a utilização da linguagem SPARQL para realizar consultas. 

Detalhes a respeito do framework desenvolvido e da CoreSec serão apresentados nos 

Capítulos 4 e Capítulo 5 deste trabalho respectivamente. 

3.7.5 JENA 

 Jena é um framework Java utilizado na construção de aplicações para Web 

Semântica. Provendo um ambiente programático para RDF, RDFS, OWL, SPARQL e 

ainda inclui um motor de inferência baseado em regras (JENA, 2006). Para (COSTA et 

al., 2007) este framework é utilizado por desenvolvedores na construção de sistemas 

baseado em conhecimento devido a possuir as seguintes características: 

• Open-Source; 

• É escrito em Java; 

• Existe um grande número de aplicações escritas utilizando Jena; 

• Possui vasta documentação explicando sua utilização; 

• Possui listas de discussões e desenvolvedores trabalhando em novas versões. 

 Além disso, Jena disponibiliza uma API para RDF e OWL. A API RDF possui 

diversas classes para criação e manipulação de grafos RDF. Da mesma forma, a API 

OWL fornece uma interface para criar e manipular ontologias. 

3.8 Engenharia de Ontologias 

 Engenharia é a aplicação de conhecimentos científicos e empíricos, e certas 

habilitações específicas, à criação de estruturas, dispositivos e processos para converter 
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recursos naturais em formas adequadas ao atendimento das necessidades humanas 

(FERREIRA, 1998). Através desta pode-se criar metodologias, métodos, processos, 

técnicas e ferramentas, para melhor atender a demanda dos usuários ou clientes por 

determinados produtos ou serviços.  

 Engenharia de Ontologias engenha os processos que envolvem as atividades 

exigidas para estabelecer termos, domínio e relacionamentos entre eles. Guizzardi 

(2000) ressalta que o surgimento da Engenharia de Ontologias se deu tanto devido à 

complexidade envolvida nas atividades que compõem este ciclo e como pelo 

surgimento de ferramentas computacionais que proporciona automatização ou pelo 

menos semi-automatização do processo. 

 De acordo com Freitas (2003) “a concepção de ontologias deve ser conduzida 

como qualquer outro projeto de software, no sentido de serem tomadas decisões de 

projeto que determinam sua qualidade baseada em critérios como eficiência, 

legibilidade, portabilidade, extensibilidade, interoperabilidade e reuso”. 

 A construção de uma ontologia é um processo complexo e custoso, 

independentemente de seu domínio, devido ao fato das ontologias serem criadas através 

de um consenso de diferentes visões em relação a uma área de conhecimento. Dessa 

forma, faz-se necessário que as atividades a serem executadas sejam descritas 

claramente através de um processo para que no futuro não apareçam complicações 

durante o desenvolvimento. 

3.8.1 Princípios de Construção de Ontologias 

 O desenvolvimento de ontologias assim como o desenvolvimento de software 

necessita de alguns princípios básicos para que seu desenvolvimento gere um artefato 

final com qualidade e precisão. De acordo com (FREITAS, 2003) (GRUBER, 1993) 

alguns desses princípios são: 

• Clareza: os programas usam diferentes modelos e abstrações na resolução de 

seus problemas. Na definição do conhecimento, deve-se ter a objetividade de 

definir apenas o que se presume ser útil na resolução da classe de problemas a 

ser atingida. Definições completas, com condições necessárias e suficientes, 

devem ter precedência sobre definições parciais. 
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• Legibilidade: As definições devem guardar correspondência com as definições 

correntes e informais. A ontologia deve usar um vocabulário compartilhável –

normalmente o jargão e terminologia usados por especialistas do domínio. 

• Coerência: As inferências derivadas da ontologia definida devem ser corretas e 

consistentes do ponto de vista formal e informal com as definições. 

• Extensibilidade: A ontologia deve permitir extensões e especializações 

monotonicamente e com coerência, sem a necessidade de revisão de teoria, que 

consiste na revisão lógica automática de uma base de conhecimento em busca de 

contradições. 

• Mínima codificação: Devem ser especificados conceitos genéricos 

independente de padrões estabelecidos para mensuração, notação e codificação, 

garantindo a extensibilidade. Essa genericidade é limitada pela clareza. Esta 

característica se contrapõe à programação imperativa orientada a objetos, 

porque, por exemplo, atributos de objetos trazem tipos básicos e informações 

sobre a implementação. 

 Os princípios mencionados acima foram utilizados para o desenvolvimento da 

CoreSec juntamente com a metodologia Methontology e método 101 descritos nas 

Subseções 3.9.4 e 3.9.5 respectivamente. 

3.9 Metodologias de Desenvolvimento 

 De acordo com a clássica definição dada por Gruber (1995), que uma ontologia 

é “uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada”, fica 

claro que entre as maiores razões de se desenvolver uma ontologia estão o 

compartilhamento da informação e a possibilidade de reuso do conhecimento a cerca de 

determinados domínios. Nesse sentido, a construção dessa especificação necessita fazer 

uso de meios sistemáticos, claros e compartilháveis sobretudo para atender às demandas 

existentes em áreas como Engenharia de Software e Web Semântica. 

 Essa necessidade demandou uma série de esforços da comunidade de 

desenvolvedores, que empenharam esforços na concepção de metodologias, métodos e 

processos adequadas para o desenvolvimento de ontologias para a Web Semântica, tanto 

no que diz respeito à criação de novas ontologias como na criação de ontologias 

baseadas na reutilização de outras já existentes. 



 

 

49 

 

 Segundo o IEEE (Institute of Electrical-Electronic Engineering, Instituto de 

Engenheiros Elétrico-Eletrônicos) uma metodologia “consiste em uma série integrada e 

abrangente de técnicas ou métodos criando uma teoria de sistemas geral de como um 

trabalho de intensivo pensamento poderá ser realizado” (IEEE, 1996). De acordo com 

essa definição, métodos e técnicas são componentes básicos das metodologias 

(FERNÁNDEZ et al., 1997). Ainda conforme o IEEE (1996) um método é “um 

conjunto de processos ou procedimentos usados na concepção de um produto ou 

execução de um serviço” e técnica é “um procedimento gerencial e técnico usado para 

alcançar um dado objetivo”. Engenharia de Software e Engenharia do Conhecimento 

são exemplos de áreas que fazem bastante uso de metodologias, métodos, processos e 

técnicas. 

 Ao longo das últimas duas décadas inúmeras propostas de metodologias, 

métodos e processos foram apresentadas, elevando o status da criação de ontologias de 

abordagem meramente ad-hoc para o de uma engenharia com princípios sólidos e bem 

definidos, levando sempre em consideração que a concepção de ontologias requer um 

processo iterativo com passos similares aos de Engenharia de Software: especificação, 

conceitualização e implementação. Nas próximas subseções deste trabalho será 

apresentada uma breve descrição a respeito dessas metodologias, método e processos 

ressaltando aqueles trabalhos considerados mais proeminentes. 

 Para o desenvolvimento da CoreSec, duas metodologias foram consideradas, a 

Methontology (FERNÁNDEZ et al., 1997) baseada no padrão IEEE (IEEE, 1996) para 

desenvolvimento de software e desenvolvimento de Sistemas Baseados em 

Conhecimento e o método 101 proposto por (NOY & MCGUINESS, 2001) como 

complemento à Methontology. 

3.9.1 Processo Proposto pelo Cyc 

 Provavelmente a primeira iniciativa registrada em se desenvolver formas 

sistematizadas para construção de ontologias surgiu como parte do projeto Cyc (redução 

de enCYClopaedia, ou enciclopédia) (BREITMAN, 2005). Seu início ocorreu por volta 

da metade da década de 80 por intermédio da empresa MCC (MicroEletronics and 

Computer Technology Corporation) e o objetivo do projeto era criar uma vasta base de 

conhecimento com informações gerais do senso comum em domínios específicos. O seu 

núcleo consistia de mais de um milhão de sentenças inseridas manualmente a fim de 
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representar o que as pessoas consideram como sendo conhecimento consensual acerca 

do mundo (GÓMES-PÉREZ et al., 2004). 

 Conforme apresentado na Figura 3.6, o desenvolvimento da ontologia Cyc foi 

realizado de acordo com três fases distintas: 

Base de 
Conhecimento

CYC

Processo 1: Extração 
Manual de 
conhecimento.

Base de 
Conhecimento

CYC

Base de 
Conhecimento

CYC

Processo 2: Extração 
de conhecimento 
apoiada por 
computadores.

Processo 3: Extração 
de conhecimento 
gerenciada por 
compuatdores.

Base de 
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conhecimento.
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CYC
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Conhecimento

CYC

Processo 2: Extração 
de conhecimento 
apoiada por 
computadores.

Processo 3: Extração 
de conhecimento 
gerenciada por 
compuatdores.

 

Figura 3.6: Processo de construção da ontologia Cyc. 
 

• Extração manual do conhecimento: nesta fase a extração do conhecimento é 

realizada manualmente, isso devido aos sistemas de processamento de 

linguagem natural e aprendizado de máquina não manipularem bem 

conhecimento do senso comum; 

• Extração do conhecimento apoiada por computadores: esta fase pode ser 

realizada quando ferramentas para processamento de linguagem natural e 

aprendizado de máquina puderem usar o conhecimento do senso comum já 

armazenado na base de conhecimento Cyc, buscando assim por novos 

conhecimentos.  

• Extração do conhecimento gerenciada por computadores: esta fase é 

realizada em grande parte por ferramentas específicas.  

 Além do processo, essa proposta apresenta o conceito de microteoria para apoiar 

a elicitação de informação em domínios específicos, tais como Química e Astronomia. 
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Estas microteorias adaptam algumas hipóteses e fazem as simplificações de modo a 

facilitar a coleta e a modelagem em determinados domínios (BREITMAN, 2005).  

 O método Cyc ou conjunto de heurísticas foi, portanto, proposto com a 

finalidade de apoiar o desenvolvimento da ontologia de mesmo nome, não 

vislumbrando quaisquer outros projetos. A sua aplicação por meio de três fases  ressalta 

a simplicidade do seu projeto, porém,  por outro deixa certas lacunas e margem para que 

as equipes de desenvolvimento tenham que adotar soluções não previstas neste método. 

 
3.9.2 Metodologia Proposta por Uschold e King 

O trabalho desenvolvido por Uschold e Gruninger (1996) surgiu a partir de suas 

experiências no desenvolvimento de ontologias adquiridas no projeto da Enterprise 

Ontology no Instituto de Aplicações de Inteligência Artificial da Universidade de 

Edingurgo, Alemanha, em parceria com diversas empresas, dentre as quais a IBM e a 

Unilever e é considerada a primeira metodologia para desenvolvimento de ontologias 

conhecida também como: skeletal methodology. 

 A metodologia proposta consiste em um conjunto de etapas descritas por meio 

de cenários de motivação. Essa técnica é utilizada largamente no desenvolvimento de 

software seja por meio de use cases ou user stories.  As etapas dessa metodologia 

consistem basicamente de (i) identificação do propósito, (ii) construção, (iii) avaliação e 

(iv) documentação. Pode-se observar na Figura 3.7 os estágios de desenvolvimento de 

ontologias. 

 

Identificação 
de Propósito

Capturar IntegrarCodificar

Construção

Avaliação

Documentação
 

Figura 3.7: Método proposto por Uschold e King. 

 Ela pode ser descrita resumidamente da seguinte forma (BREITMAN 2005): 
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• Identificação de Propósito: o objetivo desta fase é definir a motivação da 

construção da ontologia e como ela será utilizada (compartilhamento, 

reutilização ou servir como base de conhecimento);  

• Construção: esta fase é dividida em três subfases: 

� Captura: definir textualmente conceitos e relacionamentos existentes no 

domínio; 

� Codificação: codificar os conceitos e relacionamentos obtidos durante a 

captura utilizando alguma linguagem formal; 

� Integração: verificar a possibilidade de reutilizar ontologias existentes. 

Essa etapa pode ser feita em paralelo às duas anteriores; 

• Avaliação: verificar se os requisitos estão sendo atendidos, se as questões de 

competência estão sendo respondidas, etc. 

• Documentação: descrição do processo por meio de registros documentais. Não 

existe um rigor quanto à forma do documento, podendo os usuários 

determinarem suas próprias convenções. 

3.9.3 Metodologia do Projeto TOVE 

 Esta proposta foi desenvolvida a partir da experiência de Grüninger e Fox (1995) 

em um projeto chamado TOVE (Toronto Virtual Enterprise) desenvolvido na 

Universidade de Toronto, Canadá, sendo essa a razão pela qual essa metodologia é 

conhecida por esse nome. Esta metodologia tem sido usada para desenvolver ontologias 

para o domínio corporativo e domínios de processos de negócio.  

 A inspiração dessa metodologia veio do desenvolvimento de sistemas baseados 

em conhecimento usando lógica de primeira ordem. Ela é composta por um 

conjunto de etapas que têm como ponto de partida a descrição dos cenários de 

motivação. É descrito na Figura 3.8 as etapas dessa metodologia e logo em seguida 

é apresentado um breve resumo de cada uma delas. 
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Figura 3.8: Processos na Metodologia TOVE. 



 

 

53 

 

I. Descrição de cenários de motivação: os cenários de motivação devem ser 

relacionados com as aplicações que irão usar a ontologia e descrevem um 

conjunto de requisitos que a ontologia deve satisfazer após ser 

formalmente implementada.   

II. Elaboração das questões de competência informais: essas questões são 

escritas em linguagem natural para serem respondidas pela ontologia 

quando estas estiverem expressas em linguagem formais a fim de validá-la. 

III. Especificação da terminologia usando lógica de primeira ordem: o 

desenvolvedor da ontologia extrai o conhecimento a ser incluído na 

definição formal dos conceitos, relacionamentos e axiomas a partir das 

respostas obtidas na etapa anterior. 

IV. Escrita das questões de competência usando terminologia formal: 

tradução das questões de competência de uma maneira formal para uma 

informal usando lógica de primeira ordem.  

V. Especificação formal dos axiomas: criação das regras descritas em lógica 

de primeira ordem a fim de definir a semântica dos termos e 

relacionamentos da ontologia;   

VI. Verificação da completude: estabelecimento das condições necessárias 

para que as respostas às questões de competência formalmente descritas 

sejam consideradas válidas.  

3.9.4 A Metodologia Methontology 

 Esta é certamente a mais abrangente metodologia de desenvolvimento de 

ontologias existentes. Foi desenvolvida na Universidade Politécnica de Madri no 

laboratório de Inteligência Artificial e sua principal inspiração remonta às principais 

atividades identificadas pelo processo padronizado de desenvolvimento de software do 

IEEE (IEEE, 1996) e nas metodologias de engenharia do conhecimento (FERNÁNDEZ 

et al., 1997). 

 De forma resumida, o processo de desenvolvimento da Methontology é 

apresentado na Figura 3.9 e descrito logo a seguir: 
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Figura 3.9: Processo de desenvolvimento de ontologias Methontology. 
   Fonte: CORCHO et al, 1995 

 
 

I. Planejamento e Especificação nessa fase é descrito o planejamento das 

tarefas que serão realizadas é definido o escopo e os objetivos da 

ontologia. Perguntas como “por que esta ontologia está sendo construída?” 

e “quais serão seus usuários?” são respondidas; 

II. Conceituação: nessa fase é realizado o levantamento dos conceitos, 

propriedades e restrições do domínio de conhecimento. Podem ser 

utilizadas técnicas empregadas normalmente na elicitação de requisitos da 

engenharia de software;    

III. Formalização: nessa fase se formaliza o modelo conceitual obtido na fase 

anterior através de uma linguagem formal ou semiformal de representação; 

IV. Integração: nessa fase é realizada a integração da ontologia sendo 

construída com outras já existentes;  

V. Implementação: nessa fase a ontologia é implementada em alguma 

linguagem, tal como OIL (Ontology Inference Language) (BUCHOFFER 

et al 2007), DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language) e OWL (Web 

Ontology Language), de modo a permitir seu processamento; 
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VI. Manutenção: nessa fase são feitas adequações na ontologia de tal forma 

que ela possa refletir as alterações constantes no domínio do conhecimento 

que ela representa. 

VII. Aquisição do Conhecimento: nessa fase a aquisição do conhecimento se 

concentra nos passos iniciais descritos acima (Planejamento e 

Especificação e Conceituação); 

VIII. Avaliação: nessa fase a ontologia desenvolvida é avaliada a fim de 

garantir qualidade e aderência aos padrões e garantir que a ontologia 

representa o domínio de conhecimento definido nas fases de Planejamento 

e Especificação; 

IX. Documentação: nessa fase são documentadas informações pertinentes à 

ontologia de modo a facilitar, principalmente, a sua manutenção, evolução 

e compreensão da mesma por parte dos usuários finais; 

3.9.5 Método 101 de Noy e McGuiness 

 Este método proposto por Noy e McGuiness (2001) foi desenvolvido para ser 

um guia para o desenvolvimento de ontologias. De forma simplificada, o processo de 

desenvolvimento do método 101 é apresentado na Figura 3.10 e descrito logo a seguir: 

 

Figura 3.10: Método 101 para desenvolvimento de ontologias. 
          Fonte: BREITMAN, 2005. 

 



 

 

56 

 

I. Determinar o Domínio e Escopo da Ontologia: nessa fase é descrito o 

planejamento das tarefas que serão realizadas, é definido o escopo e os 

objetivos da ontologia. Questões de competência propostas por Gruninger 

“Que domínio esta ontologia representará?” e “Com que propósito(s) será 

utilizada a ontologia?” são respondidas; 

II. Reuso de Ontologias: nessa fase considerasse o reuso de ontologias existentes 

do mesmo domínio de aplicação.  

III. Enumerar termos importantes da ontologia: nessa fase é realizado o 

levantamento dos conceitos, propriedades e restrições do domínio de 

conhecimento;    

IV. Definir classes e sua hierarquia: nessa fase se define as classes e suas 

hieraquias, se super classe ou subclasse, as estratégias para se definir uma 

hierarquia pode ser: top-down, bottom up ou uma combinação de ambas; 

V. Definir as propriedades das classes: nessa fase defini-se as propriedades e a 

quais classes elas pertencem, as propriedades podem ser do tipo object ou do 

tipo data properties;  

VI. Definir o valor das propriedades: nessa fase as propriedades recebem valores. 

Cardinalidade é um exemplo. 

VII. Criar instâncias: nessa fase são criadas as instâncias para determinada 

classe e preencher os valores das propriedades desta classe. 

3.10 Considerações Finais 

 Neste capítulo foram levantados de forma geral, os diversos aspectos, 

argumentos e pontos de vistas sobre ontologias, suas definições, tipos, metodologias, 

métodos, técnicas, linguagens e ferramentas para seu desenvolvimento e especificação. 

As ontologias já começam a desempenhar o papel de conhecimento estruturado, 

compreensivo e disponível para reuso em larga escala tanto por pessoas quanto por 

sistemas (FREITAS, 2003). Na comunicação entre pessoas servem como vocabulário de 

conceitos, auxiliando na busca de informação e conhecimento. Já na comunicação entre 

sistemas representam um modelo comum na troca de mensagens, pois são bem 

estruturadas e permitem inferências. 
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 As ontologias também têm servido a diversas áreas do conhecimento, auxiliando 

na obtenção de dados e na compreensão das pessoas envolvidas em um projeto relacionado 

a um determinado domínio. Também para unificar o conhecimento e para formar 

consensos sobre certos conceitos e domínios de atuação humana, causando uma 

integração de grupos de pesquisas e sendo utilizadas, inclusive, com propósitos 

educativos. 

 A seguir, no próximo capítulo é apresentada a principal contribuição desta 

dissertação a CoreSec e como se deu o seu processo de desenvolvimento. 
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4 Processo de Criação da CoreSec 

4.1 Introdução 

 Este capítulo descreve a contribuição principal desta dissertação, a qual se 

caracteriza pela proposta de uma ontologia para o domínio de segurança computacional 

denominada CoreSec para auxiliar os gestores de segurança da informação em suas 

atividades e tomada de decisões de segurança em suas organizações. A CoreSec é um 

modelo de segurança da informação para apoiar as decisões estratégicas por parte dos 

gestores mitigando assim, os possíveis riscos a recursos da organização. 

 O desenvolvimento de ontologias é um processo árduo, e seu desenvolvimento 

deve ser realizado, utilizando-se de metodologias bem definidas a fim de tornar o 

processo de desenvolvimento iterativo, dinâmico e menos custoso. Neste capítulo, 

apresentamos uma descrição detalhada da ontologia proposta e do seu desenvolvimento, 

mostrando as atividades realizadas durante o desenvolvimento e formalização da 

ontologia para o contexto de segurança da informação. Apresentando seu escopo, 

objetivo, implementação em OWL DL, seus relacionamentos, restrições e documentação 

da CoreSec. 

 A proposta de um modelo ontológico é justificada pela necessidade de 

estabelecer uma linguagem semântica que possa ser dinamicamente interpretada pelos 

diversos envolvidos no processo decisório, sejam eles, agentes inteligentes de software 

ou seres humanos, viabilizando sua utilização nas organizações como forma de 

comunicação e aprendizado. 

 Este capítulo esta organizado da seguinte forma. A Seção 4.2 apresenta como se 

deu o desenvolvimento da CoreSec, apresentando em subseções as etapas de 

desenvolvimento de acordo com as metodologias adotadas. Na Seção 4.3 são 

apresentadas as considerações finais a respeito do desenvolvimento da proposta. 

4.2 Desenvolvimento da CoreSec 

 Nesta seção são descritas as fases e atividades realizadas no desenvolvimento da 

CoreSec de acordo com os passos definidos pela metodologia Methontology, proposta 
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por Fernández et al (1997) e pelo método 101 proposto por Noy e McGuiness (2001), 

ambos descritos na Seção 3.9.4 e 3.9.5 respectivamente do Capítulo 3.  

 As atividades propostas pelas fases da Methontology, metodologia principal para 

o desenvolvimento da CoreSec, foram realizadas em conjunto com as fases do método 

101, ou seja, complementando as atividades das fases da metodologia principal. É 

ilustrado na Figura 4.1 o ciclo de desenvolvimento da ontologia, apresentando as fases e 

as atividades executadas. 

Plano

Atividade Estados

Aquisição de Conhecimento

Documentação

Avaliação

Atividades

Conceitualização Formalização Integração Implementação

Especificação Manutenção

Plano

Atividade Estados

Aquisição de Conhecimento

Documentação

Avaliação

Atividades

Conceitualização Formalização Integração Implementação

Especificação Manutenção

 

Figura 4.1: Ciclo de desenvolvimento da CoreSec. 
        Fonte: BREITMAN, 2005. 

 

 O objetivo das duas técnicas de desenvolvimento juntas é facilitar e tornar claro 

o entendimento dos conceitos e relacionamentos que formam a ontologia e tornar menos 

oneroso o processo de manutenção e avaliação da mesma. 

4.2.1 Planejamento e Especificação 

 Nesta fase, foram definidos os possíveis domínios que a ontologia pode 

representar. Seus propósitos, usuários finais da ontologia, tarefas realizadas durante o 

processo de desenvolvimento, bem com, recursos e tempo necessários para execução 

das tarefas. Fase realizada em conjunto com a fase Determinar o Domínio e o Escopo da 

Ontologia do método 101 (NOY & MCGUINESS, 2001). 

• Definição do Domínio. Áreas que envolvem a Segurança Computacional, tais 

como: Gestão de Segurança da Informação, Gestão de Riscos, Gestão de 

Processos de Negócios, Segurança em Computação Autonômica e Incidentes de 

Segurança. 
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• Objetivo Principal da Ontologia. Servir de base para o desenvolvimento de 

ontologias de aplicação e como base de conhecimento para o apoio a decisões 

estratégicas pelos responsáveis pela segurança da informação corporativa. 

• Definição dos Usuários Finais. A ontologia será utilizada nas atividades 

executadas pelos CSO (Chief Security Office, Administrador de Segurança da 

Informação), CRO (Chief Risk Office, Administrador de Riscos) ou responsáveis 

pela segurança da informação e riscos e também por engenheiros de requisitos. 

Melhorando a comunicação e o entendimento entre os envolvidos nas atividades 

de projetos na área de Segurança Computacional.  

• Definição das Tarefas. As tarefas realizadas são as desenvolvidas nas fases 

propostas pelas metodologias utilizadas no desenvolvimento da CoreSec. 

• Definição dos Recursos. Os recursos necessários e utilizados para o 

desenvolvimento da CoreSec são: framework Protégé versão 3.4, a máquina de 

inferência Pellet, linguagem OWL DL para formalização da ontologia e o 

CoreEditor ferramenta desenvolvida para validação da mesma concebida 

utilizando a API Jena na qual é largamente utilizada no desenvolvimento de 

aplicações para a Web Semântica suportando padrões RDF e RDFS, linguagens 

OWL e SPARQL.  

4.2.2 Aquisição do Conhecimento 

 Definidos o domínio de conhecimento e os objetivos da ontologia, foi necessário 

adquirir conhecimento para o seu desenvolvimento. Esse conhecimento foi adquirido de 

fontes como glossários de termos, como o RFC (Request for Comments, Pedido de 

Comentários) 2828: Internet Security Glossary, Glossário de Segurança da Internet 

(RFC 2828, 2000). Taxonomias também foram utilizadas, como a taxonomia proposta 

por (ANDERSON et al., 2003), bem como contato com profissionais de Segurança da 

Informação do Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba e da Universidade 

Federal de Pernambuco através de entrevistas individuais. A atividade de aquisição do 

conhecimento foi realizada durante todo o processo de desenvolvimento da ontologia. 

 É importante destacar que a CoreSec ou as ontologias desenvolvidas a partir dela 

devem ser capazes de responder a algumas questões, ou seja, deve ser capaz de prover 

respostas as chamadas “questões de competência” (GRUNINGER & FOX, 1995). As 
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questões definidas guiam a escolha dos conceitos que a ontologia irá possuir e 

representar ajudando na fase de conceituação descrita na Seção 4.2.3 abaixo. São 

descritas abaixo algumas das questões de competência definidas. 

• Quais as vulnerabilidades que um determinado recurso (ativo) possui? 

• Quais os tipos de vulnerabilidades existentes? 

• Quais agentes mal intencionados poderiam causar um incidente de segurança ou 

explora determinada vulnerabilidade? 

• Quais ferramentas podem ser utilizadas por esses agentes mal intencionados? 

• Quais as correções de uma vulnerabilidade e seus fornecedores? 

• Qual o impacto para o negócio caso uma vulnerabilidade seja explorada? 

• Qual o nível de tolerância aceitável para determinada vulnerabilidade explorada? 

• Qual a probabilidade de ocorrência de um determinado ataque? 

• Quais as contramedidas a serem realizadas caso um ataque seja bem sucedido? 

• Como garantir a Integridade, Disponibilidade e Confidencialidade de um ativo? 

• Quais controles de segurança um determinado ambiente computacional ou 

software necessitam para mitigar riscos de segurança? 

• Quais métricas um determinado requisito de segurança possui? 

• O que está definido na política de segurança da corporação? 

 Os indivíduos (instâncias) utilizados nos estudos de caso foram adquiridos da 

base nacional de vulnerabilidades do NIST (NIST, 2007), porém, alguns indivíduos 

utilizados nos experimentos foram concebidos em laboratório. Os experimentos serão 

apresentados no Capítulo 6. 

4.2.3 Conceituação 

 A fase mais custosa no desenvolvimento de ontologias é a fase de conceituação, 

onde se definem quais conceitos serão representados a partir do conhecimento que se 

possui a cerca do domínio tratado e sua hierarquia. A idéia principal representada na 

CoreSec é a de que, um incidente de segurança é causado por uma ameaça que pode ser 

um agente mal intencionado (hacker, cracker, funcionário insatisfeito, entre outros) ou 

fenômenos naturais, como uma enchente por exemplo.  

Uma ameaça é sempre concebida explorando uma vulnerabilidade associada a 

um recurso da organização, ganhando assim um acesso indesejado ao mesmo, os 
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recursos podem ser hardware, software, informação e pessoas (usuários, fornecedores, 

prestadores de serviço). As vulnerabilidades possuem correções e permitem a 

ocorrência de um incidente de segurança que por sua vez, possui uma probabilidade de 

ocorrência, um impacto no negócio, um nível de aceitação ou tolerância se aceitável ou 

não e uma conseqüência aos negócios das organizações, uma contramedida caso um 

incidente ocorra. As contramedidas reduzem a possibilidade de riscos aos negócios de 

uma organização. As classes e relacionamentos da CoreSec que formam seu núcleo são 

apresentadas na Figura 4.2, representando as principais classes do domínio de segurança 

da informação e como eles se relacionam. 

 

Figura 4.2: Classes e relacionamentos que formam o núcleo da CoreSec. 

 A CoreSec foi desenvolvida seguindo a estratégia bottom up proposta por 

Uschold e King (1995). Nessa estratégia é definido um conjunto de termos mais 

específicos para identificar conceitos mais genéricos. Esse tipo de enfoque permite que 

se tenha uma visão total dos termos da ontologia e diminui o risco de se ter de fazer 

uma escolha de decomposição precoce. Essa estratégia resulta em ontologias mais 

estruturadas. 

 Esta fase foi dividida nas seguintes subfases do método 101 (NOY & 

MCGUINESS, 2001):  

• Enumerar Termos Importantes da Ontologia 

• Definir Classes e Hierarquia (ou taxonomia) 
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• Definir Atributos de cada Classe 

• Definir Restrições dos Atributos  

 Esta fase também depende da fase anterior Planejamento e Especificação 

descrita na Seção 4.2.1 deste capítulo. 

 Enumerar Termos Importantes da Ontologia: os termos enumerados foram 

obtidos a partir de glossários, artigos, ontologias relacionadas e conhecimento extraído 

dos profissionais da área. Os termos definidos também levam em consideração as 

questões de competência definidas que a CoreSec deve ser capaz de responder. Os 

termos definidos são: Vulnerabilidade, Ameaça, Tipo de Vulnerabilidade, Correção de 

Vulnerabilidade, Severidade, Perda de Recurso,  Tipo de Ataque, Ferramenta, Atacante, 

Componente, Requisitos de Segurança, Nível de Segurança, Política de Segurança, 

Disponibilidade, Confidencialidade, Integridade, Medida de Segurança, Impacto nos 

Negócios, Probabilidade de ocorrência, Análise de Risco, Métrica, Medida, Medição, 

Restrições de projeto, Stakeholder, Documentação, Cliente, Usuário, Necessidade, 

Regras de negócio, Regras de negócio ambientais, Regras de negócio organizacionais, 

Requisito, Tipo de Requisito, Requisito Funcional, Requisito não Funcional. 

 Definir Classes e Hierarquia (ou taxonomia): A CoreSec possui 86 conceitos 

representados como classes, 39 propriedades do tipo object property e 31 do tipo 

dataType property. Uma representação das classes e seus relacionamentos são 

apresentadas no Apêndice A desta dissertação. São descritas a seguir também as 

principais classes que formam o núcleo da CoreSec, suas especializações, quando 

existir, suas propriedades e suas restrições. 

Classe Vulnerability. Essa classe possui instâncias sobre vulnerabilidades que um 

recurso representado pela classe Asset pode ter. A partir dessa classe partem as 

seguintes relações: 

• HasCorrection: identificando as possíveis correções de uma vulberabilidade. 

• Permits: Indica que uma vulnerabilidade permite a ocorrência de um incidente 

de segurança que é representado pela classe (SecurityIncident). 

• IsExploitedby_Tool: Identifica quais ferramentas utilizadas pelos agentes mal 

intencionados exploram vulnerabilidades. 

• Happenson_Asset: Identifica quais vulnerabilidades os ativos têm, ou seja, qual 

vulnerabilidade é associada a determinado recurso. 
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Condições necessárias: 

 Indivíduos da classe Vulnerability relacioam-se com pelo menos um indivíduo 

da classe Correction, SecurityIncident, Tool. 

Vulnerability ⊒ ∃ HasCorrection . Correction 

Vulnerability ≡ ∃ Permits . SecurityIncident ⊓ ∃ IsIn . Asset 

Vulnerability ⊒ ∃ HasIsexploitabledby . Tool 

Classe Asset. Essa classe representa os ativos a serem protegidos de ataques e de 

incidentes de segurança. Possui a seguinte relação com a classe Vulnerability: 

• HasVulnerability: identificando as possíveis vulberabilidades que um ativo pode 

ter.   

Condição necessária:  

 Indivíduos da classe Asset só se relacionam-se através da propriedade 

HasVulnerability com pelo menos um indivíduo da classe Vulnerability. 

Asset ⊒ ∃ HasVulnerability. Vulnerability 

 Possui a seguinte hierarquia de classes representadas na Figura 4.3. 

 

Figura 4.3: Hierarquia de Classes da Classe Asset. 

 A Figura 4.3 acima apresenta as subclasses da classe Asset composta pelas 

classes Hardware que representa os equipamentos tecnológicos alvos de incidentes de 

segurança que também possui subclasses especificas como Hub, Switch e Host. A 
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classe Software representando os possíveis sistemas alvos de incidentes de segurança, 

possuindo como subclasses, ServerApplication, UserApplication, DBMS que 

representa sistemas gerenciadores de banco de dados, OperatingSystem representando 

os sistemas operacionais existentes na organização. A classe Tool representando as 

ferramentas utilizadas tanto nos ataques (AttackingTool) como nas defesas 

(SecurityToll). A classe Tool será detalhada adiante. 

Condições necessárias: 

Hardware ⊑ Asset, Software ⊑ Asset, User ⊑ Asset, Information ⊑ Asset. 

 Indica que as classes Software, Hardware, User e Information são subclasses 

de Asset. 

 Percebe-se as classes User representada pelos usuários dos recursos da 

organização e podem tanto serem vítimas de ataques como provedores de ataques. A 

classe Information representando as informações dados, arquivos que possam ser alvos 

de incidentes de segurança. 

Classe Tool. Essa classe possui instâncias que identificam ferramentas e mecanismos 

utilizados para explorar vulnerabilidades de determinado recurso, seja ele um usuário 

final, hardware ou software. A partir dessa classe partem as seguintes relações: 

• Explore_Vulnerability: indicando que uma ferramenta é utilizada por um agente 

mal intencionado para explorar uma determinada vulnerabilidade associada a um 

recurso. 

Condições necessárias: 

 Indivíduos da classe Tool relacioam-se com pelo menos um indivíduo da classe 

Vulnerability através da propriedade. 

Tool ⊒ ∃ Explorer_Vulnerability . Vulnerability 

 A propriedade objeto Explorer_Vulnerability é propriedade inversa de 

isexploitedbyTool. 

Explorer_Vulnerability ≡  isexploitablebyTool 

 Assim como a classe Asset, a classe Tool também possui uma hierarquia de 

classes, na qual é apresentado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4: Hierarquia de Classes da Classe Tool. 

 A Figura 4.4 acima apresenta as subclasses da classe Tool que possuem como 

principais subclasses, as classes SecurityTool que representa as possíveis ferramentas 

utilizadas pelos administradores de segurança da informação com intuito de mitigar os 

riscos associados aos recursos da empresa, subdividindo-se em classes como Firewall, 

VPN, IDS, PKI e DigitalSignature. E a classe AttackingTool representando as 

ferramentas utilizadas em ataques a recursos das organizações. Possui as subclasses 

Malware que dividi-se em diversas classes como visto na Figura 4.4 e a classe 

RootToolKit. 

Classe SecurityIncident. Essa classe possui instâncias a respeito de incidentes de 

segurança, a partir dessa classe partem as seguintes relações:  

• HasConsequence: indicando as conseqüências que um incidente de segurança 

pode causar para a organização. Este relacionamento é entre a classe 

SecurityIncident e a classe Consequence. 

• HasImpact: indicando o impacto que o incidente pode causar aos negócios da 

organização. Este relacionamento é entre a classe SecurityIncident e a classe 

BusinessImpact. 

• Affects: indica que um incidente de segurança afeta os negócios da organização. 

Este relacionamento é entre a classe SecurityIncident e a classe Business que 

por sua vez, possui um relacionamento PartOf com a classe Corporation. 

• HasToleranceLevel: indicando que a organização possui um nível de tolerância 

em relação ao impacto causado por um incidente de segurança, os níveis de 
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tolerância são aceitável e não aceitável esta diretamente ligado a classe 

ToleranceLevel.  

• HasCouterMeasure: indicando possíveis medidas a serem realizadas a fim de 

mitigar riscos de segurança, esse relacionamento esta ligado a classe Measure 

que por sua vez relacionasse com a classe Risk através do relacionamento 

Reduce indicando que uma medida de segurança reduz a possibilidade de um 

incidente acontecer. 

Condições necessárias: 

 Indivíduos da classe SecurityIncident relacionam-se através das propriedades 

HasConsequence com a classe Consequence, HasImpact com a classe BusinessImpact, 

HasCouterMeasure com a classe Measure e Affects com a classe Business com pelo 

menos um indivíduo. 

SecurityIncident ≡  ∃ HasConsequence . Consequence 

SecurityIncident ⊒ ∃ HasImpact. BusinessImpact 

SecurityIncident ⊒ ∃ Affects. Business 

SecurityIncident ⊒ ∃ HasCounterMeasure. Measure 

Classe Threat. Essa classe representa às ameaças as quais os ativos são colocados a 

prova. A partir dessa classe partem as seguintes relações: 

• CausesIncident: indicando que uma ameaça causa algum incidente de segurança, 

relacionamento entre a classe Threat e a Classe SecurityIncident. 

• Increase: indicando que pode haver um aumento nos riscos de segurança. 

Relacionamento com a classe Risk. 

Condições necessárias: 

 Um agente mal intencionado representado pela classe Attacker é subclasse da 

classe Threat. 

Attacker ⊑ Threat 

 Indivíduos da classe Threat relacionam-se com pelo menos um indivíduo da 

classe SecurityIncident através da propriedade CausesIncident.  

Threat ≡ ∃ Causes . SecurityIncident ⊓ (BadWorker ⊔ ¬ Asset) 
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 Indivíduos da classe Threat relacionam-se com indivíduos da classe Risk através 

da propriedade Increases. 

Threat ⊒ ∀ Increases . Risk 

 Para a classe Threat pode-se ter BadWorker representando funiconários mal 

intensionados que realizam ataques que também são recursos da empresa. E ameaças 

externas que não são consideradas parte dos recursos da organização. 

BadWorker ≡ User ⊓ Attacker 

External ≡ ¬ Asset 

 A classe Threat possui uma hierarquia de classes, que é apresentado na Figura 

4.5. 

 

Figura 4.5: Hierarquia de Classes da Classe Threat. 

 Esta classe possui duas categorias de ameaças, as naturais, causadas por 

catástrofes como, tempestades, incêndios naturais, enchentes, terremotos ou por agentes 

mal intencionados como hackers, crackers, espiões, terroristas ou até mesmo 

funcionários insatisfeitos representados pela classe Officer. 

Classe Attack. Essa classe possui instâncias que identificam os ataques realizados aos 

ativos da organização. Possui os seguintes relacionamentos: 

• Causes_SecurityIncident: indicando que uma ataque causa algum incidente de 

segurança, relacionamento entre a classe Attacke a Classe SecurityIncident. 

• OccurrenceLikelihood: indicando qual a probabilidade de um ataque ocorrer. 

Condições necessárias: 
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 Indivíduos da classe Attack relacionam-se através das propriedades 

Causes_SecurityIncident com a classe SecurityIncident e HasOccurrenceLikelihood 

com a classe OccurrenceLikelihood com pelo menos um indivíduo. 

Attack ≡ ⊒ ∃ Causes_SecurityIncident . SecurityIncident 

Attack ≡ ⊒ ∃ HasImpact. BusinessImpact 

 A classe Attack possui algumas subclasses que representam possíveis ataques 

realizados por agentes mal intencionados e que causam incidentes de segurança. As 

classes de sua hierarquia estão apresentadas na Figura 4.6. 

 

 

Figura 4.6: Hierarquia de Classes da Classe Attack. 

Classe Attacker. Essa classe possui instâncias a respeito dos agente mal intencionados 

que executam ataques a fim de causar um incidente de segurança pela exploração das 

vulnerabilidades dos recursos de um organização. Possui os seguintes relacionamentos: 

• Performs_Attack: indicando que um agente realiza um ataque. 

• Uses_Tool: indicando que um agente realiza um ataque através de uma 

ferramenta que é representada pela classe Tool citada anteriormente. 

Classe Correction. Essa classe possui instâncias que indicam as correções a 

determinadas vulnerabilidades minimizando uma ameaça a um nível de risco aceitável. 

Possui o relacionamento DevelopdBy com a classe SupplierCorrection que representa 

os possíveis fornecedores de soluções a vulnerabilidades. 

Classe Risk. Essa classe possui instâncias para os níveis de riscos de uma corporação, 

se são aceitáveis ou não, por exemplo. 
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 Algumas classes da CoreSec que não fazem parte do núcleo principal de 

relacionamentos, mas que também possuem sua importância para modelagem do 

domínio proposto, que é o da segurança da informação, são apresentadas na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7: Classes e relacionamentos da CoreSec. 

 As classes e relacionamentos apresentados na figura acima representam uma 

corporação que possui uma necessidade de segurança que são atendidas por requisitos 

de segurança, que podem ser funcionais e/ou não funcionais, onde os requisitos 

documentados dependem das regras de negócio (HasBusinessRules) e estão detalhados 

em uma documentação de segurança, que pode ser uma política de segurança da 

informação. 

 Na Figura 4.8 são apresentadas de forma mais completa as principais classes e 

relacionamentos da CoreSec. 



 

 

71 

 

 

Figura 4.8: Principais classes e relacionamentos da CoreSec. 
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 Definir Atributos de cada Classe: as classes da CoreSec possuem definidas 

propriedades de tipos de dados (data type property) e propriedades de objeto (object 

property). As propriedades object property e data type definidas para a CoreSec são 

apresentadas nas tabelas contidas no apêndice A desta dissertação. 

 As propriedades da CoreSec, seja data type property ou object property, e suas 

classes podem ser facilmente estendidas e reutilizados por ontologias de domínios mais 

específicos, exemplos da extensibilidade da CoreSec são encontrados no Capítulo 6 

desta dissertação. Foram apresentados na fase de conceituação aqui descritas as 

principais classes e propriedades da CoreSec. 

4.2.4 Formalização 

A CoreSec foi formalizada utilizando DL (Description Logic, Lógica de 

Descrição) descrita na Seção 3.6 do Capítulo 3 e modelada com o Framework Protégé 

versão 3.4 que permite gerar automaticamente o código OWL da ontologia, como já 

mencionado anteriormente. Parte do código do cabeçalho da CoreSec pode ser 

observado no Quadro 4.1. 

 

 

 

 

 

Quadro 4.1: Código do cabeçalho da CoreSec. 

 As linhas 1 e 2 do quadro acima representam o espaço de nomes XML e RDF 

associados à CoreSec, as linhas 3 a 7 representam a identificação do espaço de nomes 

da ontologia.  

 Os atributos da CoreSec são do tipo owl:ObjectProperty que define os 

relacionamentos entre os conceitos definidos na ontologia e o owl:DatatypeProperty 

que permite que restrições sejam estabelecidas como cardinalidade e instancias que um 

atributo pode possuir. É apresentado no Quadro 4.2 um trecho de código OWL 

1 <?xml version="1.0"?> 
2 <rdf:RDF xmlns=http://www.cin.ufpe.br/~rra2/CoreSec.owl# 
3     xml:base=http://www.cin.ufpe.br/~rra2/CoreSec.owl 
4     xmlns:xsd=http://www.w3.org/2001/XMLSchema# 
5     xmlns:rdfs=http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# 
6     xmlns:rdf=http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# 
7     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"> 
8    <owl:Ontology rdf:about=""/> 
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representando alguns dos relacionamentos (owl:ObjectProperty) definidos 

(HasConsequence, HasCouterMeasure, HasCorrection e HasMetric). 

 

 

 

 

 

 

Quadro 4.2: Construtor owl:ObjectProperty da CoreSec. 
  

 Observando o código acima, percebem-se os relacionamentos definidos (linhas 1 

e 6), as classes domain de cada relacionamento (linhas 2 e 7) e as classes range (linhas 3 

e 8). 

 Para definir os atributos e restrições de um conceito da CoreSec o construtor 

owl:DatatypeProperty foi utilizado. Pode-se observar no trecho de código apresentado 

no Quadro 4.3 a classe domínio (linha 3) com atributo definido como funcional (linha 2) 

onde utiliza o construtor (owl;FunctionalProperty) possuindo apenas um valor, o tipo 

string definido (linha 8, 11). Da linha 23 à 27 é apresentado outro trecho com a 

definição da propriedade has_model_hw sendo do tipo string e funcional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1   <owl:ObjectProperty rdf:ID="HasConsequence"> 
2      <rdfs:domain rdf:resource="#SecurityIncident"/> 
3      <rdfs:range rdf:resource="#Consequence"/> 
4   </owl:ObjectProperty> 
5 
6    <owl:ObjectProperty rdf:ID="HasCorrection"> 
7       <rdfs:domain rdf:resource="#Vulnerability"/> 
8       <rdfs:range rdf:resource="#Correction"/> 
9    </owl:ObjectProperty> 
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Quadro 4.3: Construtor DataTypeProperty da CoreSec. 
 

 Foram apresentados nesta seção apenas alguns trechos de código OWL da 

CoreSec como exemplos de definições de classes e subclasses, atributos 

(ObjectProperty e DataProperty) e restrições. Toda a expressividade da linguagem 

OWL DL foi utilizada para formalização da CoreSec. O código completo é encontrado 

no Apêndice A deste trabalho. 

4.2.5 Integração 

 Os conceitos da CoreSec foram em parte integrados, importados e compostos 

por alguns outros conceitos dos trabalhos relacionados desta dissertação, tais como: a 

OntoSec desenvolvida por (MARTIMIANO, 2006), pela Core Security Ontology 

desenvolvida por (SCHUMACHER, 2003), da ontologia desenvolvida por (DONNER, 

2003) e pela ontologia de avaliação de segurança de componentes em Sistemas 

1 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="has_sectooltype"> 
2        <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/> 
3        <rdfs:domain rdf:resource="#SecurityTool"/> 
4        <rdfs:range> 
5            <owl:DataRange> 
6                <owl:oneOf> 
7                    <rdf:List> 
8                        <rdf:first rdf:datatype="&xsd;string">Firewall</rdf:first> 
9                        <rdf:rest> 
10                            <rdf:List> 
11                               <rdf:first rdf:datatype="&xsd;string" 
12                                    >IntrusionDetectionSystem</rdf:first> 
13                                <rdf:rest rdf:resource="&rdf;nil"/> 
14                            </rdf:List> 
15                        </rdf:rest> 
16                    </rdf:List> 
17                </owl:oneOf> 
19            </owl:DataRange> 
20        </rdfs:range> 
21    </owl:DatatypeProperty> 
22 
23  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="has_model_hw"> 
24      <rdf:type rdf:resource="&owl;FunctionalProperty"/> 
25       <rdfs:domain rdf:resource="#Hardware"/> 
26       <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 
27    </owl:DatatypeProperty> 
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Distribuídos , proposta por (ANDERSON et al., 2003) que possui um axioma o qual foi 

fundamental para o desenvolvimento da ontologia aqui proposta. Esta fase foi realizada 

em conjunto com a fase: Reuso de Ontologias Existentes do método 101 (NOY & 

MCGUINESS, 2001). 

 O framework Protégé permite através da aba Metadata importar conceitos de 

outras ontologias editando três campos: Imported URI, campo obrigatório a ser 

definido. Caso desenvolvedores necessitem importar os conceitos da CoreSec devem 

digitar a URI  de sua ontologia + CoreSec.owl, O campo Local File identificando o 

arquivo de onde importar determinada ontologia e o campo Prefix for Default 

Namespace identificando o rótulo representativo da ontologia importada. 

 Nos estudos de caso descritos no Capítulo 6 deste trabalho é possível perceber a 

importação de alguns conceitos e a extensão da CoreSec para determinados domínios 

específicos de segurança computacional, a exemplo do desenvolvimento seguro de 

aplicações onde o conceito Functional referente aos requisitos funcionais, importam os 

conceitos de acordo com a norma ISO 15.408 (ISO 15.408, 1999), ou o conceito 

Hardware é estendido com conceitos importados da OntoSec (MARTIMIANO, 2006) 

como: Gateway, hub, Switch, Router entre outros. 

4.2.6 Implementação 

 A CoreSec foi implementada utilizando o framework Protege versão 3.4 e 

linguagens OWL DL e SPARQL e a máquina de inferência Pellet descritos nas Seções 

3.6, 3.7.3, e 3.7.4 do Capítulo 3. Foi desenvolvida uma aplicação denominada 

CoreEditor utilizando a API Jena para manipulação da ontologia proposta por parte dos 

usuários finais definidos na fase de Planejamento e Especificação descrita na Seção 

4.2.1 acima, a aplicação possui como funcionalidades: inserir indivíduos (instâncias), 

realizar consultas, inserir classes e sub-classes, propriedades (atributos), gerar gráficos e 

visualizar relatórios de acordo com as consultas realizadas. É possível também com a 

utilização do CoreEditor a criação de novas ontologias ou edição de ontologias 

existentes com suporte automático a metodologia Methontology, ou seja, é uma 

aplicação de uso geral, não se limitando apenas ao uso com a CoreSec. O CoreEditor e a 

CoreSec utilizados em conjunto apóiam as decisões estratégicas do negócio em questão 

de determinada corporação. A linguagem de consultas utilizada é a SPARQL e a 
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máquina de inferência utilizada é a Pellet. Detalhes a respeito do CoreEditor serão 

vistos no Capítulo 5 desta dissertação. 

4.4.7 Manutenção 

 A CoreSec passou por modificações durante o seu desenvolvimento, o processo 

de manutenção foi iterativo e incremental devido ao domínio de Segurança da 

Informação ser dinâmico e passar por mudanças ao longo do tempo. Mudanças em sua 

estrutura hierárquica e nas restrições de suas propriedades poderão ser realizadas. 

4.2.8 Avaliação 

 A avaliação e validação da CoreSec foi realizada utilizando o CoreEditor, 

ferramenta computacional utilizada e desenvolvida para apoiar os usuários finais em sua 

manipulação, bem como, as abordagens propostas por Brewster et al (2004), Chintan et 

al (2004) e Porzel e Malaka (2004). No Capítulo 5 e 6, são apresentados em detalhes 

estudos de caso validando a utilização da ontologia proposta, a modelagem do 

CoreEditor e as abordagens propostas para avaliação e validação da ontologia. 

4.2.9 Documentação 

 Durante o desenvolvimento da CoreSec foram gerados diversos documentos, 

estes documentos foram gerados individualmente em cada fase da metodologia seguida. 

Os documentos são: 

• Documento de Planejamento e Especificação. 

• Vocabulário de conceitos e relacionamentos. 

• Hierarquia de Classes e Relacionamentos ilustrados nas figuras no Apêndice A. 

• Código OWL da CoreSec. 

• Código e arquitetura do CoreEditor, aplicação para manipulação da ontologia 

apresentado no Capítulo 5 deste documento. 

• Documento de Aquisição do Conhecimento. 

4.3 Considerações Finais 

 Neste capítulo foram apresentadas as principais características da CoreSec, bem 

como, as atividades realizadas e os artefatos produzidos nas etapas do seu 

desenvolvimento. A definição de um modelo baseado em ontologia permite a utilização 
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de uma linguagem comum e padronizada, viabilizando sua interpretação por todos os 

envolvidos no processo de segurança da informação. A metodologia utilizada no 

desenvolvimento da ontologia foi a Methontology proposta por Fernández et al (1997) 

juntamente com o método 101 proposto por Noy e McGuiness (2001). As fases do 

método 101 foram utilizadas como subfases das fases da Methontology. Também foram 

apresentados os recursos utilizados como: ferramentas e linguagens para formalização 

da ontologia. 

Desenvolver uma ontologia não é tarefa trivial e faz-se necessário a utilização de 

metodologias, métodos, processos, ferramentas e linguagens de desenvolvimento para 

que o trabalho se torne menos oneroso. As metodologias, ferramentas e linguagens 

utilizadas no desenvolvimento da CoreSec mostraram-se amplas o suficiente para 

especificar de forma clara e consistente as principais atividades que devem ocorrer 

durante o desenvolvimento de uma ontologia.  

A linguagem, bem como a ferramenta adotada no desenvolvimento da ontologia, 

ofereceram a expressividade necessária para implementação de todos os conceitos e 

propriedades da ontologia. O framework protégé foi fundamental para o manuseio do 

código OWL DL, permitindo manutenção e geração automática do código a partir de 

um interface de fácil utilização e a representação gráfica da ontologia. 

 O próximo capítulo apresenta detalhes dos estudos de caso, assim como a análise 

experimental e resultados da avaliação da CoreSec com a utilização do CoreEditor. 

Apresentando o processo de validação utilizando a máquina de inferência Pellet no 

contexto da Segurança Computacional. 
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5 Avaliação da CoreSec 

5.1 Introdução 

 O objetivo deste capítulo é apresentar os procedimentos utilizados na avaliação e 

validação da CoreSec, porém, os resultados obtidos durante o processo de validação, 

que respondem às questões de competência definidas na fase de aquisição do 

conhecimento, serão descritas no Capítulo 6, Seção 6.2.1. A ontologia foi testada nos 

critérios de consistência, expressividade e tipo de linguagem de especificação pela 

máquina de inferência Pellet versão 1.5.2, que também produziu estatísticas e respostas 

a sua construção. Esta classificação produziu às respostas as questões de competência, 

através do sistema desenvolvido para sua validação. 

 A finalidade de avaliação é apontar a qualidade de uma ontologia, são 

encontrados diversos trabalhos que se propõem a apoiar esta atividade, porém nenhum 

dos métodos é utilizado em larga escala.  Independente dos métodos e técnicas de 

avaliação utilizadas na avaliação de ontologias salienta-se que uma boa ontologia é 

aquela que serve para o propósito ao qual foi desenvolvida. 

 Este capítulo esta organizado da seguinte maneira. Na Seção 2 são apresentados 

os métodos de avaliação da CoreSec, métodos quantitativos, qualitativos e baseados em 

uma aplicação desenvolvida. Na Seção 3 são apresentados os cenários de utilização da 

CoreSec e da aplicação desenvolvida, suas vantagens e benefícios e seus resultados. Por 

fim na Seção 4 são apresentadas as conclusões a respeito da avaliação e validação da 

ontologia proposta. 

5.2 Procedimentos de Avaliação da CoreSec 

O processo de avaliação da CoreSec leva em consideração dois aspectos: 

validação e avaliação da ontologia. Para o processo de validação da CoreSec, levou-se 

em consideração de uma abordagen que consideramos principal: a abordagem proposta 

por Porzel e Malaka (2004) conhecida como Application-Based que propõem a 

utilização da ontologia em uma aplicação relacionada ao domínio de conhecimento. 
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Já para o processo de avaliação foram utilizados os critérios abordados por 

Lozano-Tello e Gómez-Pérez (2004) que propõem avaliar o quanto uma ontologia 

satisfaz a um determinado conjunto de critérios pré-definidos. Esses critérios são: 

• Classificação: refere-se a verificar a hierarquia de classes da ontologia. 

• Consistência: não possuir fatos contraditórios, todos os fatos devem estar de 

acordo com o mundo real e serem inferidos e representados pela ontologia. 

• Expressividade: critério relacionado à capacidade de expressão da linguagem 

utilizada para formalizar a ontologia. Neste trabalho utilizou-se a linguagem 

OWL DL. 

• Capacidade de Expansão: refere-se à facilidade com a qual as ontologias 

podem ser estendidas quando surgir tal necessidade. Incorporação de novos 

conceitos e propriedades sem alteração dos conceitos e propriedades existentes. 

• Precisão: uma ontologia é concisa se não representar conceitos ou propriedades 

fora do contexto do domínio, ou seja, desnecessários ou sem utilidades. 

• Satisfação: checa se um conceito pode ter indivíduos (instâncias). Caso 

determinado conceito não necessite de indivíduos torna a ontologia 

inconsistente. 

• Sensibilidade: refere-se a avaliar o quanto pequenas modificações na ontologia 

podem alterar as propriedades já definidas. 

• Usabilidade e Utilidade: refere-se à facilidade de entendimento e utilidade de 

utilização da ontologia por parte dos seus usuários finais e/ou sistemas.    

 Também foram consideradas para o processo de avaliação as abordagens 

propostas por N. Huang e S. Diao (2006) que apresenta uma avaliação quantitativa, ou 

seja, este método procura elicitar quantitativamente os componentes de uma ontologia e 

usa para isso a teoria de grafos e indicadores estatísticos. O método também procura 

apontar o nível de estruturação da ontologia. Nas subseções abaixo são apresentados 

detalhes do processo de validação, bem como de avaliação da CoreSec. 

5.2.1 Validação 

 Um dos propósitos principais deste trabalho consiste em promover a utilização 

de uma ontologia de domínio para o domínio de segurança da informação bem como de 

uma aplicação para manipulação desta ontologia. Para validar a ontologia proposta 
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utilizou-se também da abordagem citada na Seção 5.2 deste capítulo, proposta por 

Porzel e Malaka (2004) conhecida como Application-Based. 

 Sendo assim, foi desenvolvida uma aplicação denominado CoreEditor para 

transmissão, geração e distribuição do conhecimento, manipulação, avaliação e 

utilização da CoreSec pelos responsáveis pela Segurança da Informação das 

organizações. O uso do CoreEditor contribui com a melhoria na tomada de decisões 

minimizando o impacto que problemas de segurança podem causar em uma 

determinada corporação, servindo como, apoio aos administradores de segurança nas 

tomadas de decisões a respeito de problemas relacionados a segurança em nível 

gerencial. O conhecimento adquirido e armazenado é reusado para melhorar as 

atividades e as decisões necessárias para a execução de projetos de segurança correntes 

e de outros futuros. 

 Um aspecto a ser considerado é que o CoreEditor não é apenas uma ferramenta 

para manipulação da CoreSec, e sim um framework para criação e edição de ontologias, 

desenvolvido utilizando o framework Jena. Entre as principais funcionalidades do 

CoreEditor estão: 

• Utiliza a linguagem OWL para criação de ontologias (Conceitos, Propriedades e 

Indivíduos). 

• Máquina de inferência Pellet para geração de hipóteses a partir das informações 

nas bases de conhecimento. 

• Manipula e gera códigos OWL. 

• Gera automaticamente o código Java para aplicações da ontologia desenvolvida 

e seu OntoDoc similarmente ao javadoc do Java. 

• Gera diagrama de classes UML da ontologia desenvolvida. 

• Interface de consultas utilizando a linguagem SPARQL. 

• Visualização de gráficos com instâncias, heranças e outros tipos de 

relacionamento configurados de acordo com a necessidade dos usuários finais. 

• Suporte automático ao desenvolvimento e documentação de ontologias com a 

metodologia Methontology (FERNÁNDEZ et al., 1997). 

 A visão geral da arquitetura do CoreEditor está ilustrada na Figura 5.1. 
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Figura 5.1: Arquitetura do CoreEditor. 

 

A aplicação proposta possui os seguintes módulos como sendo os principais:  

1. Módulo de Inferência. Permite inferir informações acerca da CoreSec sobre o 

código OWL e RDF e com a utilização da máquina de inferência Pellet, 

utilizando a capacidade de representação da ontologia. 

2. Módulo de Consulta. Onde são realizadas as consultas pelos usuários da 

aplicação utilizando a CoreSec como base de conhecimento. As consultas são 

realizadas utilizando a linguagem SPARQL e são transparentes ao usuário final. 

O módulo de consulta interage com o módulo de inferência. 

3. Módulo de Manipulação. Onde se encontram funcionalidades como: criação, 

edição e exclusão de classes e subclasses, propriedades (Tipo de Dados e 

Objetos), instâncias, tipos de relacionamentos (Transitivo, Simétrico, Funcional 

e Inversamente Funcional), criação de novas ontologias, geração de códigos 

RDF, OWL, UML e código Java referente à ontologia desenvolvida. 
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4. Módulo de Visualização. Permite a visualização com integração do gerador de 

gráficos Graphviz da AT &T de gráficos com instâncias, heranças e outros tipos 

de relacionamento, configurados de acordo com as necessidades dos usuários 

finais. 

5. Módulo de Engenharia de Ontologias. Permite a criação de ontologias com 

suporte a metodologia Methontology, sendo a ontologia criada e documentada 

automaticamente. Pode ser utilizado com ontologias desenvolvidas, 

caracterizando uma reengenharia. 

 É apresentado na Figura 5.2 a tela principal do CoreEditor. 

 

Figura 5.2: Tela principal do CoreEditor. 

 Nos cenários de utilização da CoreSec apresentado no Capítulo 6 deste capítulo, 
serão apresentados os resultados da validação da CoreSec com uso do CoreEditor. 

5.2.2 Avaliação 

 Para avaliação da CoreSec foram utilizados os critérios definidos por Lozano-

Tello e Gómez-Pérez (2004)  detalhados na Seção 5.2 deste capítulo. Tais critérios são: 

Classificação, Consistência, Expressividade, Capacidade de expansão, Precisão, 

Satisfação, Sensibilidade, Usabilidade e Utilidade. A máquina de inferência Pellet 
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versão 1.5.2 foi utilizada para avaliar os seguintes critérios: Consistência, Classificação 

e Expressividade. A avaliação dos demais critérios depende da sensibilidade de quem 

esta validando, tornando o processo de avaliação árduo. Também foi utilizada a 

abordagem que considera uma avaliação quantitativa propostas por Ning Huang e 

Shihan Diao (2006). 

5.2.2.1 Avaliação Qualitativa 

 A avaliação qualitativa foi realizada com foco nos critérios citados na Seção 5.2 

acima, para isso foi utilizada a máquina de inferência Pellet versão 1.5.2. A máquina de 

inferência Pellet apresenta basicamente as seguintes informações em seu relatório de 

avaliação de ontologias (MARTIMIANO, 2006): 

• Tempo para carregar a ontologia em memória. 

• Tempo total para realizar a avaliação. 

• Tempo para classificar a ontologia. 

• Tipo da linguagem OWL utilizada. 

• Tempo para validar a linguagem OWL utilizada. 

• Expressividade da linguagem de formalização. 

• Tempo para classificar a ontologia. 

• Se a ontologia é consistente ou não. 

•  Hierarquia de classes. 

 De acordo com a máquina de inferência Pellet que considerou as 86 classes, 39 

relacionamentos e 31 atributos, a CoreSec é consistente, formalizada na linguagem 

OWL DL e possui expressividade SHOIN
(D)
. A Pellet foi executada utilizando o 

framework Protégé, poderia ser também utilizando o CoreEditor ou por linhas de 

comando. Apresenta-se na Tabela 5.1 a avaliação realizada pela máquina de inferência 

Pellet. 

Tabela 5.1: Avaliação realizada pela máquina de inferência Pellet. 

Classificação Consistente Expressividade 

OWL DL SIM SHOIN
(D) 

 

 As máquinas de inferência ajudam na verificação da consistência de três formas: 

(i) verificando se alguma condição definida resulta em conclusões contraditórias, (ii) 
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inferindo a hierarquia de classes e subclasses e (iii) computando as instâncias inferidas. 

A máquina de inferência Pellet concluiu que a CoreSec é consistente, já que nenhuma 

condição definida resultou em conclusões contraditórias.  

 Na Figura 5.3 é apresentado uma tela do framework Protégé com informações 

sobre a conclusão referente à consistência dos conceitos. 

 

 

Figura 5.3: Resultado após verificação de consistência da Pellet. 

  

 Após os resultados da verificação da consistência, foi realizada a verificação da 

taxonomia apresentada na Figura 5.4 com informações sobre a verificação de 

consistência, hierarquia inferida e a computação das classes. 
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Figura 5.4: Resultados após a classificação da taxonomia da CoreSec. 

 Através do Protégé também foi possível identificar a expressividade da 

Ontologia que possui expressividade SHOIN
(D)

 significando que a ontologia comporta 

regras transitivas, interseção entre classes, negação, quantificação universal e 

existencial, e disjunção entre classes.  Pode ser visto na Figura 5.5 a classificação da 

expressividade da CoreSec pelo framework Protégé e máquina de inferência Pellet. 

 

Figura 5.5: Expressividade da CoreSec. 
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 A avaliação da CoreSec de acordo com os demais critérios é apresentada da 

seguinte forma: 

• Capacidade de Expansão: como a CoreSec é definida como uma ontologia de 

domínio e possui a capacidade de expansão e reuso de conceitos para o 

desenvolvimento de ontologias de aplicação para o domínio de segurança da 

informação. Um exemplo da capacidade de expansão pode ser a expansão de 

novas subclasses para a classe Attacker no caso de surgirem novos agentes mal 

intencionados, ou expansão das classes software e hardware por exemplo. 

• Usabilidade e Utilidade: a utilização da linguagem OWL para formalizar a 

ontologia facilita o entendimento de suas classes e propriedades. Além de a 

CoreSec ter sido desenvolvida a partir do conhecimento de especialistas do 

domínio. A utilidade da ontologia é bem diversificada, já que tanto responsáveis 

pela segurança da informação quanto ferramentas de auxílio à gestão de 

segurança da informação podem utilizar a CoreSec, seja auxiliando na definição 

de novas regras em suas políticas de segurança ou como base de conhecimento 

única a respeito de segurança para as ferramentas existentes no mercado.  

Desenvolvedores de ontologias também podem utilizar a ontologia proposta, 

estendendo, especializando ou herdando suas classes para o desenvolvimento de 

ontologias de níveis mais específicos, como ontologias para elicitação de 

requisitos de segurança para o desenvolvimento de software, ontologias para 

incidentes de segurança, ontologias para vírus, ontologia para gestão de 

segurança da informação em ambientes de computação autonômica e até mesmo 

no processo de ensino-aprendizagem em disciplinas de segurança da informação.  

• Precisão e Satisfação: os conceitos representados na CoreSec, estão de acordo 

com o domínio modelado, são conceitos que permitem que os profissionais de 

segurança da informação conheçam melhor os possíveis cenários onde a 

segurança da informação pode está inserida, auxiliando-os assim, em suas 

atividades e tomadas de decisões estratégicas para mitigar possíveis riscos de 

segurança. 

• Sensibilidade: por ser uma ontologia para o domínio de segurança da 

informação contendo conceitos mais genéricos, e este domínio ser dinâmico e se 
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alterar bastante devido o surgimento de novas ferramentas, tipos de ataques, 

agentes mal intencionados, entre outros e considerando ainda que a ontologia 

pode sofrer alterações em sua estrutura, considera-se que a mesma é sensível a 

modificações não permitindo que a mesma fique inconsistente com mudanças. 

 Assim o processo de avaliação da CoreSec é finalizado, percebe-se que a 

utilização de uma máquina de inferência é fundamental nas respostas aos critérios 

julgados para sua avaliação. 

5.2.2.2 Avaliação Quantitativa 

 A avaliação quantitativa foi feita com base em cinco indicadores: (i) quantidade 

de classes nomeadas, (ii) média das propriedades PO, (iii) níveis da ontologia quanto a 

relação é-um, (iv) classe de maior grau da ontologia no que se refere à relação é-um e 

(v) classe de maior grau da ontologia no que se refere à relação todo-parte. A análise 

isolada de cada um desses indicadores não leva a resultados conclusivos. É necessário 

observá-los em conjunto. A seguir os indicadores serão detalhados. 

 Para a avaliação quantitativa fez-se uma comparação entre a ontologia CoreSec e 

a OntoSec desenvolvida por (MATIMIANO, 2006) que representa em parte o mesmo 

domínio da CoreSec, porém, sendo uma ontologia para uma aplicação especifica de 

incidentes de segurança com intuito de fornecer uma base de conhecimento a 

ferramentas específicas do seu domínio, não levando em consideração a avaliação de 

riscos e gestão de segurança da informação.  

 Na Tabela 5.2 é visto a quantidade de classes nomeadas para a CoreSec e para a 

OntoSec. 

 
Tabela 5.2: Total de Classes nomeadas por ontologia. 

Ontologia Total de Classes nomeadas 
CoreSec 86 
OntoSec 59 

 
 As propriedades consideradas na análise são de dois tipos: propriedades objeto 

(Po) (object property) e tipos de dados (Pd) (data type property). Na Tabela 5.3 é visto 

a quantidade de propriedades dos dois tipos citados para cada ontologia. 
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Tabela 5.3: Total de propriedades por ontologia. 
Ontologia Total de Po Total de Pd 
CoreSec 39 31 
OntoSec 28 50 

 
 Com a informação de quantidade de propriedades a análise da média das 

propriedades objeto em relação ao total de classes nomeadas dá uma idéia da 

distribuição de uma representatividade entre as instâncias das classes. O resultado da 

equação abaixo da aos engenheiros de ontologia uma métrica para avaliar a abundância 

de relações entre classes. 

MPO = Po/n 

 Onde MPO significa média de propriedades objeto da ontologia, Po é o total de 

propriedades objeto e n o total de classes nomeadas da ontologia. O resultado para cada 

ontologia é apresentado na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4: Média de Po por ontologia. 
Ontologia Total de Classes nomeadas 
CoreSec 2,20 
OntoSec 2,10 

 

 A estrutura de uma ontologia é análoga com a teoria de grafos onde uma classe 

corresponde a um vértice e a relação entre as classes a uma aresta. De acordo com 

(BEZERRA, 2008) os grafos são ricos em propriedades e muitas informações são 

extraídas a partir de sua análise. A partir desse tipo de grafo é possível identificar o 

nível de profundidade da ontologia, partindo do conceito de mais alto nível ou conceito  

raiz até chegar nos conceitos-folha. 

 Utilizando o plugin Jambalaya no framework Protégé foram geradas imagens 

que representam os níveis desde o nó raiz (Thing) até as folhas. A Figura 5.6 abaixo 

representa a árvore de classes e relacionamentos is-a (é-um) da CoreSec. 
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Figura 5.6: Árvore formada por classes e relações is-a da CoreSec. 

 Por está arvore é possível observar que esta ontologia tem cinco níveis desde o 

nó raiz até as folhas sendo que o quarto nível da raiz para as folhas é o mais denso, com 

maior quantidade de classes. A Figura 5.7 abaixo representa a árvore de classes e 

relacionamentos is-a (é-um) da OntoSec. 

 

Figura 5.7: Árvore formada por classes e relações is-a da OntoSec. 

 

 Por está arvore é possível observar que a OntoSec também tem tem cinco níveis 

desde o nó raiz até as folhas e também tem como nível mais denso o quarto nível, com 

maior quantidade de classes.  Este indicador contribui com a avaliação do tamanho da 

ontologia revelando as proporções da raiz as folhas e a profundidade da ontologia 

através da sua estrutura hierárquica. A Tabela 5.5 traz o total de classes por níveis das 

ontologias. 
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Tabela 5.5: Total de classes por níveis das ontologias. 
Nível CoreSec OntoSec 

1 1 1 

2 21 13 

3 18 11 

4 26 14 

5 20 11 

Total de Classes 86 49 

 

 Dos mesmos grafos pode-se extrair a informação de qual classe possui o maior 

grau de conexão is-a, sendo esta considerada a classe chave para o domínio modelado. 

É apresentado na Tabela 5.6 a classe com maior grau is-a das ontologias comparadas. 

 

Tabela 5.6: Classe de maior grau is-a por ontologia. 
Ontologia Total de Classes nomeadas 
CoreSec Malware 
OntoSec NoSelfReplicating 

  

 A Tabela 5.7 sumariza todos os indicadores discutidos no processo de avaliação 

quantitativa apresentando seus resultados por ontologia. 

 

Tabela 5.7: Resultados da avaliação quantitativa. 
Indicadores CoreSec OntoSec 

Total de Classes nomeadas 86 49 

Média de Po 2,25 2,10 

Níveis (is-a) 5 5 

Classe de maior grau is-a Malware (9) NoSelfReplicating 

(9) 

 

 O framework Protégé também fornece métricas extraídas da CoreSec. A seguir, 

são apresentados na Figura 5.8 as informações resumidas como: número de classes 

nomeadas, classes anônimas e propriedades objetos e tipos de dados.  Vale ressaltar que 

em suas métricas o framework Protégé não conta com a classe owl:Thing. A Figuras 5.8 
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apresenta, lado a lado, as métricas extraídas da CoreSec e da OntoSec respectivamente. 

É possível observar que a CoreSec tem mais classes nomeadas e propriedades objeto 

que a OntoSec. 

  

Figura 5.8: Métricas da CoreSec e da OntoSec respectivamente. 
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5.3 Conclusões 

Foram apresentados neste capítulo os resultados da fase de avaliação da 

CoreSec. Foram seguidas três estratégias, sendo duas para avaliação e uma para 

validação que será apresentada em detalhes no Capítulo 6 com os cenários de utilização. 

Para a avaliação foram utilizados os critérios abordados por Lozano-Tello e Gómez-

Pérez (2004) que propõem avaliar o quanto uma ontologia satisfaz a um determinado 

conjunto de critérios pré-definidos.  

Essa avaliação considerada qualitativa concentrou-se mais nos critérios de 

consistência, expressividade e classificação da CoreSec. Foi utilizada também a 

abordagem proposta por N. Huang e S. Diao (2006) que apresenta uma avaliação 

quantitativa, ou seja, este método procura elicitar quantitativamente os componentes de 

uma ontologia e usa para isso a teoria de grafos e indicadores estatísticos. 

Conclui-se que a ontologia é consistente e expressiva conseqüência da sua 

estrtura bem definida formalmente e foi efetivamente utilizada com a ferramenta 

CoreEditor. Percebeu-se também que é necessário realizar uma avaliação da sua 

utilização por especialistas do domínio comprovando que a mesma serve de fato para o 

domínio modelado. 
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6 Cenários de Utilização e Resultados 

6.1 Introdução 

 A CoreSec foi desenvolvida para contemplar as informações sobre Segurança, 

processos de Gerência de Riscos, métodos,  ferramentas e técnicas para identificação e 

controle de segurança e riscos em diversos ambientes relacionados a segurança da 

informação de uma organização. Objetivando experimentar e validar a aplicabilidade da 

ontologia e do framework proposto neste trabalho, o CoreEditor, este capítulo aborda a 

utilização e resultados da plataforma em dois cenários distintos, sendo um na área de 

Gestão de Riscos em Segurança da Informação aplicada em Gestão de Processos de 

Negócios e outro na área de Educação em Informática. Com isso, esta seção apresenta o 

processo de validação proposto na Seção 5.2 do capítulo anterior conhecido por 

Application Based.  

6.2 Cenário 1: Gestão de Riscos em Segurança da Informação aplicada 

em Gestão de Processos de Negócios 

 A avaliação da contribuição de TI e da Gestão de Riscos em Segurança da 

Informação torna-se crítica para a Gestão de Processos de Negócios (Business Process 

Management - BPM) e para a TI corporativa (IT Governance) que devem gerenciar a 

troca de informações da corporação através da visão semântica dos processos de 

negócios, que envolvem empregados, parceiros, clientes, aplicações e banco de dados. 

 Em todo o planeta, há interesse crescente na organização de melhores práticas de 

mercado e no desenvolvimento de ferramentas de suporte para tornar BPM e a Gestão 

de TI, mais eficientes e alinhadas com a missão das corporações. Segundo (JENZ, 

2003) a terceira geração do BPM será marcada pela Gerência de Processos baseadas em 

ontologias. Os especialistas em negócios definem seus processos de negócios de acordo 

com uma base de conhecimento baseadas em ontologias. 

6.2.1 Questões de Competência 

 Para validar o uso da CoreSec neste cenário, algumas consultas foram definidas 

baseadas nas seguintes questões de competência que a CoreSec deve ser capaz de 

responder (AZEVEDO et al., 2008a): 
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• Se um agente mal intencionado explorar uma vulnerabilidade e realizar um 

ataque do tipo DoS - Denial of Service ou DDoS – Distributed Denial of Service 

por exemplo, qual a conseqüência destes ataques para organização?  

• Qual a probabilidade de ocorrência desse ataque?  

• Qual é o impacto nos negócios?  

• Quais ativos são atingidos?  

• Qual nível de tolerância é permitido?  

• Quais controles utilizar para mitigar a exploração de tal vulnerabilidade?  

• Qual o nível de risco aceitável? 

 As questões de competência envolvem um conjunto de perguntas, que delimitam o 

escopo da ontologia e servem como diretrizes para sua construção.   

 As instâncias utilizadas foram adquiridas do Instituto Nacional de Padronização 

e Tecnologia (NIST) dos Estados Unidos, trata-se de uma base de dados nacional de 

vulnerabilidades, um repositório de acesso gratuito, contendo informações sobre cada 

vulnerabilidade e como corrigi-las (NIST, 2007). 

 Por meio do módulo de manipulação especificamente a funcionalidade 

“inserção” do CoreEditor, tais informações foram inseridas como indivíduos das classes 

definidas para a CoreSec. Realizando o questionamento a ontologia, os administradores 

podem saber quais incidentes, probabilidade de ocorrência, ativos (recursos) 

possivelmente atingidos e controles para mitigar esses determinados riscos caso um 

ataque, por exemplo, do tipo DDoS - Distributed Denial of Service seja realizado. 

6.2.2 Inferência das Respostas 

 Utilizando o módulo de consultas do CoreEditor algumas consultas foram 

realizadas e seus resultados são apresentados na Tabela 6.1. As consultas que 

respondem às questões de competências foram definidas de acordo com o que os 

especialistas do domínio necessitam responder para mitigar riscos reais em suas 

corporações. 

 Instâncias para algumas classes como OccurrenceLikelihood, BusinessImpact 

são inseridas de acordo com cada organização, nas consultas realizadas considerou-se 

três possibilidades, Hard, Medium e Low para essas duas classes. 
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Tabela 6.1: Resultado das consultas a CoreSec. 

  

 De acordo com o resultado das consultas os responsáveis pela segurança 

tomarão decisões estratégicas para mitigar os riscos e manter os serviços oferecidos 

pelas organizações disponíveis sem perder competitividade no mercado. Observando a 

Tabela 6.1 seria dada prioridade aos ataques de DDoS e DoS  por terem grande 

probabilidade de ocorrência, alto impacto nos negócios e por possuir um nível de 

tolerância não aceitável para a organização.  

 Ao ataque Fire não seria dada prioridade já que a probabilidade de ocorrência é 

baixa, o risco nesse caso é aceitável, porém, os impactos e valores de segurança são 

altos, os responsáveis deverão analisar questões de níveis de aceitação para tomar 

decisões de controle do risco. Sem a utilização da CoreSec e do CoreEditor as decisões 

são tomadas de forma manual sem apoio de uma base de conhecimento ou ferramenta 

computacional inteligente comprometendo assim a tomada de decisões sobre segurança 

e riscos.  

6.2.3 Benefícios do uso da CoreSec na Gestão de Processos de Negócios 

 De acordo com (AZEVEDO et al., 2008a) para melhor fundamentação da 

importância da proposta são apresentados a seguir alguns possíveis cenários dentro da 

Gestão de Processos de Negócios nos quais sua aplicação poderá trazer contribuições e 

benefícios: 
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• Avaliação, Análise e Gerenciamento de Riscos: a avaliação do nível de 

segurança existente nas organizações passa pelo gerenciamento dos riscos. A 

determinação de riscos é bastante complexa e requer experiência, competência 

técnica e conhecimento das necessidades das organizações. As classes e os 

relacionamentos definidos na CoreSec podem ser utilizados na avaliação das 

ameaças, impactos e vulnerabilidades da informação e das instalações de 

processamento da informação e da probabilidade da sua ocorrência, na 

identificação, controle e minimização dos riscos de segurança que podem afetar 

os sistemas de informação, bem como na análise qualitativa e quantitativa dos 

riscos segundo (PMI, 2004), podendo assim priorizar a resolução dos riscos 

identificados garantindo o funcionamento da organização. 

A estrutura definida pela CoreSec pode ser utilizada para a definição dos Planos 

de Segurança e Gerência de Riscos para diversos tipos de projetos, favorecendo 

o desenvolvimento e/ou adaptação de ferramentas CASE - Computer-Aided 

Software Engineering baseadas na ontologia e fornecer um conjunto de 

definições precisas para desenvolvimento de softwares baseados em agentes. Os 

riscos e tipos de riscos em um projeto que envolve os requisitos de segurança 

podem ser facilmente tratados, se um vocabulário comum for utilizado pelas 

pessoas envolvidas na atividade onde a estrutura para representação do 

conhecimento e o conhecimento já existente na organização podem ser 

utilizados para compor uma primeira visão sobre os requisitos de um novo 

projeto. 

• Gestão de Segurança da Informação: A Segurança da Informação é um 

processo que envolve todas as áreas de negócio de uma organização e deve ser 

entendida como mais uma disciplina orientada a atingir a missão estabelecida. O 

conhecimento sobre segurança nos projetos, obtido com base na CoreSec, pode 

auxiliar a gerência e as equipes na realização de suas atividades tratando as 

informações em um nível gerencial. A tomada de decisões sobre segurança é 

fator crucial para as corporações, sendo assim, a CoreSec apoiará a tomada de 

decisões em nível gerencial facilitando o trabalho dos gestores de segurança 

minimizando o impacto e a probabilidade de ocorrência de  problemas 

relacionados a segurança nos negócios. 
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6.3 Cenário 2: CoreSec como Ferramenta de Apoio ao Ensino de 

Disciplinas de Segurança da Informação 

 Lecionar disciplinas da área de Segurança da Informação é um desafio em 

virtude das características e peculiaridades das informações a serem repassadas (D. 

FRINKE, 2003). Aos estudantes devem ser apresentados, de forma sistematizada, 

conceitos, técnicas e ferramentas utilizadas tanto para comprometer, assim como para 

proteger sistemas computacionais.  

 Com base na constatação acima, estabelece-se a necessidade de considerar a 

dinamicidade do processo de aprendizado e de aquisição do conhecimento dos alunos ao 

longo da realização de cursos ou disciplinas de Segurança da Informação utilizando-se 

de ferramentas que possuam modelos gráficos ou teorias lógicas, tal como uma 

ontologia, construindo e reconstruindo conhecimentos e habilidades. 

 Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho neste cenário é apresentar e 

utilizar a CoreSec como ferramenta computacional para fins didáticos, visando à 

aplicação dos conceitos relacionados a Segurança da Informação. São apresentadas 

práticas de ensino e aprendizagem sobre Segurança da Informação com a utilização da 

CoreSec aos alunos do curso superior de bacharelado em Sistemas de Informação da 

Faculdade Sete de Setembro localizada na cidade de Paulo Afonso no estado da Bahia 

com uma média anual de 60 alunos. 

 Proporcionando assim, que os mesmos consolidem o conhecimento aprendido 

com atividades práticas e que possam desenvolver ontologias de aplicação a partir da 

CoreSec, para aplicações como: Segurança Computacional, Gestão de Riscos, 

Segurança em Computação Autonômica, elicitação de requisitos de segurança no 

desenvolvimento de projetos de software seguros entre outras. Evidenciando assim os 

aspectos de avaliação de ontologias citados na Seção 2.2 deste capítulo (Capacidade de 

expansão, Precisão, Satisfação, Sensibilidade, Usabilidade e Utilidade) bem como os 

princípios de desenvolvimento de ontologias propostos por (GRUBER, 1993) citados na 

Seção 4.1 do Capítulo 4 deste trabalho. 

6.3.1 Processo de Ensino-Aprendizagem com Ontologias 

 A aprendizagem é um processo individual e intransferível sendo completo 

quando envolve a assimilação, construção e reconstrução de conhecimento e habilidades 
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(LOPES e WILHELM, 2006). Já afirmava Freire (1996) que “ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”. 

Sendo assim, é fundamental a ação constante e consciente por parte do aluno que deve 

sair de sua posição passiva de assistir a aula, para uma ação conjunta com o professor de 

fazer a aula (ANASTASIOU e ALVES, 2004) (LOPES e WILHELM, 2006). 

 De acordo com (LOPES e WILHELM, 2006), é exigida uma nova postura do 

professor utilizando-se de ferramentas que permitam ao aluno construir, junto com seus 

colegas, o seu próprio processo de aprendizagem. Segundo Lévy (1993), “as tecnologias 

podem ser pensadas como tecnologias da inteligência, pois elas se articulam com nosso 

sistema cognitivo de forma que não conseguiríamos pensar sem seu auxílio”. Ainda de 

acordo com Lévy (1993), “as tecnologias se transformam em tecnologias da inteligência 

ao se constituírem em ferramentas que auxiliam e configuram o pensamento, tendo nele, 

portanto, um papel constitutivo”. 

 Neste contexto pedagógico, o desenvolvimento de ontologias de aplicação a 

partir de uma Ontologia de Domínio com conceitos mais genéricos e abstratos de 

determinado domínio do conhecimento, oferece uma potencialidade metodológica 

interessante, permitindo que os alunos tenham um entendimento comum de determinado 

domínio e que possam desenvolver novos modelos consensuais em colaboração com 

outros alunos e professores, tornando o processo de Ensino-Aprendizagem 

multidisciplinar. Construindo e reconstruindo conhecimento e habilidades, aliando os 

benefícios e vantagens do uso de ontologias e de suas tecnologias de desenvolvimento 

com as vivências necessárias nos processos de ensinar e aprender (AZEVEDO et al., 

2008b). 

6.3.2 Experimentos da CoreSec no Cenário Pedagógico 

 As experiências de aulas sobre Segurança da Informação utilizando a CoreSec 

foram realizadas com os alunos do IV período do curso superior de Bacharelado em 

Sistemas de Informação do semestre 2007.2 do horário noturno na disciplina Sistemas 

de Informação da Faculdade Sete de Setembro localizada na cidade de Paulo Afonso – 

BA, que totaliza um grupo de 28 alunos. As mesmas aulas sobre Segurança da 

Informação, porém, sem a utilização da CoreSec foram ministradas aos alunos do 

semestre anterior 2007.1 da mesma disciplina, período e turno, formado por um grupo 

de 18 alunos. 
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 Inicialmente foram explicados aos dois grupos conceitos básicos a respeito da 

Web Semântica, ontologias e Segurança da Informação e apresentados aos alunos: 

axiomas referentes à CoreSec, suas classes, propriedades, o que cada classe poderia 

possuir como instâncias e como poderiam ser os relacionamentos entre suas classes, 

desenvolvendo assim, habilidades nos alunos como criatividade e raciocínio. 

Para avaliar e consolidar os conceitos ensinados e aprendidos a turma 2007.2 foi 

dividida em três grupos em atividades práticas assim como os da instância 2007.1. As 

ontologias produzidas pelos alunos foram desenvolvidas utilizando o Framework 

Protégé e o CoreEditor, junto com a linguagem OWL, a utilização da linguagem OWL 

se deu por ser a linguagem ontológica da Web (OWL, 2006), além de permitir 

inferência implícita. Foi utilizado apenas o método 101 proposto por (NOY & 

MCGUINNESS, 2001) para auxiliar nas etapas de desenvolvimento das ontologias de 

aplicação desenvolvidas pelos alunos, método escolhido pela simplicidade de suas 

etapas de desenvolvimento e facilidade em seu entendimento por parte dos alunos. 

 No desenvolvimento destas ontologias os alunos tiveram que pesquisar e 

aprender áreas e temas de pesquisa ainda não estudadas tais como: Inteligência 

Artificial, Redes de Computadores, Engenharia de Requisitos subárea da Engenharia de 

Software, Gestão de Riscos, Gestão do Conhecimento e Computação Autonômica, 

tornando o aprendizado interdisciplinar e estimulando o convívio com diferentes 

professores tornando-os profissionais com as exigências de um mercado competitivo 

que exige cada vez mais pessoas com diversas habilidades.  

 Os alunos da turma 2007.2 produziram as seguintes ontologias a partir da 

CoreSec: Uma Ontologia para Elicitação de Requisitos de Segurança em Projetos de 

Software apresentada na Figura 6.1 desenvolvida pelo Grupo 1. Alguns relacionamentos 

entre as classes são os mesmos da CoreSec, porém com extensões em sua hierarquia. 
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Figura 6.1: Parte das classes e relacionamentos da ontologia para elicitação 
de requisitos de segurança em projetos de desenvolvimento de software. 

 
 Um dos principais objetivos da engenharia de requisitos é construir requisitos de 

software de fácil entendimento e que sejam consistentes tanto para os clientes, quanto 

para os desenvolvedores. Aqui os alunos a partir da CoreSec, apresentam uma ontologia 

para elicitação de requisitos de segurança para projetos de software, com intuito de 

melhorar a comunicação e o entendimento entre os envolvidos no processo de definição 

dos requisitos de segurança a que o software deverá contemplar. 

 Já os alunos do Grupo 2, desenvolveram uma ontologia para gestão de segurança 

em ambientes de computação Autonômica apresentada de forma resumida na Figura 6.2 

estendendo a ontologia proposta por (ALMEIDA et al., 2007) com conceitos e 

relacionamentos da CoreSec. 
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Figura 6.2. Parte das classes e relacionamentos da ontologia para gestão de 
segurança em ambientes de computação autonômica. 

  

 Nos últimos anos os ambientes de TI têm experimentado um aumento 

significativo em sua complexidade, necessitando que meios transparentes automatizem 

a sua administração, conforme proposto pela Computação Autonômica. Como 

mencionado esta ontologia estende a OSACA (ALMEIDA et al., 2007) com intuito de 

apoiar a gestão da segurança da informação em ambientes de computação autonômica. 

A ontologia aqui proposta pelos alunos considera que a implementação da autoproteção 

será mais eficiente se esta for baseada em um modelo formal de informações do 

domínio. 

 Os alunos do Grupo 3 desenvolveram uma ontologia para gestão de riscos em 

segurança da informação apresentada na Figura 6.4. 
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Figura 6.3. Parte das classes e relacionamentos da ontologia para gestão de 
riscos em segurança da informação. 

 Essa ontologia foi estendida com intuito de prover uma melhor análise de risco 

em ambientes de TI. A ontologia proposta pelos alunos foi desenvolvida para 

contemplar as informações sobre segurança, processos de gerência de riscos, métodos, 

ferramentas e técnicas para identificação e controle de segurança e riscos em diversos 

ambientes. A proposta fornece uma estrutura que pode ser utilizada para organizar a 

informação sobre segurança, riscos e oportunidades e podendo servir para orientar a 

aquisição do conhecimento pelos responsáveis por tais atividades. 

6.3.3 Avaliação 

 Utilizando a CoreSec como ferramenta de apoio ao ensino e aprendizagem de 

segurança da informação notou-se que houve resultados satisfatórios de entendimento 

do domínio de Segurança da Informação. É apresentada na Tabela 6.2 uma comparação 

do que foi aprendido entre os alunos do período 2007.2 e dos alunos do período 2007.1 

que não utilizaram da CoreSec em seu aprendizado. 
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Tabela 6.2: Comparação entre assuntos aprendidos e o nível de 
aprendizagem 

            Assuntos 

 

Turmas 

Web 
Semântica e 
Ontologias 

Ferramentas de 
Desenvolvimento 
se Ontologias 

Metodologias, 
Métodos e 
Técnicas de 
desenvolvimento 
de Ontologias 

Linguagem 
OWL 

2007.1 Todos os 
Grupos 

Todos os Grupos Todos os Grupos Todos os 
Grupos 

Nível de 
Aprendizado 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

2007.2 Todos os 
Grupos 

Todos os Grupos    Todos os 
Grupos 

 Todos os 
Grupos 

Nível de 
Aprendizado 

Médio Alto Alto Médio 

           Assuntos 

Turmas 

Computação 
Autonômica 

Gestão de Riscos Segurança da 
Informação 

Engenharia 
de 
requisitos 

2007.1 Grupo 2 Grupo 3 Todos os Grupos Grupo 1 

Nível de 
Aprendizado 

Baixo Baixo Baixo Baixo 

2007.2 Grupo 2 Grupo 3 Todos os Grupos Grupo 1 

Nível de 
Aprendizado 

Médio Médio Alto Médio 

 

6.3.4 Discussão 

 Verifica-se pelas ontologias desenvolvidas, pelos seminários e avaliações 

realizadas durante o semestre pelos alunos da instância 2007.2 que a quantidade e nível 

de aprendizado de temas distintos e com maior eficiência foi superior se comparada aos 

alunos da instância 2007.1 que também tiveram acesso aos mesmos tópicos de pesquisa, 

porém, sem o uso inicial de um artefato como a CoreSec e não conseguiram produzir 

artefatos de segurança em suas atividades diferente dos alunos da instância posterior. Os 
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resultados apresentados permitem a análise da eficiência do uso da CoreSec no processo 

de ensino e aprendizado do aluno. 

 A CoreSec cumpre o papel ao qual se propõe, se constituindo em uma 

ferramenta computacional que poderá ser utilizada para fins didáticos, possibilitando 

aos professores e estudantes da área de Inteligência Artificial, e mais especificamente da 

área de Segurança da Informação, implementar e testar diversas formas de 

implementação com facilidade, a partir do seu uso. 

6.4 Considerações Finais 

Foram apresentados neste capítulo os resultados da fase de validação da 

CoreSec. Os procedimentos utilizados para a validação foram baseados nas abordagens 

propostas por Porzel e Malaka (2004) conhecida como Application-Based que propõem 

a utilização da ontologia em uma aplicação relacionada ao domínio de conhecimento. 

Isto foi realizado e apresentado nos cenários de utilização da CoreSec. No próximo 

capítulo serão apresentados as conclusões a cerca desta dissertação e possíveis trabalhos 

futuros. 
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7 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 Ontologias vêm contribuindo para facilitar a comunicação e o processamento de 

informação semântica, tanto entre seres humanos quanto entre sistemas computacionais, 

promovendo interoperabilidade entre sistemas ao representarem dados compartilhados 

por diversas aplicações (USCHOLD & GRUNINGER, 2004). 

 Este trabalho propôs a CoreSec – Uma ontologia para o domínio de Segurança da 

Informação, que apresenta os elementos essenciais para auxiliar seus gestores nas tomadas 

de decisões em suas corporações. É extremamente importante estabelecer relações 

semânticas entre os conceitos utilizados na definição de segurança da informação, 

viabilizando a utilização destes nas organizações como forma de comunicação e 

aprendizado. Porque desta forma, a criação de artefatos que representem tais abstrações 

de forma não ambígua é fundamental, e neste contexto as ontologias são apontadas 

como uma potencial solução. 

  A utilização da CoreSec permitiu a consolidação de uma base comum e 

compartilhada com informações a respeito do domínio de segurança da informação 

especificando, tratando e mitigando riscos de segurança que podem está inseridos nos 

diversos ambientes corporativos. Através da ontologia aqui proposta, os possíveis 

impactos que problemas de segurança da informação podem causar em uma dada 

corporação podem ser é minimizados. 

 Este capítulo apresenta as conclusões deste trabalho, destacando as contribuições 

relevantes e indica sugestões para trabalhos futuros. 

7.1 Principais Contribuições 

 O presente trabalho visa prover aos responsáveis pela Segurança da Informação 

das corporações, conhecidos como: Chief Security Office (CSO), que tomam decisões 

estratégicas constantemente, bem como, para desenvolvedores de ontologias, a 

possibilidade de tomar estas decisões para o negócio em questão de forma rápida e 

eficiente, evitando impactos negativos de grandes proporções. Através da ontologia aqui 

proposta, denominada CoreSec, o impacto que problemas de Segurança da Informação 

podem causar em uma dada corporação pode ser minimizado. 

 Este trabalho também possui as seguintes contribuições: 
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1. Uma estrutura formal, padronizada e compartilhada representando informações a 

respeito do domínio de Segurança da Informação, avaliada de acordo com 

critérios como expressividade, capacidade de expansão e consistência utilizando 

assim a máquina de inferência Pellet para tal validação. 

2. Reuso de Conhecimento. Serve como ferramenta para organização, reuso e 

disseminação da ontologia especificando, facilitando a construção de outras 

ontologias de aplicação e promovendo o seu reuso em problemas similares e 

servindo de vocabulário de comunicação entre agentes inteligentes. 

3. Um framework denominado CoreEditor para manipulação, avaliação e validação 

de ontologias. Este framework tem como objetivos: 

a.  Apoiar os usuários finais, principalmente da CoreSec, na tomada de 

decisões estratégicas de segurança em nível gerencial. 

b. Disponibilizar publicamente na Web uma ontologia relativa ao domínio 

de segurança da informação (AZEVEDO et al., 2008a), que está sendo 

empregada pelo sistema na manipulação integrada de dados da Web. 

c. Permitir a criação, extensão, avaliação, manipulação e validação de 

outras ontologias independentes do domínio utilizando a linguagem de 

representação OWL DL, usando máquina de inferência para DL e 

consultas através da linguagem SPARQL, apoiar este desenvolvimento e 

documentação de forma automática com a metodologia Methontology e 

método 101, da qual é uma das funcionalidades que o framework 

proporciona, podendo ser utilizado em substituição ou em conjunto com 

o framework Protégé. 

 Essas contribuições resultaram em cinco trabalhos publicados em anais de 

eventos nacionais e internacionais, são eles: 

• CoreSec: Uma Ontologia de Segurança Aplicada a Gestão de Processos 

de Negócios. Este artigo descreve a CoreSec, resultados e benefícios de 

sua utilização. Apresenta também o framework CoreEditor desenvolvido 

para manipulação da ontologia proposta, sua arquitetura e principais 

funcionalidades. Publicado no EATIS 2008 - Euro American Conference 

on Telematics and Information Systems. Nos proceedings da ACM 

Digital Library 
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• CoreSec: Uma Ontologia de Domínio para Auxiliar a Gestão de 

Segurança da Informação. Este artigo descreve a CoreSec e seus 

resultados para Gestores de Segurança da Informação com ênfase em 

análise de riscos. Publicado no SBSeg 2008 – 8 º Simpósio Brasileiro de 

Segurança da Informação e Sistemas Computacionais. 

• CoreSec: Uma Ontologia como Ferramenta Educacional para Apoio 

no Ensino de Disciplinas de Segurança da Informação. Este artigo 

descreve a CoreSec, resultados e benefícios de sua utilização na área de 

Informática e Educação. Publicado no XVI Workshop sobre Educação 

em Computação (WEI 2008) no XXVIII Congresso da Sociedade 

Brasileira de Computação (CBSC 2008). 

• Uma Ontologia Genérica de Segurança Aplicada a Gestão de Processos 

de Negócios. Este artigo descreve a CoreSec, resultados e benefícios de 

sua utilização. Publicado no 1st Brazilian Workshop on Business Process 

Management (WBPM 2007) no XIII Brazilian Symposium on Multimedia 

and the Web (Webmedia 2007). 

• An Ontology about Information Security Management for Autonomic 

Computing Environments. Este artigo descreve uma ontologia de 

aplicação desenvolvida a partir dos conceitos mais genéricos da CoreSec 

para gestão de segurança da informação em ambientes de computação 

autonômica, apresentando resultados e benefícios de sua utilização nestes 

ambientes. Publicado como resumo estendido no 2nd Latin American 

Autonomic Computing Symposium (LAACS 2007). 

7.2 Identificação de Trabalhos Futuros 

 Sendo a gestão da segurança da informação um problema que exige 

confiabilidade elevada, por se destinar, principalmente, à proteção de ambientes 

corporativos e ativos de alto valor e que se danificados apresentam impactos negativos 

nos negócios, os problemas com a segurança da informação passam a ser uma questão 

estratégica. Vários aspectos deste trabalho podem ser aperfeiçoados visando tal 

objetivo. A seguir são apresentadas algumas sugestões para continuidade do trabalho 

ora apresentado. 
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1. Estender as classes da CoreSec para representar outros cenários relacionados a 

Segurança Computacional. 

2. Desenvolver ontologias de aplicação para cenários mais específicos como 

elicitação de requisitos de segurança em projetos de software e ontologia para 

sistemas de detecção de intrusos a partir da CoreSec, contribuindo para que o 

domínio de Segurança Computacional seja modelado por meio de ontologias. 

3. Enriquecer a CoreSec com mais conhecimento a respeito de segurança da 

informação detalhando melhor algumas classes definidas, visando torná-la ainda 

mais representativa. 

4. Avaliar a ontologia através de outros métodos. 

5. Estender funcionalidades no CoreEditor ainda não contempladas, como um 

módulo para inserção de restrições para as classes criadas, bem como 

desenvolver uma interface mais usual e amigável. 

6. Por fim, sugere-se desenvolver um módulo para o CoreEditor para suportar o 

desenvolvimento de ontologias modulares. 
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Apêndice A: CoreSec 

 Este apêndice apresenta as classes e relacionamentos da CoreSec descritas no 

capítulo 4. Inicialmente é apresentada a hierarquia de classes com relacionamentos is-a 

(é uma) e relacionamentos não hierárquicos. 

 

 

Figura A.1: Hierarquia de Classes Is-a da CoreSec 



 

 

117 

 

 A Figura A.2 representa os relacionamentos não Hierarquicos da 

CoreSec. 

Figura A.2: Relacionamentos não Hierarquicos da CoreSec. 
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 São apresentados nas tabelas abaixo, os relacionamentos do tipo object property 
e data type property definidos para a CoreSec. 

Tabela A.1: Sujeito, relacionamentos object property  e Objetos da CoreSec. 
Sujeito do 

Relacionamento 

Relacionamento Objeto do 

Relacionamento 

Attacker User_Tool Tool 

AttackinTool 

Tool Explorer_Vulnerability Vulnerability 

Vulnerability IsexploiteblebyTool Tool 

Asset HasVulnerability Vulnerability 

Vulnerability Happenson_Asset Asset 

Vulnerability HasCorrection Correction 

Vulnerability Permits SecurityIncident 

Vulnerability IsIn Asset 

Correction DevelopBy CorrectionSupplier 

SupplierCorrection SellsProduct Software 

Software HasSupplier SupplierCorrection 

SupplierCorrection SellsProduct Herdware 

Hardware HasSupplier SupplierCorrection 

SecurityTool TrackAttack Attack 

SecurityTool AvoidAttack Attack 

Attacker Performs_Attack Attack 

Attack Causes_SecurityIncident SecurityIncident 

Threat CanCauses SecurityIncident 

Threat Increases Risk 

SecurityIncident HasConsequence Consequence 

SecurityIncident HasCouterMeasure Measure 

SecurityIncident HasToleranceLevel ToleranceLevel 

SecurityIncident Affects Business 

SecurityIncident HasImpact BusinessImpact 

Risk HasLevel RiskLevel 
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Attack HasOccurrenceLikelihood OccurrenceLikelihood 

Attack Causes SecurityIncident 

SecurityIncident Proceedes_SecurityIncident SecurityIncident 

SecurityIncident Precedes_SecurityIncident SecurityIncident 

SecurityAdministrator UsesSecTool SecurityTool 

SecurityTool Used SecTool SecurityAdministrator 

Measure Reduce Risk 

Corporation HasNeed Need 

Business PartOf Corporation 

Need AnswerBy SecurityRequirements 

SecurityRequirements HasMetric Metric 

Functional DetailedInDocumentation Documentation 

Functional HasRequirementsNoFuncti

onal 

NoFunctional 

SecurutyDocumentation HasBusinessRules BusinessRules 

SecurityAdministrator UserSecTool SecurityTool 

SecurityTool UsedSecTool SecurityAdministrator 

Corporation HasNeed Need 

 
Tabela A.2: Propriedades data type property da CoreSec. 

Propriedade Classe Domínio 

has_consequence Classe Consequence 

has_description_vul Classe Vulnerability 

has_security_incident_type Classe SecurityIncident 

has_version_sw Classe Software 

name Classe SupplierCorrection 

has_scope Classe Documentation 

has_date Classe SecurityIncident 

has_responsible Classe Documentation 

has_control Classe Documentation 

has_reference_tool Classe Tool 

has_objective Classe Documentation 
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description Classe BusinessRules 

has_reference Classe SecurityIncident 

has_code_correction Classe Correction 

has_vultype Classe TypeVulnerability 

has_code Classe Vulnerability 

has_description Classe SecurityIncident 

has_sectooltype Classe SecurityTool 

has_attack_location Classe Attack 

has_model_hw Classe Hardware 

has_attack_type Classe Attack 

has_name_hw Classe Hardware 

has_attacker_type Classe Attacker 

has_name_sw Classe Software 

has_severity Classe BusinessImpact 
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Apêndice B: Código OWL da CoreSec 

 Este apêndice informa onde realizar o download do código OWL DL da 

CoreSec descrita no capítulo 4. O código da CoreSec pode ser encontrado em: 

www.cin.ufpe.br/~rra2/CoreSec.owl. 


