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Resumo 
 

Segurança computacional tem se tornado uma preocupação entre as corporações. 

Na verdade, o uso de ferramentas específicas, procedimentos e políticas que 

cobrem os requisitos para manter a infraestrutura computacional de TI protegida 

de agentes maliciosos provou-se necessário. A fim de solucionar o problema da 

proteção dos recursos computacionais, neste trabalho, propomos um modelo 

automático chamado AutoCore, constituída por um sistema Muilt-agente, baseado 

em ontologias (CoreSec). Esta proposta foi implementada, testada e validada em 

cenários reais para assistir a atividades de segurança e para minimizar a 

complexidade do administrador. 

 

Palavras-chave: Segurança da Informação , Computação Autonômica,Ontologias.
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Abstract 
 

 

Computational security has become a worry among corporations. Indeed, the use 

of specifics tools, procedures and policies that cover requirements to keep the 

computational infrastructure of the IT protected of malicious agents has been 

proved necessary. In order to address the problem of protecting computational 

resources, in this work we propose an automatic model called AutoCore, 

constituted by a Muilt-Agent system, based on ontologies (CoreSec). This proposal 

has been implemented, tested and validated in real scenarios to assist the safety 

activities and to minimize the administrator complexity. 

 
 
Key-word: Information of Security, Autonomic Computing, Ontologies.
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1 
Introdução  

 
Os diversos ambientes de atuação humana, sejam eles militares, 

corporativos ou acadêmicos, necessitam de meios transparentes para planejar e 

gerenciar problemas e informações relacionados à segurança computacional, 

especificamente à segurança da informação. Os problemas com a segurança da 

informação passaram a ser uma questão estratégica para os negócios. A IBM 

(International Business Machines) apresentou um manifesto [HORN, 2001], 

alertando a indústria de Tecnologia da Informação (TI) para uma nova crise. De 

acordo com este, os sistemas computacionais têm evoluído consideravelmente 

desde que surgiram, ao mesmo tempo em que tornaram-se mais complexos de 

serem gerenciados. Alguns motivos que contribuem para esse fato são a 

segurança de sistemas de missão crítica, a necessidade crescente de 

interconectividade, a integração de tecnologias heterogêneas e a alocação 

satisfatória dos recursos computacionais [KEPHART, 2003]. Ainda segundo esse 

manifesto, essa complexidade é incompatível para a grande maioria dos 

profissionais de TI, o que gera custos elevadíssimos e prejudica a qualidade dos 

serviços oferecidos acerca dos diversos eventos que possam colocar a segurança 

dos sistemas em risco. 

Há, portanto, um aumento significativo na complexidade de projetar e 

planejar segurança, necessitando que meios de manipulação, interpretação e 

processamento de informações sejam adotados. 

 Por outro lado, o conjunto de tecnologias que formam a Web Semântica, 

juntamente com sistemas baseados em Agentes Inteligentes e Computação 
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Autonômica, permitem que sistemas computacionais manipulem, interpretem e 

processem essas informações através de ontologias, tendo sido aplicadas em 

diversos contextos que englobam compartilhamento, organização e uso de 

informação semântica. Ontologias têm contribuído para facilitar a comunicação e o 

processamento da informação semântica, tanto entre sistemas baseados em 

agentes quanto entre seres humanos, promovendo assim, interoperabilidade entre 

sistemas ao representarem dados compartilhados por diversas aplicações 

[USCHOLD, 1996]. Com uma base de conhecimento a respeito de aspectos 

relacionados à segurança, as corporações poderão desenvolver e implantar mais 

facilmente mecanismos de proteção, correção e prevenção de acordo com os 

seus requisitos de segurança, requisitos estes expressos através de Acordos de 

Níveis de Serviços (SLAs – Service Level Agreement) ou de políticas de 

segurança exigidos para que seus serviços estejam sempre disponíveis, íntegros 

e confiáveis. 

 

1.1 Contexto e Motivação 

Com o advento da Internet e o aumento do compartilhamento das 

informações entre os usuários, há um aumento considerável nos riscos e ameaças 

aos recursos computacionais, com a falta de segurança e consequentemente, 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 corporativa. Sistemas computacionais são 

caracterizados por diversas interligações e diversidades e não conseguem prever 

todas as interações entre seus diversos componentes, ficando várias delas para 

serem tratadas em tempo de execução, trazendo uma crescente dificuldade para 

instalar, proteger, configurar, otimizar, manter e fundir componentes, de modo a 
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responder um fluxo rápido de mudanças e demandas conflitantes ocorridas 

durante e após ataques de agentes mal intencionados aos sistemas 

computacionais corporativos. 

Outro problema a ser resolvido em sistemas de segurança computacional é 

a falta de padrões amplamente aceitos pela área de Segurança da Informação, o 

que dificulta as interações entre sistemas existentes e a correlação dos seus 

resultados. Outro grande problema esta no fato de que a complexidade acima 

citada é basicamente apoiada na intervenção humana, sendo que esta 

complexidade está além da capacidade humana de gerenciá-la. Portanto a 

solução de tornar as tarefas simples para administradores e/ou gestores de 

segurança, paradoxalmente, é criar sistemas complexos, embutindo a 

complexidade dos sistemas em sua infra-estrutura e deixando que ele gerencie a 

si mesmo, fazendo com que não se preocupem como o gerenciamento será 

realizado e que humanos manifestem apenas seus interesses. 

A partir dos requisitos colocados acima, percebe-se claramente a 

necessidade de uso de estruturas que comprovadamente reduzam a habitual falta 

de gerenciamento de sistemas computacionais e especificamente de segurança 

computacional nas organizações. Este tipo de solução é dita, no ramo de 

informática, solução declarativa, ou seja, ela inclui conhecimento descritivo acerca 

das entidades participantes do domínio representado, que normalmente localiza-

se do lado de fora dos programas. 

De fato, soluções declarativas baseadas em agentes inteligentes e 

ontologias favorecem a confecção, melhoria e integração de sistemas de 

segurança, visto que podem satisfazer os requisitos apregoados acima por 

emprestarem uma melhor organização do conhecimento, bem como engajamento 

ontológico às soluções a problemas computacionais não triviais como os citados 

acima. Engajamento ontológico diz respeito à similaridade da forma como o 

conhecimento é organizado nos sistemas, e como a terminologia empregada em 

sua área específica, prover uma tradução mais direta do conhecimento e teoria do 

domínio sobre a qual está ou era construída a aplicação. Poucas práticas têm se 

mostrado tão adequadas e bem sucedidas, quanto o uso de um tipo de estrutura 
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declarativa específica, conhecida como ontologias juntamente com agentes 

inteligentes, para organizar conhecimento em organizações, de forma a maximizar 

seu registro, difusão, uso efetivo e reuso. 

A Computação Autonômica postula o desenvolvimento de padrões abertos, 

novas tecnologias e maneiras que permitam aos sistemas uma interação eficiente. 

O paradigma da Computação Autonômica prescreve, ainda, que os mesmos 

tenham a possibilidade de antever situações e proteger sistemas 

automaticamente, bem como proteger-se, ao mesmo tempo em que exista uma 

dependência mínima ao suporte tradicional existente nos meios de TIC. 

 

1.2 Objetivo do Trabalho 

O principal objetivo desta dissertação é propor um sistema Multi-Agente 

baseado em ontologias que atue de forma autonômica na resolução de problemas 

de segurança em ambientes computacionais corporativos. 

 

Os objetivos secundarios deste trabalho são: 

 

• Modelagem do Sistema Multi-Agente. O sistema Multi-Agente será 

projetada de forma a favorecer extração de conhecimento da ontologia, e 

atuar de forma autonômica na resolução de problemas de segurança; 

• Implementação. O sistema multi-agente proposto será implementado 

utilizando a linguagem de Programação Java e o Framework Jade para 

desenvolvimento de agentes inteligentes; 

• Melhorias. Implemantar melhorias no CoreEditor e fazer a integração com o 

sistema multi-agente proposto.  

• Construção de um corpus de teste. Será necessária a criação de uma base 

de documentos, que será utilizada na próxima atividade (na etapa de testes 

e avaliação); 
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• Testes e Avaliação do Sistema Multi-Agente com o corpus mencionado 

acima. Para validar a proposta, serão montados cenários com exemplos 

fictícios do uso da ontologia e do sistema proposta. 

• Melhorias e refinamentos. Esta atividade buscará identificar falhas e realizar 

refinamentos que melhorem a precisão do sistema Multi-Agente 

autonômico. 

 

1.3 Organização da Dissertação 

Além da Introdução, esta dissertação conta com mais seis capítulos, como 

se segue: 

Capítulo 2 – Segurança da Informação : Esse capítulo apresenta conceitos 

pertinetes a Segurança da Informação, sua importancia, ciclo de vida e algumas 

normas de segurança. 

Capítulo 3 – Agentes Inteligentes : Nesse capítulo é apresentada uma discussão 

teórica entre agentes. Inicialmente apresentamos os conceitos fundamentais 

relacionadas a agentes encontrados na literatura, características de agentes, 

tipologia de agentes, distinção entre agentes e objetos. Em seguida, são 

abordados os sistemas multi-agentes, coordenação em sistemas multi-agentes, 

ciclo de vida de um agente e aplicações para agentes inteligentes.  

 Capítulo 4 – Computação Autonômica : Esse capítulo apresenta uma revisão 

bibliográfica sobre a computação autonômica, buscando caracterizar o tema por 

meio de uma levantamento bibliográfico mais minucioso, e pela definiçao de 

determinantes.  

Capítulo 5 - Ontologias : Esse capítulo apresenta assuntos relacionados à 

utilização de ontologias. Nele, será apresentado um panorama dos elementos 

essenciais para a construção das ontologias, tais como linguagens, ambientes, 

mecanismos de inferência, metodologias, bem como assuntos básicos como 

conceitos, tipos de ontologias e benefícios do uso de ontologias . 
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Capítulo 6 - Autocore: Nesse capítulo apresentamos o AutoCore, mostrando sua 

arquitetura, experimentos, resultados, avaliação e validação do sistema proposto. 

Capítulo 7 – Conclusão: Esse capítulo conclui a dissertação com um breve 

resumo dos resultados obtidos, apontando algumas limitações, além das 

possibilidades de trabalhos futuros. 
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2 
Segurança da 

 Informação  
2 Segurança da Informação  

 
2.1 Introdução 

A necessidade de segurança da informação nas empresas é um fato 

crescente nas ultimas décadas. Todos os dias hackers descobrem novas 

vulnerabilidades de segurança, seja intencional ou acidental, e para proteger 

essas informações contra essas possíveis ameaças é preciso que a segurança 

seja contínua e evolutiva. 

Sabendo-se o quão importante é a segurança para as organizações, pode-se 

afirmar que segurança é hoje um ponto crucial para sua sobrevivência. E ainda, 

devido a segurança ser indispensável para a lucratividade e, consequentemente, á 

-sobrevivência das mesmas organizações, o investimento nessas área torna-se 

essencial. Entretanto, a segurança é um processo difícil de ser alcançado, tento 

em vista, não existir processo totalmente seguro. 

 

Segurança da informação é uma área de 
conhecimento dedicada à proteção de ativos da 
informação contra acessos não autorizados, 
alterações indevidas ou sua indisponibilidade 
(SÊMOLA etal.2003). 

 

Houve uma época em que as informações das empresas eram armazenadas 

em papel. Contudo, a forma de proteger tais informações era simplória. Era 
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necessário apenas que os documentos fossem guardados em locais seguros 

(DIAS 2000). 

Com as constantes evoluções tecnológicas, as informações contidas em 

computadores passaram a ser consideradas de alto risco. Assim, as informações 

devem ser restritas ao acesso físico, pois o vazamento de informações poderá 

comprometer toda organização. 

Existem diversas tecnologias à disposição e, dentre elas, algumas são 

indispensáveis e deveriam ser utilizadas pelas empresas com intuito de aumentar 

a segurança das informações. São elas: firewall, criptografia e antivírus. Porém, 

esses são simples processos a serem atravessados pelos hackers (SILVA 2005). 

Segurança da informação é a proteção da informação de vários tipos de 

ameaças para garantir: a continuidade do negócio, minimizar os riscos de ataques 

e, maximizar o retorno sobre os investimentos e as oportunidades. Logo o desejo 

da organização é que suas informações estejam guardadas em local seguro para 

que possíveis ataques não se concretizem. 

 

2.2 Conceitos Básicos Relacionados à Segurança da 

Informação 

A segurança computacional pode ser definida de várias formas, dependendo 

do contexto em que é tratada. Pode variar em função da estrutura computacional, 

das pessoas envolvidas ou das regras de uma organização em particular, porém, 

de um modo geral, os objetivos de segurança podem ser caracterizados pela 

preservação de três fatores, (SÊMOLA,2003): 

 

• Integridade : toda informação deve ser mantida na mesma condição 

em que foi disponibilizada pelo seu proprietário, visando a sua 

proteção contra alterações indevidas, intencionais ou acidentais; 

• Disponibilidade : toda informação gerada ou adquirida por um 

indivíduo, ou instituição, deve estar disponível aos seus usuários no 
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momento em que os mesmos delas necessitem para qualquer 

finalidade; 

 

  Ilustra-se na Figura 2.1 essas três bases da Segurança da Informação, 

utilizadas no auxílio à proteção dos ativos de maneira a ter a informação  sempre 

disponível quando  desejado,  ser confiáveis, corretas e permaneçer imunes aos 

acessos não autorizados.  

 

 

Figura 2.1 Conceitos básicos da Segurança da Informação. 
Fonte: (ALASI 2007). 

 

 
2.2.1 Informação 

 
A informação está presente nos processos de decisão do ser humano, haja 

vista o estado cognitivo do indivíduo, ou seja, todo o seu conhecimento e 

experiência de vida, são alterados a partir do momento em que há contato com a 

informação. Como qualquer outro ativo importante para os negócios, a informação 

possui um grande valor para a organização e, consequentemente, necessita ser 

adequadamente protegida (ISO/IEC 17799:2001). As ações e atitudes humanas 

são influenciadas pelo conhecimento adquirido através da informação. Diz-se a 
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informação ser o resultado do processamento de um conjunto de dados, sendo 

considerado como dado, algo de valor para a composição da informação. 

 

O que destingue dado de informação é o 
conhecimento que ele propicia ao tomador de 
decisões; o conhecimento baseia-se, portanto, em 
dados e informações, é ligada as pessoas e 
construído por indivíduos representando suas crenças 
sobre como agir nos relacionamentos e situações 
cotidianas dedicada à proteção de ativos da 
informação contra acessos não autorizados, 
alterações indevidas ou sua indisponibilidade 
(PEREIRA E CABRAL, 2007). 
 
 

A informação pode ter valor atribuído de acordo com o benefício e utilização 

na organização, podendo ser utilizada na criação de estratégias de marketing e 

proporcionar vantagem competitiva sobre as concorrentes do mesmo segmento, 

desde que a informação seja utilizada de forma útil. 

 

2.2.2 Ativos 

 
Todo elemento de um processo, incluindo o próprio processo, que manipulam 

e processam a informação, o meio onde é armazenada, os equipamentos para 

seu manuseio, transporte e descarte, é considerado “ativo”. O termo “ativo” possui 

esta denominação, oriunda da área financeira, por ser considerado um elemento 

de valor para o indivíduo ou organização e, sendo assim, necessita de proteção 

adequada. Existem diversas formas de dividir e agrupar os ativos para facilitar seu 

tratamento, por exemplo: equipamentos, aplicações, usuários, ambientes, 

informações e processos. Com isso, torna-se possível identificar melhor as 

fronteiras de cada grupo. 

 

2.2.3 Ameaças 
 
 

Algumas empresas em atividade possuem software gerenciadores de suas 

informações importantes, o que as tornam cada vez mais vulneráveis às ameaças 
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de segurança. A interconexão entre redes públicas e privadas e o 

compartilhamento de recursos, aumenta a dificuldade do processo de controle ao 

acesso. Desta forma, é imprescindível às organizações atentarem aos tipos de 

ameaças possíveis de ocorrer em seu ambiente corporativo, prevenindo-se de 

possíveis ataques (FRANCISCO 2004). 

“Ameaça” é tudo aquilo que pode comprometer a segurança de um sistema, 

podendo ser acidental (falha de hardware, erros de programação, desastres 

naturais erros de usuário, bugs de software, uma mensagem secreta enviada, um 

endereço incorreto etc.) ou deliberada (roubo, espionagem, fraude, sabotagem, 

invasão de hackers etc) (DIAS 2000). 

As informações acessadas pelos usuários devem ser confiáveis e estar 

disponíveis quando forem requisitadas. Segundo Wanderley (2005), para que isso 

ocorra sem problemas é preciso protegê-las contra possíveis ataques, a saber: 

• Hackers : termo utilizado quando deseja-se identificar quem realiza ataques 

em sistemas computacionais. São indivíduos criadores e modificadores de 

softwares e hardwares de computadores, seja desenvolvendo novas 

funcionalidades, ou adaptando antigas. O termo hacker é melhor 

empregado àqueles especialistas em computação (por vezes, fanáticos) 

que gostam de exibir seus dotes informáticos invadindo sistemas (UCHÔA, 

ALVES 2002). Já o termo Cracker é utilizado para identificar os praticantes 

da invasão (quebra) de sistemas de segurança, roubando informações e 

causando danos ou transtornos às vítimas; 

• Código malicioso : é um termo genérico utilizado para denominar os tipos 

de programas especificamente desenvolvidos para executar ações de 

caráter maldosos, ou maliciosos, destruindo dados armazenados em um 

computador; 

• Negação de serviços (DoS) : Neste tipo de ataque, o atacante utiliza-se de 

um computador para tirar de operação um serviço, ou computador, 

conectado à internet, aproveitando-se de falhas e/ou vulnerabilidades 

presentes na máquina-alvo, enviando um grande número de mensagens, 
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de maneira a esgotar os recursos disponíveis como CPU, memória, banda 

etc.; 

• Engenharia Social : Essa técnica ao invés de explorar a tecnologia, explora 

algumas fraquezas humanas, objetivando enganar as pessoas com intuito 

de obter senhas e dados importantes da organização. Essa técnica explora 

o fato de os usuários estarem sempre dispostos a ajudar e colaborar com 

os serviços da organização (NAKAMURA 2002). 

 

2.2.4 Vulnerabilidades 
 

Vulnerabilidades são deficiências associadas aos ativos que processam as 

informações, permitindo ao atacante obter seus objetivos. 

Quando essas vulnerabilidades são encontradas, proporcionam ao atacante 

a possibilidade de concretizar o ataque. Por si só, as vulnerabilidades não 

provocam incidentes, por isso são consideradas agentes passivos. Para a 

ocorrência de um incidente, é necessário que a vulnerabilidade seja explorada por 

uma ameaça, ou seja, um agente ativo. 

 
2.2.5 Riscos 
 

Em uma abordagem conceitual, o risco pode ser definido como a 

probabilidade de uma ameaça específica explorar uma vulnerabilidade existente. 

Pode provocar perdas de confidencialidade, integridade e disponibilidade, 

causando impactos para a organização. O risco pode ser classificado e tratado 

como uma oportunidade, uma incerteza ou uma ameaça.  

                    

RISCO = AMEAÇA + VULNERABILIDADE 

 

Conforme a equação acima, o risco é diretamente proporcional ao número 
de ameaças e vulnerabilidades aos quais o ativo está sujeito. 

 
• Incidente : qualquer evento adverso confirmado ou sob suspeita, 

decorrente da ação de uma ameaça que explora uma ou mais 

vulnerabilidades, levando à perda de princípios da segurança da 



CAPÍTULO 2.  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

13 
 

informação: confidencialidade, integridade e disponibilidade. 

 

• Impacto : abrangência dos danos causados por um incidente de 

segurança sobre um ou mais processos de negócios, ou seja, 

impacto é o resultado da concretização de uma ameaça contra um 

ativo.  

 

• Aspectos de Segurança da Informação 

 

Em qualquer sistema que remeta à segurança, vários aspectos 

são considerados essenciais na prática da Segurança da Informação, 

dependendo do objetivo a ser alcançado. Tais aspectos são: 

 

• Autenticação : representa a maneira como o usuário de 

sistema prova sua identidade, ou seja, é a capacidade de 

garantir que um usuário é realmente quem diz ser. A 

autenticação em um sistema deve assegurar ao receptor 

que a mensagem é realmente procedente da origem 

informada em seu conteúdo. Autenticação é um processo 

de identificação e reconhecimento formal da identidade 

dos elementos que entram em comunicação ou fazem 

parte de uma transação eletrônica, permitindo o acesso a 

informação e seus ativos por meio de controles de 

identificação desses elementos (SÊMOLA 2003); 

• Legalidade : é a característica das informações de possuir 

valor legal dentro de um processo de comunicação, onde 

todos os ativos estão de acordo com as cláusulas 

contratuais pactuadas ou a legislação política institucional, 

nacional ou internacional vigentes. Ou seja, o uso da 

informação deve estar em conformidade com os contratos, 

leis aplicáveis, licenças e regulamentos. 
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2.2.6 Atacantes 
 

Chamam-se atacantes os indivíduos que realizam ataques a 

sistemas computacionais, explorando suas vulnerabilidades, podendo ou 

não obter êxito (NAKAMURA 2002). Os atacantes são mais conhecidos por 

hackers, no entanto, existe outra variedade de atacantes, podendo-se citar:  

 

• Preackeres : responsáveis por fraudes em telefonia, atualmente o 

maior alvo é a telefonia celular; 

• Script Kiddies : atacantes com pouco conhecimento técnico, sendo 

considerado o de maior incidência de ataques. Utilizam ferramentas 

facilmente encontradas na internet; 

• Crackers : possuem conhecimento avançado, sendo capazes de 

quebrar segurança de informações, destruindo sistemas e roubando 

bancos e instituições financeiras; 

• Carderes : responsáveis por fazer compras pela internet utilizando 

cartões de créditos roubados, ou mesmo clonando números de 

cartões através de softwares desenvolvidos para este fim; 

• Insiders : colaboradores ou ex-colaboradores insatisfeitos, cujos 

objetivos é roubar informações, caracterizando espionagem, ou agir 

de forma a destruir sistemas e processos dos quais conhece. 

 
Além dos tipos mencionados, existem outros como: White Hats, Black 

Hats, Cyberpuncks e Coders (NAKAMURA 2002), todos variantes de 

Crackers. 

 
 

2.2.7 Ataques 
 

Chamam-se atacantes os indivíduos que realizam ataques a sistemas 

computacionais, explorando suas vulnerabilidades, podendo ou não obter êxito 

(NAKAMURA 2002). Os atacantes são mais conhecidos por hackers, no entanto, 

existe outra variedade de atacantes, podendo-se citar: 
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• Ataque ao nível de aplicação : explora as vulnerabilidades dos 

softwares utilizadores do protocolo TCP-IP; 

• SQL – Injection : é uma técnica que possibilita a inserção de um 

código na linguagem SQL (Structured Query Language) em páginas 

web, permitindo ao invasor o acesso ao servidor de banco de dados; 

• Trojan  ou Cavalo de Tróia : executa funções sem o conhecimento 

por parte do usuário atacado, permitindo a exploração do 

computador pelos invasores; 

• Vírus : talvez a forma de ataque mais conhecida. É um software que 

faz cópia de si mesmo, causando diversos problemas, tais como o 

mau funcionamento de softwares; 

• Worm : software que não precisa ser executado para ser utilizado, 

fornecendo e enviando informações aos hackers, de maneia oculta 

e, na maioria das vezes, imperceptível ao usuário: 

• Ataque físico : caracterizado pelo roubo de equipamentos discos, 

HD, CD-ROM, Pen-Drive ou outros meios armazenamento de dados 

retirados da empresa para posterior análise e destruição; 

• Denial of Service  (DoS): ataque de negação de serviço, responsável 

por sobrecarregar servidores com grande volume de informação, 

causando parada do sistema operacional, preenchimento do buffer 

do servidor e a sobrecarga de operações do processador. 

 

De acordo com a Figura 2.2, pode-se observar os incidentes reportados por 

empresas situadas no Brasil ao CERT.br – Centro de Estudos, Respostas e 

Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil (CERT 2010), no período entre 

os anos de 1999 e 2010. 
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Figura 2.2  Gráfico de totais de incidentes de Segurança reportadas à CERT. 
Fonte: adaptado de CERT.br. Disponível em http://www.cert.br/stats/incidentes/. 

 
 

Segundo a Figura 2.2, nota-se um aumento considerável de incidentes de 

segurança nos últimos anos, o que pode levar as empresas a considerarem o 

investimento em soluções de segurança em seus negócios. 

Na Tabela 2.1 possuímos os mesmos dados apresentados na Figura 2.2 no 

período de 1 de Abril a Junho de 2010, distribuídos mensalmente como 

percentuais por tipo de incidente. 

 

Mês Total worm (%) Dos (%)    invasão (%) web (%) scan (%) fraude (%) outros (%) 

Abr 25496 468 1 682 2 20 0 579 2 4014 15 19228 75 505 1 

Mai 43819 1212 2 2 0 27 0 431 0 3087 7 38790 88 270 0 

Jun 10792 1821 16 1 0 4 0 464 4 6160 57 2023 18 319 2 

Total 80107 3501 4 685 0 51 0 1474 1 13261 16 60041 74 1094 1 

Tabela 2.1  Incidentes de segurança  
Fonte: de CERT.br. Disponível em http://www.cert.br/estatisticas. 



CAPÍTULO 2.  SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO 
 

17 
 

2.2.8 Ciclo de Vida da Informação 
 

É imprescindível o entendimento dos aspectos ligados à segurança, isto é, 

as propriedades a serem preservadas e protegidas, de maneira a controlar as 

informações e, principalmente, os caminhos percorridos pela informação, como 

parte do seu ciclo de vida, a colocam em risco.  

Toda informação, desconsiderando a forma de representação, percorre um 

ciclo de vida definido por quatro fases, propostas por (SÊMOLA 2003): manuseio, 

armazenamento, transporte e descarte. 

 

• Manuseio : corresponde à fase onde a informação é originada e 

gerenciada, tanto na digitação quanto na utilização. Por exemplo, o 

processo de criação, manutenção e uso de uma senha, seja 

numérica, textual ou alfanumérica; 

• Armazenamento : continuando a fase anterior, depois de 

manipulada, a informação deve seguir um caminho de forma a ser 

armazenada, por exemplo, gravada em mídia e preservada em 

depósitos e em gavetas para eventos futuros;  

• Transporte : após o armazenamento, a informação é encaminhada, 

seja via telefone, e-mail, fax, serviços de postagem e entrega, 

podendo ser levado em consideração o caráter de confidencialidade 

da informação armazenada;  

• Descarte : existem situações em que a informação deixa de possuir 

sua importância inicial ou validade, devendo neste momento ser 

descartada. Assim, dependendo do tipo de armazenagem e do grau 

de confidencialidade, a informação poderá ser destruída (se for o 

caso) e tirada de circulação. Um exemplo desta fase seria a exclusão 

definitiva de arquivos do computador ou trituração de documentos 

em papel. 
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2.3 Política de Segurança da Informação 

Políticas de segurança é um conjunto de regras e práticas que regulam 

como uma organização gerencia, protege e distribui suas informações e recursos 

(FERREIRA 2003). 

A política de segurança tem desempenhado um papel muito importante 

para as organizações, pois serve como base para questões voltadas à proteção 

das informações, abrangendo aspectos humanos, culturais e tecnológicos. 

 A política define procedimentos específicos de manipulação e proteção da 

informação, definindo e atribuindo direitos e responsabilidades às pessoas 

(usuários, administradores de redes e sistemas, funcionários, gerentes etc.) 

participantes da informação. Desta forma, todos os manipuladores da informação 

conhecerão suas atribuições e expectativas acerca da segurança dos recursos 

computacionais com os quais trabalham, inclusive com conhecimento sobre as 

penalidades as quais estão sujeitos pelo descumprimento de tais políticas. Essas 

políticas deverão considerar questões culturas e legais da região local, assim 

como os processos e os negócios da empresa (DIAS 2000). 

 Segundo Wanderley (2005), as políticas de segurança vão subsídiar os 

administradores na avaliação dos possíveis riscos envolvidos no processo, dentre 

eles: 

 

• Serviços oferecidos aos usuários : todos os serviços apresentam 

um risco e, por isso, o administrador deve avaliar sua necessidade. 

Serviços não utilizados, não devem ser instalados. 

• Perda de informações : quando há perda de dados, por exemplo, 

quando os dados da organização são corrompidos ou excluídos sem 

intenção, violação de privacidade, quando por exemplo, as 

informações são acessadas por pessoas não autorizadas, e perda de 

serviços, quando, por exemplo, usuários não conseguem acessar 

seus e-mails. 
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As políticas de segurança devem ser abrangentes, de forma que haja um 

completo entendimento por parte dos usuários e a adoção à essa política. Essa 

adoção pode trazer alguns transtornos iniciais devido à mudança de 

comportamentos antes exercidos incorretamente, muitas vezes sem percepção de 

tais comportamentos (SILVA 2005). 

De acordo com Geus e Nakamura (2003), deve-se seguir algumas 

orientações para a elaboração de uma política de segurança, entre elas: 

 

• A política deve representar o pensamento da organização e ter o 

apoio de todos; 

• O documento com a política de segurança deve evitar termos 

técnicos, sendo simples o suficiente para o bom entendimento e 

utilização; 

• Deve-se definir responsabilidades a cada membro envolvido, 

inclusive ao gestor da política; 

• Deve-se adotar medidas disciplinares para descumprimentos da 

política; 

• Avaliar os recursos necessários para implementação da política; 

• Avaliar serviços estritamente necessários, devendo-se proibir o uso 

de serviços não expressamente permitidos; 

• Deve-se primar pela salvaguarda das informações da organização. 

 

Aspectos humanos são fatores importantes a serem considerados pelas 

organizações na elaboração de uma política de segurança da informação, 

preparando e treinando os usuários para a correta utilização da mesma, de forma 

a convencê-los a seguir corretamente as medidas estabelecidas. 

 

2.4   Normas de Segurança da Informação 
 
 

Segundo ALASI (2007), normas podem ser conceitualizadas como um 

conjunto de regras gerais da segurança das informações, devendo ser utilizadas 
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por todos os segmentos envolvidos nos processos de negócio da instituição, 

sendo normalmente elaboradas com foco em assuntos mais específicos, por 

exemplo, controle de acesso, uso da Internet, uso do correio eletrônico, acesso 

físico etc. 

 Essas normas facilitam os negócios entre fornecedores e clientes, tanto a 

nível local ou nacional quanto a nível internacional, pois estabelecem padrões a 

serem seguidos, garantindo-se interoperabilidade entre serviços, processos e 

produtos. A falta de padrões pré-definidos acarreta em diversos problemas, a 

exemplo de: baixa qualidade do produto, incompatibilidade com outros produtos 

existentes, produtos não confiáveis, ou mesmo perigosos, além da falta de 

referência entre produtos, o que dificulta a comparação entre eles. 

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 01) considera os 

seguintes objetivos correspondentes à normalização: 

 

• Comunicação : proporcionar meios mais eficientes na troca de 

informações entre o fabricante e o cliente, melhorando a 

confiabilidade das relações comerciais e de serviços; 

• Proteção ao consumidor : prover a sociedade de mecanismos 

eficazes para aferir qualidade dos produtos; 

• Diminuição de barreiras técnicas e comerciais : evitar a existência 

de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em 

diferentes países, facilitando assim, o intercâmbio comercial. 

 

Empresas, governos e instituições internacionais têm trabalhado com intuito 

de estabelecer padrões e normas que reproduzam as melhores práticas de 

mercado relacionadas à segurança da informação. 
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2.5   Conclusões 

 
Este capítulo teve como objetivo principal apresentar os fundamentos 

básicos de  segurança da Informação compreendendo os conjuntos e medidas 

que visam proteger e preservar as informações, assegurando-lhes integridade, 

disponibilidade e confidencialidade. Esses são os três elementos base para 

segurança da Informação e, portanto são essenciais para assegurar a integridade 

e confiabilidade em sistemas de informações. Nesse sentido, esses três 

elementos, juntamente com mecanismos de proteção têm por objetivo prover 

suporte a restauração de sistemas de informações, adicionando-lhes capacidades 

detecção, reação e proteção. Assim, o uso  da segurança da informação pode ser 

determinado pela suscetibilidade das informações, pelo nível de ameaças ou por 

quaisquer outras decisões de gestão de riscos.  
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3 
Agentes  

Inteligentes 
3 Agentes Inteligentes   

3.1 Introdução 
 
 

A abordagem de desenvolvimento de sistemas baseados em agentes 

inteligentes tem sido largamente discutida entre as comunidades acadêmicas 

através de inúmeros trabalhos publicados em eventos nacionais e internacionais 

além de diversos projetos de pesquisa científica. Agentes Inteligentes (AI) 

compõem a unidade modular fundamental dos sistemas multiagentes, 

consequentemente, dos sistemas desenvolvidos a partir da Engenharia de 

Software Orientada a Agentes (ESOA). Sua utilização está relacionada ao fato de 

um agente ser considerado uma abstração de mais alto nível – quando 

comparado, por exemplo, a um objeto – definido em termos de comportamentos e 

não em termos de atributos ou métodos, tornando-se uma maneira mais natural e 

intuitiva para a modelagem de diversos tipos de problemas (DÁRIO, 2005). 

 

3.2 Conceitos 

Hewitt (1977) propôs o conceito de um objeto interativo, independente e com 

execução concorrente, tendo sido nomeado como “Ator”. Na opinião de Nwana 

(1996), as definições de agentes são conflitantes, estando todas associadas à 

vários pontos distintos, além de alta dependência das funcionalidades do agente 

estudado em questão. Entretanto, não há uma definição direta sobre os agentes. 

Isto ocorre devido à existência de diversas características nas diversas aplicações.
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Para Nwana (1996), uma das dificuldades na formulação de uma definição 

padrão está na própria comunidade de software, onde a palavra “agente” é usada 

em diferentes ramos de pesquisa e desenvolvimento.  

Dentro da área de computação, um agente faz parte de um sistema 

computacional, possuindo a capacidade de realizar ações independentes, ou seja, 

sem a intervenção de usuários. Um agente pode atuar em substituição ao homem, 

ou à máquina, devido a possuir capacidades de comunicação entre si, de maneira 

à executar tarefas pré-estabelecidas a ele. No software, os agentes representam 

papéis de pessoas do mundo real, possuindo suas atividades implementadas no 

sistema. Da mesma forma que existem interações entre as pessoas para a 

execução de tarefas, nos sistemas desenvolvidos com a tecnologia de agentes há 

comunicação entre os agentes para realizar as suas atividades, ou em outras 

palavras, alcançar os seus objetivos [WOOLDRIDGE, 2002]. 

 

3.3 Características dos Agentes 
 

“Agentes inteligentes executam continuamente três funções: percepção das 

condições dinâmicas do ambiente, ação para afetar as condições do ambiente e 

raciocínio para interpretar as percepções, resolver problemas, fazer inferências e 

determinar ações” [HAY, 1995]. Russell e Norvig (2003), definiu os agentes como 

tudo que se possa considerar capaz de perceber seu ambiente através de 

sensores e atuar neste mesmo ambiente através de seus atuadores. As 

percepções estão ligadas diretamente aos sensores, ou seja, são as entradas dos 

dados. Já as ações estão ligadas diretamente aos atuadores, ou seja, a saída dos 

dados. 

 Na caracterização de um AI, de forma geral, há algumas características 

importantes, podendo o agente agregar todas ou algumas. Wooldridge (2002) 

estabelece um conjunto mínimo de caracteristicas necessarias para identificar um 

agente : 
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• Autonomia : Um agente atua por princípios próprios, não precisando ser 

manipulado por nenhum usuário; 

• Habilidade Social : Os agentes são capazes de interagir com outros 

agentes (além dos próprios usuários), de maneira a alcançar seus 

objetivos; 

• Reatividade : Um agente pode reagir automaticamente à mudanças 

ocorridas no ambiente de maneira a satisfazer seus objetivos; 

• Pró-Atividade : Um agente pode mudar seu comportamento com intuito de 

alcançar seus objetivos; 

• Aprendizagem : Os agentes podem ter a capacidade de aprender novos 

comportamentos, de maneira a tomar novas decisões; 

 

3.3.1 Ambientes dos Agentes  

Para que possam atuar, os agentes precisam perceber em algum ambiente. 

Estes ambientes podem possuir algumas propriedades distintas. Russell e Norvig 

(2003), sugere a seguinte classificação: 

 

• Completamente Observável Versus  Parcialmente Observável : Em um 

ambiente Completamente Observável, ou Acessível, os agentes são 

capazes de obter todas as informações, precisas e atualizadas, em cada 

instante, sobre os estados desse ambiente. No Parcialmente Observável, 

ou Inacessível, as percepções são pontuais e dependentes de outras 

informações, limitando em alguns aspectos o raciocínio completo dos 

agentes; 

• Determinístico Versus  Não-Determinístico : No Determinístico, o próximo 

estado do ambiente pode ser completamente determinado pelo estado atual 

e as ações executadas pelo agente, enquanto no Não-Determinístico (ou 
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Estocástico), os estados do ambiente são aleatórios e portanto, não 

determinados pelos agentes; 

• Episódico Versus  Sequencial : No Episódico, a experiência do agente é 

dividida em episódios atômicos. Cada episódio consiste na percepção do 

agente e depois na execução de uma ação, sendo crucial na não 

dependência dos episódios anteriores. Já no Sequencial, a decisão de uma 

ação atual pode afetar todas as decisões futuras. Neste ambiente, o agente 

precisa pensar à frente; 

• Estático Versus  Dinâmico : Em ambientes Estáticos, não haverá alteração 

de seus estados enquanto o agente estiver atuando sobre ele. No 

Dinâmico, pode haver alteração no estado enquanto o agente delibera 

(atua) sobre ele; 

• Discreto Versus  Contínuo : Em ambientes Discretos, existe um número 

distinto e claramente definido de ações e percepções. Já nos Contínuos, as 

ações e percepções mudam em uma faixa contínua de valores;  

• Agente Único Versus  Agentes Múltiplos : Para ambientes caracterizados 

como Agente Único, um único agente estará envolvido no ambiente, 

podendo ser Passivo, quando o ambinte muda devido às ações do único 

agente, ou Ativo, onde o ambiente muda sem intervenção do agente. Em 

ambientes caracterizados como Agentes Múltiplos haverá mais de um 

agente envolvido, estes podendo ser Cooperativos (com ações de ajuda 

mútua), Competitivos (Cada agente tenta realizar suas ações 

independentemente das ações dos outros) e Cooperativos Competitivos 

(com alianças fixas ou dinâmicas). 

 

3.4 Tipologias de Agentes 
 

 Tipologias são classificações para atributos comuns. A seguir serão 

apresentados alguns tipos de classificações existentes na literatura:  
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• Agentes Colaborativos : Possuem técnicas próprias de raciocínio 

inteligente, sendo capazes de enfatizar a autonomia e a cooperação com 

vários outros agentes para executar tarefas próprias; 

• Agentes Interfaces : Interagem especificamente com o usuário, sendo 

capaz de enfatizar a autonomia e o aprendizado para executar 

determinadas tarefas; 

• Agentes Reativos : Possuem apenas um processo, atuando sobre eles 

através do comportamento estímulo/resposta; 

• Agentes Móveis : Agentes com a capacidade de movimentação entre 

ambientes diferentes sem perda de informação e ainda capaz de executar 

suas ações no novo ambiente; 

• Agentes de Informações : Tem como principal funcionalidade gerenciar a 

informação, ou seja, coletar e manipular dados por diversas fontes; 

• Agentes Heterogêneos : Agentes que não possuem uma classificação 

homogênea ou ainda com classificação híbrida. 

 

3.5 Agentes Versus  Objetos 
 

Pode ocorrer aos profissionais usuários do paradigma de orientação a 

objetos, que os agentes na verdade são objetos com certo grau de autonomia, 

sendo esta autonomia possível de ser programada. Entretanto, a abstração dos 

agentes é bem superior à dos objetos, o que o torna um tanto quanto diferente em 

diversos aspectos.  

 Em estudos levantados por Dário (2006), as técnicas de desenvolvimento 

de software orientadas à análise funcional ou à modelagem orientada a objetos 

são insuficientes em muitos casos, pois não capturam a flexibilidade e o 

dinamismo necessários aos sistemas em desenvolvimento. Ainda em sua opinião, 

a abordagem orientada a agentes tem crescido como um novo paradigma de 

computação e tem sido recomendada no desenvolvimento de sistemas complexos 



CAPÍTULO 3.  AGENTES INTELIGENTES 
 
 

27 
 

e distribuídos, principalmente por oferecer um maior nível de abstração se 

comparada com outras abordagens. 

Este capítulo definirá em detalhes os objetos e os agentes, de maneira a 

posteriormente compará-los, exibindo-se as principais diferenças e semelhanças 

entre eles. 

 

3.5.1 Objetos 
 

Um objeto é uma entidade contendo uma identidade do seu estado, 

encapsulando uma coleção de atributos (sua memória privada), e capaz de 

manipular tais atributos de acordo com um conjunto de ações bem definidas, 

podendo interagir com outros objetos [Fiadero 1991]. Gudwin (2001) apresenta 

algumas características para definir objetos:  

 

I. Objetos nunca realizam tarefas por vontade própria, ou seja, um 

serviço precisa disparar a ordem para execução (quem realiza a 

tarefa é o objeto que requisitou a ação); 

II. É previsível;  

III.  A comunicação é baseada em mensagens, ou seja, o objeto recebe 

uma mensagem e logo após executa a atividade expressa na 

mensagem. 

 

 

 

3.5.2 Agentes 
 

O conceito de Agentes, já estudado em seções anteriores, pode ser 

genericamente explicado como sendo uma entidade qualquer (humano, animal, 

robô ou software) posicionado em um ambiente qualquer (físico, virtual ou 

simulado), percebendo esse mesmo ambiente por meio de sensores e atuando 

(ainda no mesmo ambiente) por meio de atuadores, sempre com objetivos 

próprios estabelecidos. Para alcançar seus objetivos, um agente escolhe 
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autonomamente suas ações de forma a alterar o ambiente, baseado nas suas 

percepções e nas informações encapsuladas sobre o ambiente. 

De maneira análoga aos objetos, pode-se citar algumas características 

marcantes aos agentes, Gudwin [Guwdin 2001] apresenta algumas características 

para definir agentes: 

 

I. O agente podem realizar tarefas a partir de suas próprias 

deliberações; 

II. É imprevisível; 

III. agentes podem comunicar-se através de mensagens ou através de 

uma linguagem própria, de maneira a escolher ou enviar as melhores 

ações a serem realizadas no ambiente em que se encontram. 

 

3.5.3 Principais Diferenças entre Agentes e Objetos  
 

É possível destacar as principais diferenças entre os agentes e os objetos, 

tendo em vista suas definições e características. Algumas como: 

 
• Agentes podem controlar suas próprias execuções, decidindo o que fazer e 

quando fazer, de forma independente. Em alguns casos, o agente pode até 

deixar de realizar uma ação, por deliberar ser esta a melhor opção para 

alcançar determinados objetivos. Já os Objetos não realizam nenhuma 

tarefa sem haver uma solicitação por meio de alguma mensagem por parte 

de alguma outra entidade; 

• Objetos, por serem previsíveis, sempre retornarão uma resposta ou 

informação a alguma solicitação realizada, ou seja, sempre executarão 

aquilo para o qual foi programado ou projetado. Já com os Agentes, devido 

sua imprevisibilidade, poderá responder ou não às solicitações realizadas. 

Isso irá depender da sua deliberação acerca das percepções recebidas. . 

• Agentes interagem com outros agentes ou com o ambiente através de 

mensagens, podendo ser escritas ou expressadas através de linguagens 
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próprias. Existem várias linguagens utilizadas pelos agentes, sendo mais 

utilizada a ACL (Agent Communication Language – Linguagem de 

Comunicação de Agentes) da FIPA (Foundation for Intelligent Physical 

Agents), conhecida por FIPA-ACL, baseada nos atos comunicativos. Os 

Objetos, por sua vez, interagem entre si também por meio da troca de  

mensagens, entretanto, estas são enviadas ou recebidas através da 

invocação de métodos (forma mais básica de interação) [Odell 2002]. 

 

 

3.6 Sistemas Multi-Agentes 
 

Quando se tem dois ou mais agentes em um mesmo ambiente, interagindo 

entre si e buscando alcançar objetivos comuns e individuais, pode-se dizer que 

trata-se de um Sistema Multi-Agente (SMA). Para Durfee e Rosenschein (1994), 

em um SMA não é necessário que cada agente seja individualmente inteligente 

para alcançar um comportamento global inteligente. 

SMAs podem ser definidos como uma rede de solucionadores de problema 

trabalhando conjuntamente, cada solucionador com diferentes capacidades de 

percepção e ação do mundo, resolvendo problemas que vão além de suas 

capacidades individuais. Cada agente deve ter conhecimento da sua existência e 

de outros agentes no ambiente, além de possuir conhecimento e habilidade para 

executar uma determinada tarefa, cooperando para atingir um objetivo global 

[O’hare 1996]. 

Os SMAs possuem diversas habilidades, muitas delas discutidas por vários 

pesquisadores científicos e profissionais. As principais são:  

 

• Solucionar problemas muito grandes 

• Oferecer claridade conceitual 

• Oferecer maior velocidade 

• Confiabilidade 
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• Maior Robustez 

 

Alguns dos principais motivos da importância dos SMAs seriam o 

oferecimento de um mecanismo tolerante ao comportamento emergente 

(entidades simples formando comportamentos complexos), e a alta abstração do 

fluxo de controle em sistemas altamente distribuídos [Odell 2000]. 

Apesar de tantos benefícios, é importante destacar que os SMAs não irão 

resolver todos os problemas da área de computação, assim como ocorre em 

outros paradigmas. Castro et al (2006) comenta sobre a dificuldade na projeção 

dos softwares utilizando agentes de forma a manter o equilíbrio entre a 

proatividade e a reatividade em seus comportamentos. Isso ocorre devido ao fato 

dos agentes terem de agir perseguindo seus objetivos enquanto mantêm 

interações contínuas com o ambiente. Os autores continuam explicando sobre 

outro fator determinante no desenvolvimento utilizando-se agentes: a 

imprevisibilidade. Por serem autônomos, são imprevisíveis os efeitos de suas 

interações, tanto a natureza quanto a conseqüência de uma interação podem não 

estar previstas desde o início do projeto de software. Wooldridge (2002) destaca 

em seu trabalho diversas outros pontos negativos, além de algumas armadilhas no 

desenvolvimento de SMAs. 

Assim, nota-se a necessidade de uma boa projeção de todos as fases do 

projeto, seguindo-se o bom senso na não utilização deste paradigma em qualquer 

tipo de problema. Consequentemente a decisão por usar, ou não, caberá 

exclusivamente aos gerentes e analistas do projeto de software. 

 

3.6.1 Coordenação em Sistemas Multi-Agentes 
 

A coordenação em um SMA é um estudo vasto dentro de sua área, 

entretanto, é importante defini-la minimamente neste trabalho. A coordenação em 

um SMA é responsável pela organização das tarefas comuns e complementares a 

serem executadas por um ou todos os agentes, sem conflitos, garantindo inclusive 

uma comunicação segura entre eles. 
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Para Jen (1996), a coordenação é o processo pelo qual um agente 

raciocina sobre suas ações locais e as ações (antecipadas) de outro agente, 

objetivando garantir o funcionamento da comunidade de agentes de maneira 

coerente. 

Há cinco tipos de coordenação: a centralizada, onde há um líder receptor 

de todas as respostas dos agentes encarregado de observar possíveis conflitos;  a 

distribuída, com a inexistência do líder, e todos os agentes se comunicam entre 

sim e eles mesmos verificam possíveis conflitos; a sincronizada, onde se define  

um tempo existente entre as ações, visando a execução na ordem predefinida 

com intuito de conseguir o resultado esperado; a via planejamento, onde um 

agente é responsável por organizar e planejar as ações que seram executadas 

pelos outros agentes,  e reativa, onde se baseia na ideia de que é mais fácil agir 

diretamente, do que planejar para depois agir.  

 
 
3.6.2 Comunicação em Sistemas Multi-Agentes 
 

É notória a importância da comunicação em ambientes multi-agentes. Essa 

comunicação, como já explanado anteriormente, é através de mensagens, estas 

podendo ser escritas em uma linguagem específica para agentes. Assim, os 

agentes possuem a capacidade de permutar mensagens (informações) entre si, 

de maneira a permitir à coordenação de suas ações e comportamentos, 

resultando em sistemas mais coerentes [Huhns 1999]. 

As mensagens enviadas podem ser vistas como as ações do agente, 

enquanto as mensagens recebidas, as percepções. Estas mensagens possuem 

conteúdo para identificar emissor, receptor, assunto, solicitação, resposta ou 

outras informações importantes na busca para a resolução de problemas. 

Os dois principais modelos de comunicação entre agentes são o modelo “peer-to-

peer” e o modelo Cliente-Servidor. Algumas características para esses dois 

modelos seriam [FREITAS e BITTENCOURT, 2002]: 
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• Peer-to-Peer: Baseia-se na ontologia compartilhada pelos agentes em 

comunicação, ou seja, em conceitos, axiomas, relações e restrições; 

• Cliente-Servidor: Baseia-se em chamadas a procedimentos remotos, 

enquanto internamente efetua uma comunicação do tipo Pedido-Resposta 

com os parâmetros do método solicitado. 

 

Além desses modelos de comunicação entre agentes citados acima, 

podemos ver nas subseções abaixo algumas linguagens e protocolo usado pelos 

agente durante a comunição entre ambos.   

 

3.6.2.1 FIPA 
 

A FIPA estabelece quatro linguagens padrão que representam o conteúdo 

na troca de mensagens entre os agentes: SL (Semantic Language), KIF 

(Knowledge Interchange Format), CCL (Constraint Choice Language), e RDF 

(Resource Description Framework). Dentre estas linguagens a que mais se 

destaca é a SL por representar estados mentais (crenças, desejos, incertezas e 

intenções) e ações (atos), através de uma lógica modal (FIPA, 2010). 

Cada mensagem FIPA possui uma série de parâmetros que o agente deve 

informar para garantir que as mensagens sejam enviadas e recebidas 

corretamente, com isto, cada mensagem deve conter os campos sender (agente 

emissor), receiver (agente receptor) e o performative (ato performativo). 

A sequência de atos performativos em um diálogo estabelecido entre os 

agentes consiste em um protocolo de interação. Na próxima seção apresenta-se 

alguns desses protocolos. 

 
3.6.2.2 Protocolos de Interação 
 

A especificação FIPA descreve um conjunto de protocolos de interação, isto 

é, padrões de interação de mensagens que pode ocorrer. Na sequência temos 

uma breve explicação de dois destes protocolos: 
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- FIPA Request Interaction Protocol Specification: é um protocolo de 

requisição e interação da FIPA (FIPA Request Interaction Protocol) que 

permite a um agente requisitar, através do ato request, a outro agente a 

execução de alguma ação. O agente receptor processa a requisição e 

decide aceitar ou rejeitar a solicitação, enviando uma mensagem de accept 

ou refuse, respectivamente [FIPA, 2010]. Na Figura 3.1 ilustramos como 

funciona a troca de mensagens deste protocolo: 

 

 
Figura 3.1 Protocolo FIPA Request Interaction Protocol 

Fonte: FIPA, 2010. 
 
Caso a solicitação seja aceita, ela pode ser devolvida após processada 

através do ato de: (i) failure – ou seja, quando houver alguma falha ao 

receber a requisição; (ii) infor-done – quando a requisição e completada 

com sucesso, informa-se ao emissor que a mesma foi finalizada; (iii) inform-

result -  se  a requisição foi atendida, deve retornar o valor obtido como 

resultado. 

 
- FIPA Contract Net Interaction Protocol Specificatio n: é um protocolo de 

interação de rede de contrato da FIPA (FIPA Contract Net Interaction 

Protocol) onde descreve que o agente emissor deseja obter alguma 

informação ou que determinada tarefa seja executada e, para isso, 

necessita conhecer quais agentes podem atender a esta solicitação. Para 



CAPÍTULO 3.  AGENTES INTELIGENTES 
 
 

34 
 

uma determinada tarefa, qualquer participante pode responder a proposta, 

enviada através de uma mensagem ACL do tipo cfp; os demais precisam 

recusar (refuse) [FIPA 2010].  Na Figura 3.2 ilustramos como funciona a 

troca de mensagens deste protocolo: 

 

 
Figura 3.2 Protocolo FIPA Contract Net Interaction Protocol 

Fonte: FIPA, 2010. 
 

O agente emissor solicita uma proposta, com as suas respectivas 

condições, através do ato performativo de chamada de proposta (cfp). Ao 

se emitir esta mensagem, se inicia uma contagem de tempo, onde é 

delimitado um prazo para o envio das respostas do outros agentes. Os 

receptores têm a função de receber as mensagens e, caso atendam os 

requisitos, emitem uma proposta (propose).  Finalizado o deadline, o agente 

emissor checa as propostas que foram recebidas e seleciona os agentes 

que serão resposaveis por executar a tarefa, informando através de 

mensagens que a proposta foi aceita (accept-proposal), os demais agentes 

que não atendam os requisitos para esta proposta, recebem uma 

mensagem de proposta rejeitada (reject-proposal). Os agentes 

responsáveis por executar a tarefa exibem no final uma mensagem: (i) 

failure - quando houver alguma falha ao atender a requisição; (ii) inform-

done - quando a requisição e completada com sucesso, informa-se ao 

emissor que a mesma foi finalizada;(iii) inform-result - se  a requisição foi 

atendida, deve retornar o valor obtido como resultado. 
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3.6.3 Ciclo de Vida de um Agente 
 

Como em todo sistema computacional, agentes possuem um ciclo de vida 

determinado. Exibe-se na Figura 3.3 este ciclo, na forma de máquina de estados, 

ou seja, através de um modelo de comportamento de um sistema com entradas e 

saídas, onde as saídas dependem não somente dos sinais atuais de entrada, mas 

também dos sinais anteriores. 

 
 

 
Figura 3.3 Ciclo de Vida Conceitual 

Fonte: SILVA, 2005. 
 

 
Segundo Silva (2005) o ciclo começa com um agente desconhecido. A 

partir daí, ele é criado e registrado, indo para o estado de “Iniciado”. Após sua 

identificação, o agente é chamado e vai para o estado de “Ativo”. A partir deste 

ponto, o agente pode seguir para quatro situações distintas antes de finalizar seu 

ciclo de vida, ou seja, sair do ambiente onde está sendo executado ou ser 

destruído. Estas situações são as seguintes: 

 

• Suspenso : Ocorre quando o agente está parado, ou seja, seu processo de 

execução interno está suspenso, não executando, portanto, nenhum 

serviço nesse momento; 
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• Em Espera : Neste estado, o agente encontra-se bloqueado para efetivar 

seu processo de execução interno, aguardando algum evento para retornar 

à sua execução;  

• Em Trânsito : Este estado ocorre quando o agente está locomovendo-se 

para um novo local de execução. Enquanto está locomovendo-se, o 

sistema continua armazenando as mensagens direcionadas ao agente, 

entregando-as até o momento em que o agente se encontre no novo local; 

 

• Destruir/Sair : Nesta situação, o agente termina de executar seu serviço, ou 

seja, seu processo de execução interno está finalizado, sendo então 

removido, ou destruído, o seu registro no ambiente. 

 
 

3.7 Aplicações para Agentes Inteligentes  
 

Atualmente as aplicações que utilizam Agentes Inteligentes podem ser vistas 

em diversas áreas como, por exemplo, Comércio Eletrônico, Gerenciamento de 

Informações e Tráfego Aéreo. Muitos pesquisadores e estudiosos tentam abranger 

outros campos do conhecimento, de maneira a abstrair as complexidades 

inerentes dessas áreas. Muitas dessas aplicações ainda estão em caráter 

experimental, entretanto, a cada dia novas tecnologias são implementadas e 

novos conhecimentos são adquiridos, possibilitando vislumbrar em um futuro não 

tão distante a real utilização de tais aplicações. 

 
 
3.8 Conclusões 
 

 
Este capítulo tem como objetivo principal apresentar claramente a tecnologia 

de Agentes Inteligentes como algo real e acessível, mostrando seus 

funcionamentos, suas características, seu ciclo de vida e as funcionalidades dos 

Sistemas Multi-Agentes, tendo em vista suas responsabilidades no 
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desenvolvimento de tarefas e a alta abstração da complexidade dos problemas a 

serem resolvidos. Apresentando assim mais uma visão cientifica e teórica, mostra-

se o crescimento do desenvolvimento dessa tecnologia, tornando-se acessíveis 

aos usuários comuns, de forma a utilizá-la no desenvolvimento de software e, 

principalmente, na pesquisa científica, responsável pelo crescimento e avanço da 

tecnologia.
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4 
Computação 

  Autonômica  
 

4 Comutação Autonômica  
4.1 Introdução 
 

As empresas, de modo geral, visam aumentar seus lucros ao longo do tempo, 

minimizando ao máximo seus custos. Para isso, têm investido em pessoal 

especializado e, principalmente, em tecnologia. Entretanto, mesmo com os 

grandes avanços atuais da tecnologia, muitos profissionais, por exemplo, ainda 

perdem tempo configurando ou consertando uma máquina com algum mau 

funcionamento em seu sistema operacional ou mesmo no seu banco de dados. 

Assim, investimentos em tecnologia não estão ligados apenas à troca e 

atualização do parque tecnológico, mas sim, em Tecnologia da Informação (TI). 

A TI busca maximizar o lucro das empresas, tentando minimizar problemas 

em pontos críticos, principalmente em seus sistemas. Um exemplo desses 

problemas é a dificuldade em manter a proteção em sistemas construídos para 

executar na web, visto estarem sujeitos a ataques de qualquer lugar do mundo, 

além da alta velocidade de “contaminação”. Assim, diversos sistemas buscam 

evitar e corrigir erros gerados por outros sistemas, com o mínimo de intervenção 

por parte dos profissionais da área, ou seja, o mais autonômico possível. 

Em 2001, a computação autonômica (sistemas computacionais capazes de 

autorreconfiguração sem intervenção humana) teve seu marco inicial através de 

um manifesto da IBM escrito por Paul Horn da IBM. A partir daí, diversos setores 

da informática seguiram a IBM em seus estudos com computação autonômica. 

Segundo o manifesto, os sistemas seriam dispensariam seus administradores e de 
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suas manutenções, pois seriam capazes de trabalhar 24 horas por dia, sete dias 

da semana. 

 

4.2 Conceito   

Um sistema computacional autonômico pode ser definido como sendo 

capaz de se administrar conforme os objetivos de alto-nível definidos pelo 

administrador [KEPHART e CHESS, 2003]. Uma das principais propostas dessa 

computação é a habilidade de autogerenciamento, deixando o Administrador de 

Sistema livre dos detalhes operacionais do sistema e, ainda, permitindo o uso das 

máquinas com melhor desempenho ao longo de todo o tempo. 

Os sistemas atuais possuem grande dinamismo e exigem constantes mudanças, 

tendo em vista novas demandas, políticas empresariais e restrições de segurança. 

Portanto, essencialmente, um sistema pode ser classificado como autonomico se 

puder cumprir quatro serviços básicos conforme [PARASHAR e HARIRI, 2007]: 

Autoconfiguração, Auto-otimização, Autoproteção e Autocura.  

 
 

4.3 Características de um Sistema Autonômico 
 
A computação autonômica integra além das quatro propriedades básicas já 

citadas, outras quatro propriedades fundamentais. As básicas compõem o 

chamado self*, enquanto as demais são vistas como indispensáveis para viabilizá-

las. Nas próximas subseções, cada uma das oito propriedades será detalhada. 

 
4.3.1 Autoconfiguração 
 

Para um sistema ser autonômico é essencial a capacidade de se configurar 

e reconfigurar, independente das condições variáveis e imprevisíveis do ambiente. 

“Possibilitar mudanças em sistemas dinâmicos complexos  pode ser difícil e 

consumir tempo, pois alguns servidores possuem centenas de tipos de 

configurações possíveis” [SRINIVASAN e RAGHUNANDAN, 2003]. 
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Para que ocorra uma configuração automática em sistemas complexos, 

precisam-se criar imagens múltiplas de softwares decisivos, como o Sistema 

Operacional (SO), realocando seus recursos (memória, largura de banda de 

comunicação, dentre outros) [SEPULCRI, 2008]. 

No entanto, se forem softwares globais, deverão disponibilizar imagens 

antigas das suas configurações, possibilitando a recuperação de falhas em partes 

passíveis de ocorrência. Neste caso, se algoritmos inteligentes forem executados, 

os sistemas poderão aprender as melhores configurações para cada tipo de 

sistema e, assim, possibilitará garantir um desempenho elevado para o sistema.[ 

SEPULCRI, 2008]. 

 

4.3.2 Auto-Otimização 
 

Um sistema autonômico deverá ser capaz de aperfeiçoar seu trabalho, 

trazendo melhoria tanto na Qualidade de Serviço, quanto na reserva de recursos.  

Com otimizações frequentes, o sistema poderá garantir que os serviços estejam 

sempre no topo das prioridades, haja vista a constante mudança dos serviços. 

Desta forma, um sistema autonômico deverá controlar todos os seus componentes 

de maneira unificada [SEPULCRI, 2008]. 

 
4.3.3 Autocura 
 

Nos dias atuais, grande partes dos sistemas de tecnologia usados nas 

empresas são desenvolvidos com algum tipo de mecanismo de detecção de 

problemas e em muitos casos, consequentemente, com mecanismos de resolução 

desses problemas, a chamada autocura. Desta forma, a computação autonômica 

deve, em sua essência, prever problemas, descobrir onde podem ocorrer e, então, 

buscar evitar a ocorrência do possível mau funcionamento do sistema. Caso o 

problema ou erro ocorra, ou seja, haja a detecção, o sistema deverá se 

reconfigurar para manter a integridade de suas funcionalidades [SEPULCRI, 

2008]. 

Com o grande crescimento da complexidade nos sistemas de tecnologias 

da informação, torna-se cada vez mais difícil encontrar falhas, ou bugs, em 
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sistemas. “Em sistemas mais complexos, identificar a causa das falhas requer 

uma analise sofisticada, visualizando até mesmo os núcleos diversos dos 

sistemas, tentando localizar a origem de determinados problemas” [KOEHLER et 

al, 2003]. O uso da Inteligência Artificial em sistemas computacionais contribui 

para a criação de novos mecanismos a serem usados e novas regras a serem 

descobertas, de acordo com a necessidade dos sistemas, contribuindo para 

alcançar os objetivos de cada usuário. 

 
 

4.3.4 Auto-Proteção 
 

Uma das principais fontes para a falta de proteção é a Internet. Neste 

ambiente existem diversos mecanismos de invasão de sistemas, além de muitos 

sistemas não estarem adequadamente preparados para esse tipo de ambiente, 

podendo ocasionar diversos prejuízos às empresas, seja financeiramente, seja 

fisicamente. Assim sendo, um sistema deve ser capaz de detectar ameaças à 

integridade das informações e, consequentemente, identificar e proteger-se de tais 

ameaças. “Deve ter a capacidade de detectar, identificar e proteger ele próprio 

contra diferentes tipos de ataques, mantendo a completa integridade do sistema e 

garantido a sua segurança” [BURGESS e COUCH, 2005]. 

Os sistemas autonômicos precisam estar constantemente em alerta, 

detectando códigos suspeitos e efetivando as curas para tais, entretanto, sem a 

necessidade de intervenção do usuário.  

 

“Uma vez que cada vez mais os sistemas estão em expansão, as 

redes de computadores também crescem velozmente, este tipo de 

comportamento será fundamental para lidar com todos estes problemas, 

uma vez que existe a tendência de que não seja possível encontrar o 

número de profissionais necessários para lidar com estes 

acontecimentos” [STOJANOVIC et al., 2006]. 
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4.3.5 Autoconhecimento 
 

Outra propriedade fundamental para a um sistema autonômico, é o 

conhecimento acerca de si mesmo e de todas as entidades componentes do 

sistema. Quando um sistema é conectado a vários outros, todos devem tornar-se 

interdependentes. A preocupação que a computação autonômica tem com 

sistemas de alto nível, é a não possibilidade de controlar sistemas desconhecidos. 

Desta forma, regras devem ser estabelecidas claramente para possibilitar ao 

sistema controlar todos os componentes. “Estes sistemas deverão também ter a 

capacidade de se combinar com outros sistemas, formando novos sistemas, 

mesmo que temporariamente, e se, separar em sistemas discretos caso seja 

necessário” [PARASHAR e HARIRI, 2005]. 

 
 
4.3.6 Adaptativo  
 

Sistemas autonômicos devem ter total conhecimento do ambiente de 

execução em que se encontram. Havendo mudanças ou não, deve descobrir as 

regras para uma boa interação com sistemas componentes, fornecendo e 

requisitando recursos para alcançar altos níveis de produtividade em todo o 

conjunto.  

Parashar e Hariri (2005) dizem que sistemas autonômicos: “Irão verificar os 

recursos disponíveis, propor intercâmbios entre os sistemas para que todos 

tenham uma performance cada vez melhor, ou seja, serão adaptáveis ao meio e 

às condições”. Portanto, é possível verificar que esses sistemas estarão 

habilitados a trocar informações úteis, evitando dados confusos e distorcidos.  

Os sistemas autonômicos deverão ter a capacidade de se descreverem, 

disponibilizando seus recursos disponíveis para dar assistência a outros sistemas, 

e ainda deverão ser capazes de descobrir outros dispositivos ligados ao seu 

ambiente. Desta forma, os sistemas irão desprendendo-se da necessidade das 

ações realizadas pelos usuários, associando-se à algoritmos e possibilitando 

garantir melhores resultados. 
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4.3.7 Não Proprietário  
 

Um sistema autonômico deve estar apto a funcionar em diversos 

ambientes. Os sistemas podem ser independentes e programar padrões abertos. 

Com os avanços na tecnologia dos últimos tempos, novas invenções e novos 

dispositivos, além de um desenvolvimento de ações, tornaram-se cada vez mais 

interdependentes. Os novos padrões que estão sendo adotados irão exigir uma 

base sólida nos sistemas de computação autonômica [SEPULCRI, 2008]. 

 

4.3.8 Transparente  
 

 
A computação autonômica procura abstrair a complexidade existente entre 

os interesses do usuário e a implementação de sistema, buscando soluções por 

antecipação e, idealmente, sem a ciência do usuário. “Um sistema autonômico 

deve antecipar a otimização de recursos necessários, mantendo sua 

complexidade diante dos usuários” [MULLER et al., 2006]. 

 

 

4.4 Essência de Sistemas Autonômicos  
 

Para as empresas, o uso da computação autonômica poderá gerar ganhos 

exponenciais, haja vista a possibilidade de reduzir custos operacionais e 

melhorando o retorno dos investimentos. Conforme visto na seção anterior, em um 

sistema autonômico existem oito características fundamentais e, destas, os 

destaques são: autoconfiguração, auto-otimização, autocura e autoproteção. 

“Estes componentes de infraestrutura de TI precisam expor suas características 

de gerenciabilidade para os sistemas e para as ferramentas de gerenciamento de 

alto nível” [SRINIVASAN e RAGHUNANDAN, 2003]. 

A proposta da computação autonômica é ter os sistemas funcionando 24 

horas por dia, sete dias da semana, com pouquíssima ou nenhuma intervenção 

humana, devido ao autogerenciamento de sistemas. O monitoramento total dos 

sistemas é algo extremamente importante na computação autonômica. É 
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fundamental verificar constantemente as ocorrências, controlar as possíveis 

ameaças, recuperar-se caso necessário e executar testes de regressão para 

checar a integridade do sistema. 

 

“Para que a Computação Autonômica seja unificada levará algum 

tempo, pois ainda existem diversos aspectos a serem decididos. Em 

primeiro lugar, as funções automatizadas irão simplesmente coletar e 

agregar informações para suportar as decisões dos administradores 

humanos” [DAILEY, 2002]. 

 

4.5 Níveis da Computação Autonômica 
 

 O progresso em direção a ambientes autonômicos é um processo 

evolucionário, habilitado por ferramentas tecnológicas, mas é implementado por 

cada empresa através da adoção de novas tecnologias [HENNESSY, 1999]. A 

computação autonômica pode oferecer um ambiente muito amplo, de acordo com 

cada nível de implementação. Além disso, os desafios oferecidos são únicos e 

consequentemente várias oportunidades podem surgir. É possível visualizar com o 

grande aumento da disponibilidade crítica dos sistemas e das novas técnicas de 

reconfiguração, que a computação autonômica pode trazer além da melhoria do 

desempenho, enormes benefícios aos seus usuários [SEPULCRI, 2008].  

A computação autonômica divide-se em cinco níveis: 

 

• Básico 

• Gerenciado 

• Preditivo 

• Adaptativo 

• Autonômico 

 

Para alcançar cada nível é necessário um processo evolucionário, ou seja, 

não se pode chegar ao Nível 3 sem antes passar pelo Nível 1, e em seguida o 
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Nível 2. Mostra-se pela Figura 4.1 a sequência evolucionária dos níveis. Nas 

próximas subseções, cada nível será melhor explicado. 

 

 
Figura 4.1 : Níveis dos sistemas computacionais 
Fonte Adaptado de IBM Tivoli Software, 2002. 

 

4.5.1 Nível Básico 
 

O Nível Básico requer equipes grandes, competentes e capacitadas em 

ambientes tecnológicos. Neste nível o processo é informal e manual, utilizando 

ferramentas locais. 

 
4.5.2 Nível Gerenciado 
 

No Nível Gerenciado as equipes de TI analisam e tomam decisões, 

utilizando-se de ferramentas para mineração e armazenamento de dados. Neste 

nível também se utilizam sistemas de gerenciamento de dados, diminuindo o 

tempo de coleta de informações por parte dos administradores. 

 
4.5.3 Nível Preditivo 
 

No Nível Preditivo ocorre uma redução do pessoal envolvido com relação 

ao Nível Básico. Ocorre ainda das equipes aprovarem e iniciarem as ações, além 

das tomadas de decisões serem mais rápidas e melhores. No entanto é o sistema 

quem deve monitorar, correlacionar e indicar as ações a serem executadas.  
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4.5.4 Nível Adaptativo 
 

No Nível Adaptativo o sistema também monitora e correlaciona as ações 

porém, a tecnologia está bem evoluída, deixando os envolvidos mais confortáveis. 

Neste nível já há possibilidade de, dependendo do ambiente, ocorrer tomadas de 

decisões corretas automaticamente. 

 
4.5.5 Nível Autonômico 
 

No Nível Autonômico os usuários já interagem com tecnologias 

autonômicas, sendo os componentes integrados dinamicamente e gerenciados 

por políticas e regras de negócio.  

Na Figura 4.2 está uma representação da evolução entre os níveis até 

atingir a autonomia de um sistema. 

 

 
Figura 4.2 : Evolução entre os níveis de um sistema computacional. 

Fonte: Adaptado de Cutlip,2007. 
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4.6 Arquitetura Proposta para Sistemas Autonômicos 
 

Segundo Lapouchniam (2006), existem três formas básicas de se fazer um 

sistema autonômico: (i) projetá-lo de forma a suportar todos os possíveis 

comportamentos; (ii) provê-lo com a capacidade de planejar e delegar tarefa a 

software externo (possivelmente utilizando agentes inteligentes); (iii) ou usar uma 

abordagem evolucionária baseada na evolução biológica. 

Basicamente, a Computação Autonômica pode ser um Sistema Especialista 

(SE) ou um Sistema Baseado em Conhecimento (SBC), ambos ligados à 

Inteligência Artificial (IA). Esses sistemas tentam reproduzir os resultados que 

seriam obtidos por especialistas humanos no uso de um conjunto de regras para a 

tomada de decisão [MENDES, 1997]. 

Apresenta-se na Figura 4.3 uma arquitetura proposta para os sistemas 

autonômicos. Nela é possível verificar a presença de elementos necessários em 

um ambiente autonômico. 

 

 
Figura 4.3 : Estrutura de tecnologias auto gerenciadas. 

Fonte: IBM Software Group 2002. 
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4.6.1 Elemento Gerenciado 
 

São os recursos que estão sendo gerenciados. Neste nível de Arquitetura 

os elementos que estão sendo gerenciados podem ser apenas um recurso 

simples ou uma coleção de recursos. 

 
4.6.2 Sensores 
 

Mecanismos responsáveis por coletar informações sobre o estado e a 

transição de cada elemento, também responsáveis por representar a interface que 

é disponibilizada a um gerenciador autonômico.      

  
4.6.3  Efetores 
 

São mecanismos responsáveis por mudar o estado de um elemento, 

também representam a interface disponibilizada a um gerenciador autonômico.  

 

4.6.4 Monitoramento 
 

Mecanismo responsável por coleta, agregar, filtrar, gerenciar e reportar 

informações de um determinado elemento. 

 
4.6.5 Análise 
 

Mecanismo responsável por correlacionar e modelar situações complexas. 

Permitem que o gerenciador autonômico aprenda sobre um ambiente de TI e 

ajuda a prever situações futuras.  

 
4.6.6 Planejamento 
 

Mecanismo responsável por organizar as ações necessárias, buscando 

atingir os objetivos a serem alcançados.   

 
4.6.7 Execução 

 
Mecanismo responsável pelo controle e execução de um plano, levando em 

consideração mudanças.  
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Os sistemas autonômicos são coleções de elementos autonômicos. Os 

Elementos Autonômicos (EA) são os elementos fundamentais da computação 

autonômica [KEPHART, 2003]. Esses elementos podem ser ou um recurso 

simples ou um conjunto de recurso. Cada EA possui um gerenciador autonômico e 

um elemento gerenciado. E em todo elemento gerenciado, existem sensores e 

efetuadores. Os sensores têm a função de colher informações sobre outros 

elementos gerenciados, enquanto os efetuadores têm a função de mudar o próprio 

elemento. Ilustra-se na Figura 4.4 as ligações entre EA. 

 

 
Figura 4.4 : Sistema autonômico como coleção de elementos autonômicos. 

Fonte: Adaptado de Kephart, 2003. 
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            O gerenciador autonômico é composto por quatro partes: (i) 

monitoramento, onde há um recolhimento de informações de um elemento; (ii) 

análise, onde há o conhecimento sobre todo o ambiente de trabalho, prevenindo 

futuras ameaças; (iii) planejamento, onde ocorre a estruturação das informações 

para alcançar seus objetivos; e (iv) execução, onde considera-se as mudanças 

ocorridas, controlando melhor a execução. 

            A análise e o planejamento são essenciais aos sistemas de computação 

autonômica, pois permitem o aprendizado, ajudando a aumentar as habilidades e 

reduzir o tempo necessário para esta adaptação aos profissionais de TI 

[PESCOWITZ, 2002]. 

 

4.7 Conclusões 
 

A computação autonômica ainda é um desafio para a indústria de TI, haja 

vista a necessidade de diversos aspectos inerentes à tecnologia. Aspectos como a 

obtenção do comportamento autonômico a nível global nos sistemas empresariais. 

Talvez o objetivo da computação autonômica não seja alcançado em sua 

plenitude, tendo em vista as diversas discussões sobre formas de gerenciamento 

e criação de sistemas computacionais.  

Existem diversas áreas que tem utilizado e estudado a computação 

autonômica. Áreas como a IA, Sistemas Complexos e Adaptativos, Cibernética. A 

ciência da computação autonômica tem aplicado diversas tecnologias 

provenientes de projetos de pesquisa, assim como de sistemas de 

automonitoramento, chips celulares capazes de autorecuperação às falhas para 

manter uma aplicação em funcionamento, sistemas heterogêneos para 

balanceamento de carga entre servidores, além da teoria de controle tradicional 

[YAMASSAK, 1991].  
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5 
Ontologias 

  

5 Ontologias 
 
5.1 Introdução 

Ontologia é uma área da filosofia que estuda mais especificamente a 

principal área da metafísica, a definição precisa dos objetos e classes dos objetos 

do mundo, ou de uma área de conhecimento e seus complexos relacionamentos, 

recentemente as áreas da Ciência da Computação e da Ciência da Informação 

adotaram essa técnica para resolver diversos problemas tais como a integração 

de sistemas, devido a grande expressividade das ontologias. Existem definições 

distintas seguidas por diversos pesquisadores porém, a mais utilizada trata da 

definição de [Gruber, 1993], onde “uma ontologia é uma especificação explicita de 

uma conceitualização”. Alguns pesquisadores modificaram essa definição na 

tentativa de focar preferencialmente para o uso próprio na área das ciências 

citadas. Guarino, revendo tal definição, a completou definindo que “ontologia 

refere-se a um artefato constituído por um vocabulário usado para descrever certa 

realidade, mais um conjunto de fatos explícitos e aceitos que dizem respeito ao 

sentido pretendido para as palavras do vocabulário. Este conjunto de fatos tem o 

sentido de lógica de primeira ordem, onde as palavras do vocabulário aparecem 

como predicados unários e binários”  [Guarino, 1998]. [Bort, 1997] também 

completou a definição de Gruber, definindo: “uma ontologia é uma especificação 

formal e explicita de uma conceituação compartilhada”. Existem diversas outras 

definições: [Swartout, 1997] definiu como “uma ontologia é um conjunto de termos 

ordenados hierarquicamente para descrever um domínio que pode ser usado 

como um esqueleto para uma base de conhecimentos”; Goméz-Pérez considera 
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que as instancias também são componentes de ontologias, e cita os componentes 

que fazem parte dela: conceitos, relacionamentos, funções, axiomas e instancias. 

A definição de Swartout é interessante por tratar da questão do “esqueleto 

para a base de conhecimentos”, onde esse esqueleto, na verdade, seria a 

estrutura da ontologia, assim como “o conjunto de termos ordenados”, sendo 

esses termos o conhecimento ou a informação. Já o ponto de vista de Goméz-

Pérez, tão interessante quanto, menciona os componentes da ontologia. 

Entretanto, é notável o não consenso final acerca da definição mais correta para 

ontologia. 

Ontologia representa um conjunto de conhecimentos ordenados sobre certo 

domínio, tendo como principal finalidade auxiliar um grupo de usuários a trocar 

experiências do dia-a-dia, buscando facilitar a organização do conhecimento sobre 

certa área, de forma a estruturar esse conhecimento. Para que isso seja possível, 

é necessário o uso de um vocabulário específico para descrever requisitos do 

domínio em questão e também um conjunto de axiomas fundamentais para impor 

semântica ao significado das palavras desse vocabulário. Com isso o ambiente 

pode gerar informações seguras e de fácil reutilização. 

As ontologias estão classificadas como: ontologias gerais – envolve um 

universo global como espaço, tempo, entre outros; ontologias de domínio – 

descreve um domínio genérico através da especificação das ontologias de alto 

nível; e ontologias de aplicação – envolvendo apenas uma subárea do domínio, 

tendo como referência uma ontologia de domínio. 

Haja vista ontologias visarem impor semântica aos significados das 

palavras, elas têm apoiado os esforços de se organizar a imensa quantidade 

informações contidas na web, devido à falta de padrões de organização das 

informações. O trabalho de TIM Barners-Lee, com a web semântica, tenta resolver 

o problema da falta de padrões colocando semântica ao atual formato de 

representação de dados. Sua pretensão é fazer com que agentes de software 

possam processar o significado das palavras, facilitando assim a busca por 

respostas satisfatórias aos usuários. Além disso, a Inteligência Artificial (IA) tenta 

potencializar a comunicação entre máquinas e seres humanos, na tentativa de 
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realizar tarefas sofisticadas, tendo inteligência suficiente para retornar somente as 

requisições do usuário. 

É importante compreender as diferenças entre IA e web semântica. A 

primeira, visa aproximar as máquinas à inteligência humana enquanto, a segunda, 

tenta construir agentes facilitadores aos usuários da web no que tange a tomada 

de decisão. 

 

5.2 Conceitos de Ontologia 
 

O termo ontologia remonta da filosofia de Aristóteles, relacionado com a 

existência do ser, ou “conhecimento do ser”, tendo sido, a partir dos anos 80, 

adotado para a área de Inteligência Artificial (IA). Nessa época, vários 

pesquisadores e estudiosos de Representação do Conhecimento viram a 

importância das ontologias na área, adotando vários termos em busca do 

significado de ontologia para Ciências da Computação e Sistemas de Informação. 

Especificamente, uma ontologia seria um conjunto de entidades com suas 

relações, restrições, axiomas e vocabulário (Guarino, 2001). 

Na computação, ainda não se tem uma definição clara do que vem a ser 

uma ontologi. Para Guizzardi (2000), o termo ontologia é usado em concordância 

com Guarino (1998), ou seja, ontologias são tratadas como um artefato 

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

possíveis propriedades, bem como um modelo gráfico mostrando todas as 

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 explícita 

e formal de uma conceitualização compartilhada” onde ser formal significa ser 

declarativamente definido e compreensível para um computador. Explicita indica 

que os conceitos devem ser claramente definidos e conceitualização trata de uma 

visão abstrata de um mundo restrito ao qual desejamos representar para algum 
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propósito. Finalmente, compartilhada indica que o conhecimento deve entrar em 

um consenso para ser compreensível por um grupo de pessoas. 

Representar uma ontologia para computação não é trivial, entretanto, pode-

se representá-la basicamente como um dicionário de termos e conceitos. A 

relação entre esses termos representa o conhecimento sobre determinada área 

em estudo, facilitando a reutilização desses no auxilia em outras áreas. Em 

sistemas baseados em representação de conhecimento, a escolha de uma 

ontologia clara e definida pode ser crucial para o sucesso desse sistema. 

Essencialmente, a ontologia estabelece uma relação semântica dos conceitos, 

facilitando o compartilhamento de informações entre agentes de software e 

pessoas, fornecendo um vocabulário entendível por ambos. 

 

5.2.1 Tipos de Ontologias 
 

Na literatura atual existem vários tipos de ontologias representadas de 

acordo com seu nível de generalidade. Guarino (1998) define a importância de 

três tipos de ontologias, representadas de acordo com o grau de dependência. No 

desenvolvimento de uma ontologia, há a necessidade de definir em qual tipo ela 

está enquadrada. Assim, a seguir, faz-se as definições do autor: 

 

• Ontologias genéricas ou nível topo : descreve uma visão global 

como espaço, tempo, evento, ação, entre outros, não restritas a um 

problema particular;  

• Ontologias de domínio:  limitada a um domínio específico, por 

exemplo, matemática, direito, medicina, arquitetura, veículos dentre 

outros,  a ontologia de domínio especifica os termos estabelecidos 

na ontologia de nível topo, descreve o conhecimento acerca de um 

mundo restrito; 

• Ontologias de aplicação:  são ontologias mais específicas usadas 

em aplicações utilizando-se as especificações das ontologias de 

domínio. Pode-se citar como exemplo desse tipo de ontologia, uma 
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ontologia que represente o trabalho com caminhões, especificando o 

conceito das ontologias de veículos, sendo esta, uma ontologia de 

domínio. 

 
Guizzardi (2000), baseado em Guarino (1998), comenta sobre a definição e 

existência de outros tipos de ontologias entretanto, na comunidade, essas três são 

as mais conhecidas. 

 

5.2.2 Benefícios do uso de ontologias  
 

As ontologias fornecem um vocabulário comum para representção do 

conhecimento do domínio em questão, além de um conjunto de termos definidos 

necessários para impor semântica ao significado das palavras, possibilitando 

afirmar que as ontologias organizam o conhecimento em uma hierarquia. 

Estruturando esse conhecimento, é possível a reutilização por especialistas no 

auxílio e troca de informações, gerando um ambiente confiável, com informações 

seguras e de fácil reutilização e manutenção. 

Uma ontologia descreve um domínio de uma maneira simples, 

possibilitando o entendimento de todos aqueles que venham a utilizá-la, ou seja, a 

partir de uma ontologia, um usuário terá a capacidade de um entendimento acerca 

do domínio descrito, dispensando consultas à especialistas na área. 

Outro beneficio importante é a facilidade de reutilização impostas pelas 

ontologias, tendo em vista haver numerosas ontologias prontas e disponíveis para 

utilizadas e reutilizadas, podendo servir ainda como referência para novas 

ontologias. Ontologias tem sido usadas em varias aplicações, principalmente em 

sistemas baseados em conhecimento, a principal aplicação de ontologias hoje no 

entanto pode vir a revolucionar a computação e a própria internet.  

 

5.3 Web Semântica 
 

O objetivo desta seção é mostrar a definição da web semântica e como (TIM 

Barners-Lee et.al. 2001) pretende estender a web atual, proporcionando uma 

estrutura semântica (estudo do significado) para as páginas da web. 
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A web atual está organizada em um imenso número de informações 

contendo textos e documentos sem especificações de assunto, propósitos ou 

referências. Na realidade, diz-se que a web está desorganizada. Assim, agentes 

de busca têm grande dificuldade em retornar informações realmente relevantes. 

Entretanto, é mais racional ter a web semântica como um complemento, de 

maneira à organizar o conteúdo hoje existente, facilitando o entendimento das 

informações aos agentes computacionais e, consequentemente, às pessoas. 

A W3C (Word Wide Web consortium) é uma das principais entidades 

interessadas nesse trabalho de organização. Para isso propôs algumas novas 

camadas para a web, detalhadas na Figura 5.1, objetivando a padronização das 

tecnologias web. a exemplo de RDF, XML e OWL. Estas tecnologias citadas serão 

definidas em seções posteriores neste trabalho. Com a proposta da W3C, 

ressalta-se a necessidade da ciência por parte das pessoas, no sentido de 

assumir a autoria das suas publicações, gerando maior confiança para quem 

venha a utilizá-las. A Figura 5.1, ilustra a arquitetura da Web Semântica.  

 

 

Figura 5.1 Arquitetura da Web Semântica 
Fonte: W3C, 2001. 
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• UNICODE e URI: estabelece o conjunto de caracteres, fornecendo a 

interoperabilidade em relação à codificação dos mesmos. O 

UNICODE é definido como um padrão de codificação para fornecer 

uma representação numérica universal, permitindo que textos e 

imagens possam ser lidos por todos os computadores. O Unified 

Resource Identifiers (URI) é um padrão que identifica recursos na 

Web, fornecendo  um  endereço  único  e  global  onde, a exemplo 

de URI, tem-se a Uniform Resource Locator (URL). 

• XML + NS + XMLSchema : fornece a interoperabilidade, ou seja, 

permite a interação da sintaxe de descrição da Web Semântica com 

outros padrões fundamentados em eXtensible Markup Language 

(XML). O XML é uma linguagem de marcação parecida com o 

HyperText Markup Language (HTML), pois, ambas são derivadas da 

Standard Generalized Markup Language (SGML), porém, o XML é 

bastante simples, flexível e independente de plataforma. O 

NameSpace (NS) é um padrão responsável por fornecer um método 

para qualificar os nomes de elementos  e atributos em documentos 

XML, preservando a individualidade dos nomes, ou seja, cada nome 

do elemento deve ser único. O XML Schema é uma linguagem de 

definição, a qual descreve uma gramática para uma classe em 

documentos XML, fornecendo elementos que definem a estrutura e 

restringem o conteúdo de documentos. 

• RDF + RDFSchema : permite que seja oferecido um framework para 

representar  metadados(dados sobre os dados), possuindo uma 

sintaxe baseada em XML. O Resource Description Framework (RDF) 

é uma linguagem para representação de informação na Web 

desenvolvida pela W3C, possuindo estrutura para processar 

metadados, com o intuito de facilitar a movimentação de informações 

que podem ser entendidas pela máquina. O RDF Schema é uma 

linguagem fornecida pela RDF para a representação de ontologias 
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simples, fornecendo suporte para descrição de classes e 

propriedades. 

• Ontology Vocabulary (Vocabulário de Ontologia) : é considerada a 

mais importante da Web Semântica, visto que a mesma fornece um 

vocabulário compartilhado acerca de um determinado domínio, 

modelando os conceitos, propriedades e relações. 

• Logic (Lógica) : possibilita a escrita de regras especificadas em 

lógica de primeira ordem e permite a realização de inferências 

automáticas. 

• Proof (Prova) : possibilita a verificação e comprovação da coerência 

lógica dos recursos, ou seja, nesta camada são executadas e 

avaliadas as regras de inferência descritas na camada de lógica. 

• Digital Signature (Assinatura Digital) : tem como meta verificar e 

decidir se a informação é confiável ou não, o que, atualmente, é 

bastante importante, pois garante a autenticidade do documento. 

• Trust (Validação) : visa proporcionar confiabilidade na representação 

das informações. Após ter passado pelas camadas de prova e 

assinatura digital, é avaliado se a prova correta. 

 

Para Freitas (2003), a camada Ontology vocabulary é a mais importante por 

oferecer a expressividade necessária de domínios complexos.  

 

A web semântica visa promover um serviço seguro onde pessoas e 

computadores podem estabelecer uma relação de confiança, além de promover 

um ambiente web mais colaborativo. Entre as diversas tarefas a serem 

desempenhadas pelas páginas web, a principal será a busca da informação, 

retornando apenas o que realmente é importante para o usuário. Para isso, as 

ontologias irão desempenhar um importante papel: a estruturação e organização 

das informações contidas na web, possibilitando aos computadores a capacidade 

de processar tais informações. 
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Com a reformulação do formato da web, acredita-se na troca de papel das 

máquinas, hoje apenas com papéis de direcionamento e entrega da informação e, 

consequentemente, o não entendimento da forma de estruturação das páginas. 

Assim, agentes de software poderão interagir com as páginas web, 

desempenhando tarefas inerentes apenas aos usuários, raciocínio automático 

sobre determinados problemas e tomada de decisão baseadas em inferência. 

 

5.4 Linguagens para Desenvolvimento de Ontologias 
 

Esta seção descreve algumas das várias linguagens existentes para 

construir ontologias. Destas, exibe-se na Figura 5.2, algumas das principais 

linguagens para desenvolvimento de ontologias para web semântica, mais 

também para sistemas baseados em conhecimentos. 

 

 

Figura 5.2  Linguagens de Representação de Ontologias 
Fonte: KOIVUNEN & MILLER, 2001 

 
Nas próximas subseções, definem-se algumas. 

 

5.4.1 KIF 
 

KIF (Knowledge Interchange Format), de Formato de Intercâmbio de 

Conhecimento, é uma linguagem utilizada para construção de ontologias, 

facilitando expressar os dados de um domínio de conhecimento usando a lógica 
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de primeira ordem, além de facilitar o aumento da capacidade de expressão dos 

axiomas. 

 

5.4.2 OIL 
 

OIL (Ontology Interchange Language), de Linguagem de Intercâmbio de 

Ontologia, foi criada para representar a semântica de forma a possibilitar às 

máquinas o entendimento da modelagem do conhecimento em forma de 

ontologias. Foi desenvolvida pela W3C para ser compatível com seus padrões, 

incluindo XML e RDF. 

 

5.4.3 DAML+OIL 
 

A DAML (Darpa Agent Markup Language, Linguagem de Marcação de 

Agentes) foi criada com o objetivo de habilitar a web semântica, tendo sido logo 

substituída pela DAML+OIL. É uma linguagem para modelagem de domínios de 

conhecimento, baseada em RDF. Foi planejada devido à incapacidade de 

expressão da XML das relações existentes entre os conceitos representados em 

seus documentos. 

 

5.4.4 XML 
 

O eXtensible Markup Language (XML) é uma linguagem extensível de 

marcação simples e extremamente flexível, que possui um formato universal para 

dados e documentos na Web, tendo como meta facilitar o compartilhamento de 

dados estruturados através de sistemas de informações diferentes (SANTANA, 

2006). A XML possibilita a criação de outras linguagens de marcação para 

domínio específico, permitindo a estas novas linguagens possuírem sua própria 

estrutura e semântica. 

O XML possui alguns aspectos semelhantes ao HyperText Markup 

Language ( HTML), pois contém tags para descrever o conteúdo de um 

documento, permitindo a construção de documentos de forma legível, tanto para 

os humanos quanto para a máquina, com o objetivo de armazenar e transportar 
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informações e não apenas mostrá-las. Segundo Azevedo (2008), a XML é uma 

meta-linguagem de editoração, que define uma sintaxe para ser utilizada na 

criação de outras linguagens, sendo capaz de permitir a representação de outras 

linguagens de forma padronizada. 

 
 
5.4.5 XML SCHEMA 
 

O XML Schema é uma linguagem de definição utilizada para descrever a 

estrutura de conteúdos de um documento XML, descrevendo apenas a sua 

estrutura sintática. A partir desta linguagem, define-se o formato válido de 

documentos XML, contendo permissões e características como a localização e 

número de ocorrências referentes aos elementos e atributos (AZEVEDO, 2008). 

 

5.4.6 RDF 
 

RDF (Resource Description Framework), Estrutura de Descrição de 

Recursos, assim como a maioria das linguagens desenvolvidas pelo W3C, permite 

representar dados semânticos na web (MANOLA 2004). Por ser uma linguagem 

simples e capaz de fazer relacionamentos entre as informações, a RDF pode ser 

aplicada a vários serviços tais como: buscas, comércio eletrônico, dispositivos de 

mídia, bibliotecas digitais etc. 

RDF é basicamente uma lista de descrições de recursos em XML, 

permitindo descrever semanticamente esses recursos na web, servindo como 

base para processamento de metadados comunicando-se entre os aplicativos web 

e a máquina, de forma que esta possa processar as informações. 

 

5.4.7 OWL 
 

Essa é a linguagem padrão da W3C, sendo uma revisão da linguagem 

DAML+OIL baseada em RDF. Possui melhor interpretação das informações 

contidas na web e trás consigo um vocabulário com possibilidade de ser 

representado explicitamente, bem como as relações entre as entidades contidas 

nesse vocabulário. 
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A OWL (Web Ontology Language), Linguagem de Ontologia da Web, vai 

muito além das linguagens já construídas pelo W3C, pois termos de vocabulário 

podem ser representados explicitamente, assim como as relações entre as 

entidades do vocabulário. Desta forma, a máquina tem uma maior facilidade de 

interpretar essa linguagem. 

A OWL foi criada para desenvolver ontologias com mais facilidade pois, 

além de descrever as classes e suas relações, possibilita a reutilização desses 

componentes no conceito de herança. A ideia da W3C com a construção da OWL 

era basicamente capacitá-la à capturar a semântica nos dados. 

Para Freitas (2003), a linguagem OWL possui três sublinguagens onde, 

cada uma oferece níveis de expressividade de maneira distinta. A seguir, serão 

detalhadas as sublinguagem da OWL. 

 

5.4.7.1 OWL LITE 
 

É uma sublinguagem mais simples recomendada para iniciantes em 

ontologias, com uma restrição para representação de cardinalidade, permitindo 

apenas a cardinalidade de 0 para 1 e, portanto, facilita a construção de 

ferramentas que a suportem (SANTANA, 2006). 

 

5.4.7.2 OWL-DL 
 

É uma sublinguagem que utiliza-se da lógica de descrição (Description 

Logic), sendo mais ideal do que a OWL LITE por garantir ao usuário o máximo de 

expressividade e a possibilitar que todas as suas conclusões sejam computadas 

(SANTANA, 2006). 

 

5.4.7.3 OWL-FULL 
 

Corresponde a linguagem de maior expressividade, que utiliza todos os 

recursos da OWL, sem restrições. A OWL Full é utilizada na construção de 

ontologias que necessitam de um elevado grau de expressividade do 

conhecimento à medida que não oferece garantias computacionais como a 
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decidibilidade e a completude, pois, em oposição a OWL Lite e OWL DL, não 

permite raciocínio automático (FREITAS, 2003). Apesar de usarem os mesmos 

construtores, a OWL Full possibilita a definição de metaclasses, isto é, classes 

que também podem ser instâncias, fato que não pode acontecer na OWL DL, 

onde existe a separação de tipos para evitar que ocorra este problema.. 

 
 

5.5 Ambientes para Edição e Construção de Ontologia s 
 

A construção de uma ontologia não é uma tarefa simples, exigindo um 

determinado número de etapas. Freitas (2003), em sua tese, comenta que 

diversas ferramentas estão em desenvolvimento para facilitar a construção de 

ontologias, entretanto, algumas dessas ferramentas não auxiliam completamente 

o desenvolvedor nas tarefas. Outras trazem um número considerado de ontologias 

prontas, servindo de referência para a construção de novas ontologias. Nesta 

seção vamos mostrar o conceito de algumas plataformas para auxiliar o 

desenvolvimento das ontologias. 

 

5.5.1 Protegé 
 

O framework Protégé é um ambiente integrado para edição de ontologias e 

construção de sistemas baseados em conhecimento, podendo ser usado também 

para carregar, editar e salvar ontologias em vários formatos, tais como, RDF, XML, 

OWL, Unified Modeling Language – Linguagem de Modelagem Unificada (UML), 

entre outros. O Protégé foi desenvolvido pelo Grupo Médico de Informática da 

Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, Stanford Medical Informatics 

Group (SMI, 2006), e consiste em uma aplicação de código-fonte aberto, com 

arquitetura modulada baseada em componentes, permitindo a inserção de novos 

recursos, bem como a utilização de uma biblioteca de plug-ins para auxiliar a 

construção de ontologias. 

Segundo informações contidas em Casare (2005), o framework Protégé é 

acessível aos mecanismos de inferências para lógica descritiva. Algumas 

vantagens são informadas em Azevedo (2008) tais como, a geração automática 
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de códigos Java Beans das ontologias, ferramenta em constante atualização, pois 

existe um grupo realizando atualizações para novas versões. Esse grupo é 

suportado por uma comunidade de mais de 76.000 usuários, existência de 

documentação explicando o uso da ferramenta, entre outras vantagens citadas de 

forma implícita no parágrafo anterior. 

O framework Protégé atualmente encontra-se na versão 4.1 para 

desenvolvimento de ontologias em OWL, possuindo assim tutoriais para auxiliar a 

instalação e manipulação do mesmo, pois nesta versão, o usuário pode escolher 

entre um programa instalador independente de plataforma ou um simples arquivo 

ZIP para instalar o Protégé (PROTÉGÉ, 2010). 

 

 

Figura 5.3 : Interface gráfica do Framework Protégé 
Fonte: PROTEGE, 2002. 

 

 

5.5.2 API Jena 
 

A API Jena é  um  framework  utilizado  na  construção  de  ontologias  para 

a Web Semântica, que se caracteriza por ser um ambiente de desenvolvimento 
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para RDF, RDFSchema, OWL, possuindo também um mecanismo de inferência 

baseado em regras (SILVESTRE, 2005). Esta ferramenta foi criada pela HP Labs 

Semantic Web Research, sendo, atualmente, desenvolvida fora do escopo do 

laboratório, pois possui código-fonte aberto e, portanto, um software livre (HP Labs 

Semantic Web Research, 2009).  

O framework Jena oferece uma API para a linguagem RDF e outra para a 

OWL, incluindo, em sua composição, mecanismos de inferência pré-definidos, 

além de utilizar a RDF Data Query Language (RDQL) ao tratar-se de consultas em 

modelo Jena. (LOPES, 2005). Além disso, pode-se através deste ambiente criar 

programas Java para acessar e tratar RDF e OWL, onde a API Jena trata a 

ontologia OWL como um modelo podendo serem feitas modificações básicas 

como inclusão e remoção de instâncias, bem como a realização de inferências 

sobre as ontologias. 

 

5.5.3 WebOde 
 

O WebOde foi desenvolvido na Universidade Politécnica de Madri, 

precisamente no laboratório de Inteligência Artificial, sendo caracterizado por ser 

uma aplicação Web em que as ontologias são armazenadas em bases de dados 

relacionais (MORAIS, 2007). O WebOde é capaz de estabelecer uma 

correspondência à ferramenta e a metodologia Methontology, sendo esta descrita 

na seção 5.7.3 desta dissertação, fator diferencial em relação a outras ferramentas 

que, apesar de mais complexas, não dão suporte a este tipo de serviço (CASARE, 

2005).  

O WebOde pode manipular linguagens como RDF Schema, XML, OIL, F-

Logic, Prolog e DAML+OIL. Esta ferramenta contém serviços como 

documentação, avaliação e fusão de ontologias, com o objetivo de auxiliar a 

manipulação da mesma. 

5.5.4 OntoEdit 
 

O OntoEdit é caracterizado por ser um ambiente gráfico para edição de 

ontologias que possibilita ao usuário ajuste nas ontologias como inspeção, 
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navegação, codificação e alteração. O OntoEdit foi desenvolvido na Universidade 

de Karlsruhe, pelo Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungs-

verfahren - AIFB, e, atualmente, está disponível em duas versões, OntoEdit Free e 

OntoEdit Professional (MORAIS, 2007). 

O OntoEdit utiliza modelo de ontologias que possibilita o mapeamento em 

diversas linguagens de representação como XML, Flogic, RDF Schema, DAML + 

OIL, onde as ontologias podem ser armazenadas em bancos de dados relacionais. 

O OntoEdit possui uma arquitetura baseada em plugins e oferece correspondência 

entre a metodologia On-To-Knowledge, fornecendo suporte a mesma. 

 

 

5.6 Ambientes para Raciocínio Automático 
 
Também conhecido como motores de inferência, os mecanismos de 

inferência são softwares capazes de verificar se novas informações podem ser 

derivadas de uma ontologia, pois conseguem processar o conhecimento expresso 

e, a partir dele, localizar informações que estão implícitas, possibilitando a geração 

de hipóteses a partir das mesmas (CASARE, 2005). Os mecanismos de inferência 

verificam se as regras determinadas pela ontologia são obedecidas, possibilitando 

então a validação da mesma.  

Os mecanismos de inferência podem ainda responder a consultas que exija 

raciocínio, por exemplo, se uma classe faz descrição de uma subclasse sem que 

isto seja declarado especificamente. Nas subseções a seguir, serão detalhados 

alguns destes ambientes de raciocínio automático. 

 

 

 

5.6.1 Fatc 
 

Fact (Fast Classification of Terminologies – Classificação Rápida de 

Terminologias) é uma máquina de inferência que implementa uma lógica de 

descrição de alto nível e, com isso, dá suporte à linguagem OWL-DL. É 
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responsável pela verificação de consistência das ontologias. Seu sistema é 

baseado na linguagem funcional LISP, possuindo uma interface DIG (Description 

Logics Implementors Group Interface, Grupo de Implementação de Interface para 

Lógica de Descrição). 

 

5.6.2 Racer 
 

O Renamed Abox and Concept Expression Reasoner (Racer) é um 

mecanismo de inferência para lógica de descrição capaz de manipular grandes 

ontologias em OWL, de maneira otimizada, verificando a consistência das 

declarações e definições existentes na ontologia, assim como a hierarquia das 

classes (HAARSLEV e MOLLER, 2003). 

O Racer foi desenvolvido pela Universidade de Hamburgo e Universidade 

de Ciências Aplicadas de Weddel, ambas na Alemanha, em conjunto com a 

Universidade de Concórdia no Canadá, podendo acessar ontologias escritas nas 

linguagens DAML+OIL e OWL, a partir de arquivos locais ou servidores remotos, 

podendo também ser chamado de forma automática por diversos ambientes, 

dentre eles o Protégé (HAARSLEV e MOLLER, 2003). 

Sabendo que o Racer permite suporte a especificações de terminologias 

em geral, representando o conhecimento baseado em lógica de descrição, este 

motor de inferência assume duas premissas essenciais, a premissa de único 

nome, onde o nome é definido de forma individual, ou seja, se duas instâncias 

possuem nomes distintos então são consideradas objetos distintos, e a premissa 

de mundo aberto em que uma informação pode ser classificada como falsa ou 

verdadeira, mas se não se encaixar nestes, será desconhecida (CASARE, 2005). 

Além disso, o Racer disponibiliza um ambiente gráfico específico, o Racer 

Interactive Client Environment (RICE), capaz de explorar toda a sua 

potencialidade no que diz respeito aos serviços de raciocínio. 
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5.6.3 Pellet 
 

Pellet é um sistema de raciocínio automático em OWL-DL capaz de 

suportar a expressividade completa existente na OWL-DL. Foi desenvolvido no 

Laboratório MindSwap da Universidade de Maryland, implementado em Java e 

com código aberto, podendo também ser utilizado em conjunto com a API Jena e 

com bibliotecas da API OWL (PARSIA e SIRIN, 2004).  

Segundo Casare (2005), o mecanismo de inferência Pellet disponibiliza 

diversos serviços de raciocínio, sendo considerado o mais completo e correto para 

lógica de descrição, logo, seu principal objetivo é ser utilizado exclusivamente com 

OWL. Através do Pellet, é possível verificar a validação da ontologia, a partir de 

serviços de inferências definidos anteriormente como consistência e classificação 

da ontologia, bem como a capacidade de resposta a consultas em RDF Data 

Query Language (RDQL) (ALLEMAND, 2006). 

Conforme Santana (2006), o núcleo do Pellet é o Algoritmo Tableau, onde é 

realizado o serviço de checagem da consistência de uma base de conhecimento, 

ou seja, garante que a ontologia não se contradiga, testando a consistência dos 

jargões Assertional Box (ABox) e Terminological Box (TBox), em que o primeiro 

especifica o conhecimento sobre os indivíduos do domínio, e o segundo 

representa os axiomas e as características gerais dos conceitos  de um domínio. 

Este motor de inferência, além de verificar a consistência e a classificação de 

ontologias, é capaz de oferecer recursos como a satisfatoriedade de conceitos, 

determinando a possibilidade da classe conter instâncias, e a realização, fazendo 

com que seja localizada a classe mais específica a qual um indivíduo pertence.  

 

5.6.4 Jena 
 

É um framework open source construído utilizando-se a linguagem Java. 

Foi desenvolvido nos laboratórios da HP e possui uma vasta documentação. Esse 

framework permite a manipulação e criação de recursos em RDF, RDFS, OWL e 

DAML+OIL, não havendo modificações de uma linguagem para outra. A proposta 

foi desenvolver um framework para a web semântica, possibilitando sua utilização 
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em qualquer aplicativo com suporte a ele. O Jena demonstra-se como uma 

ferramenta de alto nível, sendo pouco recomendada para usuários inexperientes. 

 
 
5.6.5 SPARQL 
 

Padronizada pela W3C, é uma linguagem de consulta orientada a dados 

para consultas à web semântica, com o objetivo de recuperar dados em arquivos 

RDF, podendo interagir com outras linguagens da web semântica como OWL e 

RDF Schema. O framework Protégé possui suporte nativo ao SPARQL. 

A especificação do SPARQL possui uma grande semelhança com a especificação 

da linguagem SQL (Structured Query Language – Linguagem de Consulta 

Estruturada), visto que algumas cláusulas são idênticas entre elas, a exemplo do 

SELECT, do FROM, do WHERE além de outras. Assim sendo, quem domina o 

SQL terá maior facilidade de aprender SPARQL. 

 

5.7 Metodologias para Construção de Ontologias 
 

O desenvolvimento, ou construção, de ontologias deve seguir alguns passos 

formalizados para alcançar o mínimo de qualidade. Muitos desenvolvedores têm 

utilizado técnicas próprias e não documentadas de desenvolvimento, dificultando o 

entendimento técnico acerca das ontologias, demonstrando a real necessidade de 

utilizar metodologias formalizadas e consistentes. Nesta seção apresenta-se 

algumas dessas metodologias para a criação e desenvolvimento de ontologias. 

 

 

5.7.1 Critérios para se projetar ontologias  
 

Para se criar uma ontologia é necessário ter um propósito específico, sendo 

esse o ponto de vista da Engenharia de Ontologias. Desta forma, é preciso definir 

critérios de avaliação para a ontologia. Gruber (1995) em seu trabalho fez uma 

lista desses critérios, a seguir definidos. 
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• Clareza : ao definir um significado a algum termo, é preciso descrevê-

lo com uma linguagem simples, de maneira a possibilitar o a correta 

significação às pessoas interessadas; 

• Coerência : não deve haver contradições no significado dos termos 

descritos na ontologia. Para casos em que isso ocorra, diz-se que a 

ontologia é incoerente. Para evitar incoerências, todos os termos 

devem ser avaliados e discutidos; 

• Extensível : se houver necessidade de adicionar novos termos para 

algum uso especial, a ontologia deve permitir estas inserções sem 

necessidade de revisar as definições dos termos já existentes; 

• Mínimo compromisso com ontologia : a ontologia deverá fazer 

apenas o papel de dar suporte ao nível de conhecimento; 

 

 

5.7.2 Metodologia do Projeto TOVE de Gruninger & Fo x 
 

A metodologia do projeto Toronto Virtual Enterprise (TOVE) foi proposta por 

Gruninger e Fox (1995) na Universidade de Toronto (Canadá), sendo criada a 

partir do resultado de suas experiências com a criação de ontologias para domínio 

de processos de negócios e corporativos. A seguir, serão apresentadas e 

detalhadas as etapas do processo de desenvolvimento de uma ontologia seguindo 

a metodologia TOVE. 

• Descrição de cenários de motivação : os cenários de motivação 

podem ser definidos como descrições de problemas existentes na 

ontologia onde, a partir destes cenários, as ontologias deverão ser 

capazes de solucioná-los. 

• Formulação informal das questões de competência : nesta etapa 

será feito a elaboração de questões de competência que, de acordo 

com os cenários de motivação, possibilite a ontologia responder a 

estas questões para, por fim, validá-la.  
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• Especificação dos termos da ontologia através de um a linguagem 

formal:  a partir das questões de competência descritas na etapa 

anterior, será definido um conjunto de conceitos, os quais servirão de 

base para a especificação da ontologia, podendo utilizar a lógica de 

primeira ordem como linguagem de representação de conhecimento. 

• Descrição formal das questões de competência : trata-se da 

conversão das questões de competência escritas com linguagem 

informal para uma formal, utilizando lógica de primeira ordem. 

• Especificação formal dos axiomas : nesta fase, serão criadas as 

regras da ontologia em linguagem formal, ou seja, lógica de primeira 

ordem, a fim de definir a semântica dos conceitos e os 

relacionamentos da ontologia. 

• Verificação da completude da ontologia : serão estabelecidas 

condições que sejam capazes de responder formalmente às questões 

de competência, definindo a ontologia como completa.  

 

 

5.7.3 Método 101 de Noy e McGuiness 
 

O método 101, proposto por Natalya Noy e Deborah McGuiness, pode ser 

definido como um método simplificado para iniciantes, proporcionando um melhor 

posicionamento de ideias na construção da primeira ontologia (NOY e 

MCGUINESS, 2001). A denominação deste método dar-se-á pelo fato de que a 

sigla 101 é utilizada em disciplinas iniciantes na universidade. 

A seguir, na Figura 6, é demonstrado um esboço do processo de 

desenvolvimento de ontologias, seguindo o método 101. 
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Figura 5.4  Método 101 para o desenvolvimento de ontologias. 
Fonte: AZEVEDO, 2008. 

 
O método 101 propõe que o processo de construção de uma ontologia siga 

uma sequência de passos não linear, visto que envolve uma modelagem prática, 

sendo realizadas inúmeras iterações até alcançar o modelo adequado, para então 

ser validado. Os passos são (NOY e MCGUINESS, 2001): 

 

• Determinar o domínio e o escopo da ontologia (PASSO  1): Nesta 

fase inicial, é realizado um planejamento geral da ontologia, ou seja, 

serão realizados os principais questionamentos sobre a ontologia 

proposta, tais como: Qual o domínio que a clonagem visa cobrir? 

Qual o propósito da ontologia? A ontologia deve fornecer respostas a 

quais informações? Quem irá utilizar a ontologia e quem irá mantê-la. 

• Considerar o reuso de outras ontologias (PASSO 2) : É necessário 

que seja verificado a existência de outras ontologias referentes a 

área do domínio, afim de considerar o reuso de informações no 

mesmo domínio de aplicação. 

• Enumerar os termos importantes da ontologia (PASSO 3): Nesta 

etapa, é necessário que sejam estudados os termos que possuem 

elevada importância para a ontologia, realizando então uma listagem 

de classes e propriedades do domínio. Vale salientar que esta 
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listagem é bastante importante, contudo, poderá haver falta de 

precisão e redundância na escolha desses termos, mas nas outras 

etapas será feito um refinamento. 

• Definir classes e a hierarquia de classes (PASSO 4) : Este passo é 

referente à definição das classes em conjunto com suas hierarquias, 

podendo utilizar três estratégias para definir a hierarquia: Topo-para-

baixo (top-down), Baixo-para-cima (bottom up) ou Combinação de 

ambas. 

• Definir as propriedades das classes (PASSO 5) : Nesta fase, são 

definidas as propriedades pertencentes as classes, podendo estas 

propriedades serem do tipo Object Properties ou do tipo Datatype 

Properties. O Object Properties são referentes aos tipos de dados 

que possuem sub-classes já definidas enquanto que o Datatype 

Properties é referente aos tipos de dados usados diretamente com 

as classes. 

• Definir os valores das propriedades (PASSO 6) : Nesta fase, as 

propriedades podem assumir diferentes valores, de acordo com a 

expressividade da linguagem de ontologia que está sendo utilizada. 

Pode-se citar como exemplo a cardinalidade. 

• Criar Instâncias (PASSO 7) : Neste último passo, são criadas 

instâncias individuais para as classes na hierarquia, preenchendo os 

valores das propriedades referentes à classe. 

 

5.7.4 Methontology 
 

A Methontology foi desenvolvida no laboratório de Inteligência Artificial do 

Politécnico de Madri por Assunción Goméz-Pérez, Mariano Fernandéz e Natalia 

Juristo, podendo ser considerada, dentre todas as metodologias, a de maior 

abrangência, pois define todo o ciclo de uma ontologia (BREITMAN, 2005).  

A Methontology tem como finalidade auxiliar no processo de 

desenvolvimento de ontologias, de modo a facilitar a integração das pessoas que 

pertencem à equipe, definindo e alocando pacificamente as atividades em três 
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grupos, para construir a ontologia (BREITMAN, 2005). Estes três grupos podem 

ser descritos como: 

 

• Atividades de Gerenciamento de ontologias; 

• Atividades ligadas ao desenvolvimento de ontologias; 

• Atividades de suporte. 

 

Segundo Fernandéz et Al (1997), o processo de desenvolvimento de 

ontologias, proposto pela Methontology, segue as seguintes etapas: 

 

• Planejamento:  nesta etapa deverão ser planejadas as atividades 

que serão executadas ao longo do desenvolvimento da ontologia, 

disponibilizando um cronograma e recursos para execução das 

atividades. 

• Especificação:  nesta fase, deverá ser especificado os objetivos e 

definido o escopo da ontologia. Deve também ser informado o 

porquê de construir a ontologia e quais serão os usuários finais da 

mesma. 

• Conceitualização : nesta etapa, é realizado o levantamento dos 

conceitos relacionados à ontologia. Para realizar este levantamento, 

poderão ser utilizadas as técnicas empregadas na engenharia de 

requisitos. 

• Formalização : a partir dos conceitos definidos na etapa anterior, 

nesta etapa, será formalizado um modelo referente a estes 

conceitos. 

• Integração : poderá haver uma integração da ontologia proposta com 

outras já existentes, visto que a Methontology prevê um reuso de 

conceitos. 

• Implementação : a ontologia deverá ser implementada a fim de que 

seja computável. Como exemplos de linguagens de implementação 

têm-se OIL, DAML+OIL e OWL. 
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• Avaliação : nesta fase, é feita a avaliação da ontologia, de modo que 

seja garantida a qualidade e adequação aos padrões, para então, 

poder disponibilizar a ontologia. 

• Documentação : nesta etapa, será realizada a documentação da 

ontologia, a fim de permitir alterações futuras, garantindo a evolução 

da ontologia. 

• Manutenção : nesta fase, serão realizadas atualizações de 

informações na ontologia, com o objetivo de impedir que a ontologia 

fique em desuso. 

 

 

5.8 Conclusões  
 

Conclui-se com esse estudo, a importância das ontologias para a 

construção de redes semânticas, com dados organizados em uma hierarquia, 

tornando possível à máquina entender os ciclos de funcionamento das páginas da 

web. A construção de ontologias auxilia grupos de usuários a trocar informações e 

experiências acerca de suas áreas de conhecimento. Além disso, observou-se o 

novo panorama das páginas web, ou seja, a web semântica organizar as 

informações contidas nas páginas web com o auxílio das ontologias. Linguagens 

que focam na construção de ontologias, ambientes de desenvolvimento entre 

outras ferramentas, possibilitaram o desenvolvimento desta dissertação.  
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6 
 AutoCore  

6 AutoCore 
6.1 Introdução  
 
 

Os diversos ambientes de atuação humana (militares, corporativos ou 

acadêmicos), necessitam de meios transparentes para planejar e gerenciar 

problemas e informações relacionados à segurança computacional, 

especificamente à segurança da informação. Os problemas com a segurança da 

informação passaram a ser uma questão estratégica para os negócios, tornando a 

busca por novas implementações e sistemas de segurança constante nos dias 

atuais. Este capítulo busca demonstrar uma estratégia utilizada para a segurança 

das informações, com resultados e possibilidades reais. 

 

 
6.2 AutoCore 
 
 

O sistema proposto é o AutoCore, um sistema multiagente autonômico 

baseado em ontologias, tendo como objetivo principal prover um sistema flexível e 

adaptativo aos ambientes a qual está inserido e atuando em tempo real para 

apoiar a segurança computacional. 

 Considera-se que a segurança computacional de uma corporação será 

mais eficiente se esta for baseada em modelos autonômicos, tal como o AutoCore. 

Este sistema pretende ser a base para possíveis soluções de segurança e auxiliar 

os responsáveis pela Gestão de Segurança da Informação em suas atividades. A 
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arquitetura, componentes e funcionalidades do sistema proposto serão 

apresentadas nas subseções a seguir. 

 

6.2.1 Ferramentas de Desenvolvimento Utilizadas no AutoCore  
 

O AutoCore foi implementado utilizando o JADE – Java Agent Development 

Framework. Os agentes foram organizados em containers, onde cada container foi 

composto por um conjunto de agentes modelados de acordo com os serviços 

básicos inerentes a um sistema autonômico (Auto-otimização, Autocura, 

Autoconfiguração e Autoproteção). 

 

6.2.2 CoreSec 
 
 

O AutoCore faz uso de uma ontologia como base de conhecimento 

denominada  CoreSec, sendo esta uma ontologia de domínio para segurança da 

informação com conceitos de mais alto nível com intuito de auxiliar a Governança 

de TI, definindo assim, uma base de informações comum, um aumento na 

capacidade de tratamento e utilização da informação e uma visão explícita entre 

os envolvidos nas atividades de segurança computacional. Parte da CoreSec pode 

ser vista na Figura 6.1. 

 

 
Figura 6.1 : Parte das classes e relacionamentos que formam a CoreSec. 

Fonte: Azevedo, 2008 



CAPÍTULO 6.  AUTOCORE 
 
 

78 
 

Por ser uma ontologia de domínio, a  CoreSec possibilita a criação, de sub-

ontologias de domínios mais específicos como ontologias de ataques, 

vulnerabilidades e incidentes de segurança computacional. 

 
6.2.3 CoreEditor 
 
 

Para ajudar na monitoração e alimentação da base de conhecimento 

utilizada pelo AutoCore foi desenvolvido o CoreEditor, uma aplicação para uso 

exclusivo dos responsáveis pela segurança, os chamados Chief Security Officers, 

ou CSO,  com intuito de auxiliar na transmissão, geração e distribuição do 

conhecimento, manipulação, avaliação e utilização da  CoreSec. O CoreEditor é 

uma aplicação exclusiva para manipulação da base de conhecimento utilizada 

quando for necessário uma intervenção humana, entretanto, um aspecto a ser 

considerado é que não é apenas uma ferramenta para manipulação da CoreSec, 

mas também, um  framework para criação e edição de ontologias, desenvolvido 

utilizando o  framework  Jena, para criação e manipulação de grafos RDF. 

 

Entre as principais características e funcionalidades do CoreEditor estão:  

 

(i) utilizar a linguagem OWL para criação de ontologias (Conceitos, 

Propriedades e Indivíduos) e a máquina de inferência Pellet para geração de 

hipóteses a partir das informações nas bases de conhecimento;  

(ii) manipular e gerar código Java para aplicações da ontologia 

desenvolvida além de gerar o OntoDoc, ou seja, a documentação da ontologia, 

similar ao  javadoc do Java; e  

(iii) gerar diagramas de classes UML da ontologia desenvolvida e interfaces 

de consultas utilizando a linguagem SPARQL. 
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A aplicação possui os seguintes módulos como sendo os principais: 

 

• Módulo de Inferência : Permite inferir informações acerca da CoreSec 

sobre o código OWL e RDF utilizando a máquina de inferência  Pellet;  

• 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; 

• Módulo de Manipulação : Responsável pela 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; 

• Módulo de Visualização : Permite a visualização de gráficos com 

instâncias, heranças e outros tipos de relacionamentos, configurados de 

acordo com as necessidades dos usuários finais através da integração 

do gerador de gráficos Graphviz; 

• Módulo de Engenharia de Ontologias : Permite a criação de ontologias 

com suporte à metodologia Methontology, sendo a ontologia criada e 

documentada automaticamente. Pode ser utilizado com ontologias 

desenvolvidas, caracterizando assim uma reengenharia.   
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6.2.4 Arquitetura e Componentes do AutoCore 
 

Observa-se na Figura 6.2 a arquitetura do  AutoCore e os componentes que 

o formam. 

 

 
Figura 6.2 : Arquitetura do AutoCore. 

 

O AutoCore é composto por: 

 

• Agente Gerenciador : responsável por gerenciar as colônias de agentes 

verificadores, avaliadores, acionadores e visualizadores, definindo os 

objetivos e as tarefas a ser executadas por cada uma delas. O Agente 

Gerenciador possibilita a Autoconfiguração, visto propiciar às colônias, 

em tempo de execução, as regras a serem seguidas; 

• Agentes Verificadores : ficam em constante análise dos recursos a que 

estão ligados, sendo responsáveis pela coleta e análise do tráfego de 

rede e possuindo o objetivo de detectar comportamentos hostis e 

classificá-los. Para cada categoria de ataque existe um conjunto de 

agentes especializados, possibilitando a detecção de possíveis 

atividades maliciosas. No momento em que são instanciados, os 

Agentes Verificadores consultam uma subontologia (ontologia de 

aplicação), criada a partir da  CoreSec, e mantêm em memória interna 



CAPÍTULO 6.  AUTOCORE 
 
 

81 
 

todas as configurações atuais para detecção de anomalias associadas 

aos recursos. Caso seja detectada alguma alteração não configurada, 

uma nova inserção é realizada à ontologia. Os Agentes Verificadores 

têm a tarefa de enviar aos Agentes Avaliadores as informações dos 

status obtidos. Juntos caracterizam a Autoproteção, pois enquanto um 

agente detecta um mau funcionamento, o outro toma decisões eficientes 

e eficazes de como solucionar determinado problema encontrado;  

• Agentes Avaliadores : após receberem as informações do status do 

ambiente, os Agentes Avaliadores consultam a  CoreSec para descobrir 

as melhores medidas a serem tomadas, enviando as novas informações 

aos Agentes Acionadores. As consultas realizadas pelos Agentes 

Avaliadores possibilitam uma segunda caracterização, a Auto-

otimização, visto possibilitarem a otimização dos recursos sem 

comprometerem os demais recursos. Os Agentes Avaliadores 

constroem diversas soluções baseadas em métricas para a correta 

resolução das vulnerabilidades detectadas, enviando aos Agentes 

Acionadores alguns indicadores como: Impacto nos Negócios, Tempo 

de Resolução, Eficácia e Eficiência, Qualidade e Custo das Resoluções;  

• Agentes Acionadores : são os responsáveis em receber as avaliações 

e com base nessas informações executarem as melhores ações a 

serem tomadas. Toda ação realizada, mesmo que não seja de execução 

automática de alguma medida de prevenção, é enviada aos Agentes 

Visualizadores, e estes disponibilizam para o CSO através do  

CoreEditor. Caso seja necessária uma intervenção na decisão tomada 

pelos Agentes Acionadores, o CSO utiliza o CoreEditor para tal ação. 

Os Agentes Acionadores realizam também Autocura, visto que após a 

identificação das falhas, executam ações corretivas e preventivas sem 

paralisarem o funcionamento dos serviços, possibilitando retornar a um 

estado estável sem intervenções humanas. Esses agentes também 

consultam uma subontologia (ontologia de aplicação), criada a partir da 

CoreSec, sempre antes de executar uma ação; 
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• Agentes Visualizadores : são responsáveis por exibir relatórios 

informativos, de maneira a manter os CSO cientes a respeito da 

situação atual de todo o sistema, inclusive, facilitando as possíveis 

intervenções nas resoluções em momentos críticos de riscos aos 

sistemas. 

 

As funcionalidades do AutoCore podem ser melhor explanadas e avaliadas 

na Subseção 6.3, onde trata dos experimentos e resultados. 

 

6.3 Trabalhos Relacionados 
 

Nos últimos anos, vários esforços têm sido despendidos para obterem-se 

modelos autonômicos que permitam auxiliar a complexidade de se proteger 

sistemas computacionais e auxiliar a segurança em TI, com objetivo de fornecer 

diferentes níveis de proteção aos ativos de uma corporação. Embora com 

diferentes focos e níveis de detalhamento, alguns trabalhos da literatura tratam de 

sistemas autonômicos no domínio de segurança a fim de gerenciar, avaliar e 

especificar segurança, seja da informação ou não, nos mais diversos ambientes. 

Dentre esses trabalhos que ajudaram no amadurecimento e suporte no 

desenvolvimento da proposta aqui descrita, destacam-se: 

O trabalho de [ALMEIDA, 2007] propõe o uso de uma ontologia para gestão 

de segurança da informação em ambientes computacionais autonômicos 

denominada OSACA. Apesar de meritosa, a OSACA é um trabalho prematuro. A 

ontologia não foi implementada utilizando linguagens da Web Semântica, como 

Resource Description Framework (RDF) ou  Web Ontology Language (OWL), não 

possui axiomas nem restrições em DL (Lógica de Descrição) que são os padrões 

de facto estabelecidos. O Trabalho não apresenta resultados, não garantindo a 

sua utilidade prática. 

No trabalho de [MARTIMIANO, 2006] foi desenvolvida uma ontologia 

denominada OntoSec, representando de maneira padronizada as informações 

sobre incidentes de segurança, facilitando compartilhamento e reuso das 
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informações, gerenciamento e geração de conhecimento sobre incidentes e uma 

ferramenta de auxílio aos responsáveis pela segurança, os CSO - Chief Security 

Officers, onde são realizadas consultas para obtenção de respostas a possíveis 

incidentes. A principal diferença entre a OntoSec e o AutoCore, proposto neste 

trabalho é que a primeira é uma ontologia de aplicação e não do domínio de 

segurança como a CoreSec do AutoCore, e o sistema desenvolvido para auxiliar 

os CSO não é baseado em agentes, não possuindo autonomia para realizar 

correções preventivas nem analisar ataques em tempo real. 

Já o AutoCore é um sistema autonômico e possui características superiores 

à OntoSec e seu sistema de auxílio, sendo composto por: 

- uma ontologia de domínio com conceitos mais genéricos e abstratos do 

domínio de segurança servindo como base para construção de ontologias de 

domínio específicos de segurança denominada CoreSec e por 

- um sistema chamado CoreEditor que possui mais funcionalidades que o do 

trabalho comparado. Este sistema baseia-se em agentes inteligentes que tomam 

decisões independentes, acerca de otimização, configuração e correção de um 

determinado recurso monitorado por eles. 

Pode-se citar ainda o sistema  eAutomation  [STOJANOVIC, 2004] 

desenvolvido focando um sistema de correlação de mesmo nome, mas não trata 

especificamente a questão da segurança da informação, além de descrever um 

conjunto muito reduzido de classes na ontologia que propõe. A proposta aqui 

apresentada apresenta melhorias significativas em relação aos trabalhos citados 

nesta seção. 

    

6.4 Simulação e Experimentos 
 

Os experimentos foram realizados para ataques de negação de serviço, 

DoS (Denial of Service) SYN Flooding, caracterizados pelo envio de múltiplas 

solicitações de abertura de conexão a um mesmo  host  em uma mesma porta, em 

um curto período de tempo. O objetivo de um ataque DoS é tornar a rede 

indisponível [KHADRAOUI, 2007]. Esse tipo de ameaça é facilmente identificado, 

porém, muito difícil de evitar. 
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Foi desenvolvido um simulador para esse tipo de ataque, no qual se 

configura a quantidade de requisições ao servidor, a porta atacada e o IP (Internet 

Protocol) atacado. Observa-se na Figura 6.3 o simulador em funcionamento. 

 

 
Figura 6.3 Simulador de Ataque DoS. 

 

Nos campos IP e Port são inseridos o endereço IP e a porta alvo do ataque 

DoS. O campo Quantity informa ao simulador quantas requisições deverão ser 

realizadas. Ao clicar no botão Execute, o simulador então inicia o ataque DoS de 

acordo com os dados inseridos. O botão Stop tem a função de finalizar as 

requisições antes de alcançar a quantidade configurada. O campo History 

apresenta um histórico das requisições realizadas e o botão ClearAll apaga as 

informações desse histórico. A tela inicial do AutoCore está ilustrada na Figura 

6.4. 
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Figura 6.4 : Tela Inicial do AutoCore. 

 

Pode-se visualizar no campo de informações do AutoCore o  

monitoramento dos pacotes transmitidos pela rede com objetivo de detectar 

anomalias. Esse monitoramento do ambiente é realizado pelo agente Analisador 

(Verificador). No momento em que o  AutoCore é inicializado são criados os 

agentes, conforme Figura 6.5. Para explicar esta figura, utilizou-se a ferramenta de 

monitoramento do processo de comunicação dos pacotes (sniffer) do JADE. 

 

 
Figura 6.5 : Inicialização e criação dos agentes. 
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O Agente Visualizador (Viewer) processa o evento de requisição de 

inicialização do sistema, visto ser o responsável por monitorar os eventos da 

interface entre o sistema e o usuário. Logo, ele envia ao Agente Gerenciador 

(Manager) a solicitação de start do sistema e este por sua vez, inicializa os 

Agentes Verificadores (Checkers), Avaliadores (Appraisers) e Acionadores 

(Actions). É possível notar que antes da conexão com cada agente, é realizada 

uma consulta ao Facilitador de Diretórios (DF – Directory Facilitator), sendo este 

responsável por informar o identificador (ID) dos agentes, possibilitando, portanto, 

a comunicação e troca de mensagens. As mensagens são codificadas utilizando o 

protocolo de interação contract-net [FIPA, 2002], e usam como vocabulário a 

ontologia CoreSec. Após receber a confirmação da inicialização de cada agente, o 

Agente Manager confirma essa informação ao Agente Viewer, finalizando o 

processo de start do sistema. Na figura 6.6 ilustramos a tela inicial do AutoCore 

detectando um ataque: 

 

 
Figura 6.6 : Tela inicial do AutoCore detectando um ataque. 
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Podemos ver no campo de informações todo o acompanhamento da 

execurção do AutoCore na detecção de uma ataque, a troca de mensagens entre 

os agentes, o tipo de ataque que foi detectado e a persistência dos dados na 

CoreSec. É apresentado na Figura 6.7 o processo de comunicação entre os 

agentes que compõem o AutoCore no momento da simulação de um ataque  DoS 

utilizando o simulador descrito anteriormente.  

 

 
Figura 6.7 : Comunicação entre os agentes no momento de uma ataque. 

 

Os Agentes Checkers são os responsáveis por verificar o tráfego da rede. 

No momento em que percebem uma alta frequência de pacotes vindos de um 

mesmo host, considerando ainda o tamanho e o tipo do pacote em um dado 

período de tempo, detectam estar havendo algo anormal, baseado nas regras da 

base de conhecimento de uma instância da CoreSec carregadas durante a 

inicialização. Após consultarem o DF e saberem para quais agentes devem enviar 

essas informações, fazem uma requisição para os Agentes Appraisers enviando 

as informações de status da anomalia da rede. 

Os Agentes Appraisers, baseados nas descrições informadas pelos Agentes 

Checkers, consultam a ontologia CoreSec com o objetivo de avaliar a anomalia. 

Após consultarem o DF, fazem uma requisição aos Agentes Actions. Estes devem 

tomar decisões para amenizar o problema e para isso consultam uma instância da 

CoreSec, procurando informações específicas para resolução da anomalia em 

questão. A Autocura caracteriza-se, então, pela execução da melhor solução 
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baseada nas métricas recebidas dos Agentes Appraisers. Após o  AutoCore 

detectar um  possível ataque DoS, as seguintes ações são tomadas pelos 

agentes: encaminhar os pacotes forjados para uma falsa aplicação, com o objetivo 

de alterar o fluxo do ataque liberando a aplicação real para uso e informar ao CSO 

sobre a ocorrência do ataque, apresentando-lhe a origem do emissor dos pacotes 

forjados, facilitando a criação de regras concisas para configuração do firewall. 

Após consultarem o DF, os Agentes Actions enviam uma mensagem para 

os Agentes Viewers, que interagem com o CoreEditor informado a situação atual, 

o que foi realizado ou não e as possíveis outras correções ao CSO para, caso seja 

necessário, intervir no sistema. O CSO também tem a opção de checar o módulo 

de relatórios do AutoCore. O módulo de relatórios é ilustrado na Figura 6.8. 

 

 
Figura 6.8 : Tela de relatórios do AutoCore: “Quais as tentativas de ataques 

mais frequentes?”. 
 

É possível verificar na figura a resposta à questão “Quais as tentativas de 

ataques mais frequentes?”, esta tendo sido selecionada na lista de questões 

exibidas no campo Questões. Após a seleção clica-se no botão Pesquisar para 

obter uma possível resposta. Observa-se no campo Código SPARQL, a lógica 

utilizada com código SPARQL. A resposta à questão obtida pelo AutoCore, exibida 
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no campo  resultados, trás os seguintes ataques como os mais frequentes: SCAN 

Proxy (8080) attempy, ICMO PING e POP3 login brute force attempt. Um novo 

relatório pode ser visualizado na Figura 6.9.  

 

 

 
Figura 6.9 : Tela de relatórios do AutoCore: “Para um determinado ataque, quais os 

possíveis incidentes?”. 
 

Nesta tela foi possível visualizar os possíveis incidentes ocasionados por 

determinado ataque, como resposta à questão “Para um determinado ataque, 

quais os possíveis incidentes?”. Outro relatório pode ser visualizado na Figura 

6.10. 
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Figura 6.10 : Tela de Relatorios do AutoCore, Para um determinado ataque, 

quais os possíveis conseguencias. 
 

Nesta tela foi possível visualizar as possíveis consequências ocasionadas 

por determinado ataque, como resposta à questão “Para um determinado ataque, 

quais as possíveis consequências?”.  

Como o  AutoCore é composto pelo CoreEditor na camada de visualização, 

pode-se então utilizá-lo para monitoramento e apoio à Gestão de Segurança e 

Riscos, mantendo assim, os  serviços oferecidos pelas organizações disponíveis 

sem perder competitividade no mercado. A tela inicial do CoreEditor, explicado na 

Seção 6.2.3, e de uso exlusivos dos CSO, pode ser visualizado na Figura 6.11. 
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Figura 6.11 : Tela inicial do CoreEditor. 

 

O CoreEditor pode auxiliar os CSO na tomadade decisões, pois traz um 

nível muito detalhado de informações a cerca de cada ataque. A aba Individuals 

exibe todos os ataques detectados pelo AutoCore. A aba Type relaciona quais os 

tipos de incidentes associados a cada ataque. Já na aba Object Property 

Assertions, mostra a qual categoria faz parte o ataque selecionado e na aba Data 

Property Assertions têm-se  as definições detalhadas do ataque selecionado, 

como: Id (identificação) do ataque, data do ataque, IP de origem, hora do ataque, 

cabeçalho com do tipo de ataque e o IP de destino. 

  Algumas consultas foram definidas baseadas nas seguintes questões de 

competência que a CoreSec deve ser capaz de responder: se um agente mal 

intencionado explorar uma vulnerabilidade e realizar um ataque do tipo DoS ou 

DDoS (Distributed Denial of Service),  por exemplo, qual a conseqüência destes 

ataques para a organização? Qual a probabilidade de ocorrência desse ataque? 

Qual 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 instâncias utilizadas para alimentar a CoreSec foram obtidas do NIST  
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(Instituto Nacional de Padronização e Tecnologia) dos Estados Unidos. Trata-se de 

uma base de dados internacional de vulnerabilidades, um repositório de acesso 

gratuito, contendo informações sobre cada vulnerabilidade e como corrigi-las. As 

consultas que respondem às questões de competências foram definidas de acordo 

com o que os especialistas necessitam responder para mitigar riscos reais em 

suas corporações. 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.  

Utilizando o módulo de consulta do CoreEditor algumas dessas consultas 

foram realizadas e seus resultados são apresentados na Tabela 6.1. 

 

 
Tabela 6.1: Resultado das consultas utilizando o CoreEditor. 

 

Observando a tabela, 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 de 

Fogo (Fire) não seria dada prioridade já que a probabilidade de ocorrência é baixa 

e 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 AutoCore 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.
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7 
                                      Conclusões e  
                              Trabalhos Futuros  
7 Conclusão 
 
 

O AutoCore   cumpre o papel ao qual se propõe, se constituindo em uma 

ferramenta computacional que poderá ser utilizada para o tratamento e utilização 

da informação a respeito de riscos e segurança da informação, possibilitando aos 

responsáveis pela Gestão de Riscos e Gestão de Segurança da Informação tomar 

decisões estratégicas de alinhamento de TI e Segurança aos processos de 

negócios das organizações fornecendo uma visão de alto nível entre os 

envolvidos. 

As simulações executadas são encorajadoras e indicam sucesso na 

detecção e correção de ataques  DoS  e no auxílio a tomada de decisões por parte 

dos responsáveis pela segurança computacional de uma determinada corporação. 

Foi possível realizar a avaliação e validação do AutoCore resolvendo um problema 

real que atinge diversas organizações e o sistema proposto se comportou como 

esperado e de acordo com as características de um sistema autonômico, 

melhorando assim a complexidade de procedimentos relativos a ferramentas que 

implementam mecanismos  de segurança semelhantes. 

 

 

7.1 Publicações do Trabalho 
 

Eventos e periódicos nacionais e, principalmente, internacionais são 

importantes instrumentos para uma melhor avaliação da qualidade, mérito e 

relevância de uma pesquisa. Desta forma, com o intuito de verificar o nível de 
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desenvolvimento da pesquisa e obter feedbacks dos revisores, sejam 

positivos ou negativos, a AutoCore foi submetida em dois eventos de cunho 

internacional, ambos ainda no ano de 2009. 

 O artigo intitulado “AutoCore: An Autonomic Ontology-Based Multi-Agent 

System for Intrusion Detection in Computing Environments” (AutoCore: Um 

Sistema Autonômico Multiagente Baseado em Ontologia para Detecção de 

Intrusões em Ambientes Computacionais) foi submetido, aceito e apresentado no 

6º Simpósio Latino-Americano de Gerenciamento e Operações de Redes (6th Latin 

American Network Operations and Management Symposium – LANOMS’ 2009), 

em Punta del Este no Uruguai. Este evento foi patrocinado pela IEEE ( Institute of 

Electrical and Electronic Engineers), em parceria com a IFIP (International 

Federation for Information Processing), demonstrando o nível de relevância do 

evento. 

 A partir das sugestões dos revisores do LANOMS’ 2009, as pesquisas 

foram aprofundadas e uma nova extensão foi concebida. O resultado desse 

desenvolvimento foi submetido, aceito e apresentado na também patrocinada pela 

IEEE, 4ª Conferência Internacional para Tecnologia na Internet e Segurança das 

Transações (4th International Conference for Internet Technology and Secured 

Transactions – ICITST’ 2009), em Londres, Reino Unido. Devido a alta qualidade 

do trabalho e dos resultados obtidos nesse evento, os autores foram convidados a 

escrever um capítulo de livro a ser publicado pela organizadora do ICITST. 

 Portanto, é notória a contribuição de tal pesquisa na segurança das 

informações e áreas afins, elevando o nome da instituição perante organizações 

mundiais, além de proporcionar satisfação pessoal por um trabalho bem feito, 

tendo sido realizado a contento após meses de pesquisas profundas e 

atravessando dificuldades de ordem institucional, organizacional e pessoal. 

 

7.2 Identificação de Trabalhos Futuros 

Como trabalhos futuros estamos trabalhando ampliando o número de 

estudos de caso realizados, também será realizada a junção do AutoCore a  
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firewalls. Algumas classes estão sendo adicionadas à CoreSec  e funcionalidades 

estão sendo inseridas no CoreEditor, como o módulo de relatórios apoiando ainda 

mais o nível gerencial corporativo. 
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Apêndice A: Passo a Passo na Detecção de um 
ataque MY-SQL Injection 
 
 

A seguir ilustraremos um passo a passo na detecção de um ataque MY-

SQL Injection. Uma injeção SQL trata-se de um código SQL que é injetado em um 

site ou sistema por um indivíduo malicioso. Se a injeção ocorrer com sucesso, o 

invasor pode ser capaz de alterar o conteúdo do website, ler registros do banco de 

dados que em condições normais não poderiam ser lidos, entre outros, 

dependendo da gravidade do problema. 

 
 

 
Figura A.1 : Tela inicial do AutoCore monitorando o ambiente. 

 
 

Na Figura A.1 ilustramos a tela inicial do AutoCore, podemos ver no campo 

de informações que o sistema esta em constante monitoramento dos pacotes 

transmintidos pela rede com objetivo de detectar anomalias. O agente Verificador 

(Analisador) fica percebendo o ambiente. Na figura A.2 ilustramos a detecção de 

alguma anomalia nos pacotes da rede. 
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Figura A.2 : Tela inicial do AutoCore detectando um ataque MY-SQL Injection. 

 

Na figura A.2 podemos ver no campo de informações do AutoCore que foi 

encontrado um arquivo de log, o agente Verificador envia uma mensagem para o 

Agente Avaliador, este por sua vez consulta a ontologia CoreSec com o objetivo 

de avaliar a anomalia, após avaliada a anomalia o Agente Avaliador envia a 

mensagem para o Agente Acionador. Na Figura A.3 explicaremos o procedimento 

do Agente Acionador. 
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Figura A.3 : Tela inicial do AutoCore persistindo os dados na CoreSec. 

 

Na figura A.3 podemos ver que o Agente Acionador recebe a mensagem do 

Agente Avaliador, eles devem tomar decisões para amenizar o problema e para 

isso consultam uma instância da CoreSec, procurando informações específicas 

para resolução da anomalia em questão. 
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Apêndice B: Tela de Listagem de Tipos de Ataques 
Detectado pelo AutoCore. 
 
 
 

 
Figura B.1 : Tela de listagem de tipos de ataques detectados pelo AutoCore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


