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Resumo 
 

  

 

Abordagens baseadas em Processamento de Linguagem Natural, a 

exemplo de sistemas de diálogos – os quais funcionam respondendo de maneira breve e 

superficial a perguntas realizadas pelos usuários –, assim como, os sistemas baseados 

em técnicas de Aprendizado de Ontologias, utilizados para construção semi-automática 

de ontologias a partir de texto, são largamente encontrados na Web e possuem 

capacidade de realizar raciocínio automático, bem como, representar conhecimento. 

Estas capacidades – as de raciocinar e representar conhecimento - são questionáveis e 

consideradas como limitadas. Este quadro situacional leva nossa exploração a um novo 

paradigma de sistemas de diálogo, qual seja: um sistema que dialoga, aprende por 

dedução e representa conhecimento em Lógica de Descrições de múltiplos domínios. 

Desenvolver um sistema de diálogo inteligente, batizado como Renan, concebido para a 

criação semi-automática de ontologias – que interage com usuários em linguagem 

natural, formalizando e codificando conhecimento em lógica de descrições e, 

principlamente, com capacidade de aprender e de realizar raciocínio automático, a partir 

dessas interações com os usuários – pode consistir numa solução viável e efetiva na 

automatização do processo de construção de ontologias expressívas e de boa qualidade. 

Os resultados alcançados demonstraram que Renan consiste em uma solução eficiente 

para: (1) Representação de Conhecimento; portanto, formaliza e modela domínios de 

conhecimento em uma linguagem expressiva e padrão da Web Semântica, a partir de 

interações em linguagem natural controlada com usuários. (2) Raciocínio Automático; a 

abordagem permite que novos fatos sejam deduzidos a partir de outros, realizando 

raciocínio de subsunção, bem como, de inconsistências, verificando fatos contraditórios 

nas bases de conhecimento construídas durante as interações com seus usuários. Renan, 

contribui para com o avanço do estado da arte provendo, portanto,  uma solução 

adequada e efetiva na construção automática de ontologias expressivas (expressividade 

máxima ALC – Attributive Concept Language with Complements) e raciocinio 

automático, a partir de interações em linguagem natural com seres humanos. Renan 

permite a identificação de axiomas e modificação destes. Além disso, realiza raciocínio 

de subsunção, deduzindo novos fatos a partir de outros, assim como, a verificação de 

inconsistências nestes fatos durante as interações com seus usuários. Também incluímos 

em nossas conclusões que nossa abordagem contribui para os engenheiros de ontologias 

e desenvolvedores, além de  usuários inexperientes/leigos interessados no seu 

desenvolvimento.  

  

Palavras-chave: Lógica de Descrições. Representação de Conhecimento. Aprendizado 

de Ontologias. Processamento de Linguagem Natural. Raciocínio Automático. 

 

 



 

Abstract 
 

  Approaches based on Natural Language Processing, like dialogue 

systems - which work responding questions asked by users in a brief and superficial 

way - as well as systems based on Ontology Learning techniques, which are used for the 

construction of semi-automatic ontologies from text, are largely found on the Web and 

have the ability to perform automated reasoning, as well as representing knowledge. 

These capabilities – those of reason and knowledge representation – are questionable 

and considered limited. This situation leads our operation to a new dialogue system 

paradigm: a system able to dialogue, learn by deduction and represent knowledge in 

multiple domains of Description Login. To demonstrate that the dialogue system 

developed and called Renan, designed for semi-automatic ontologies creation, which 

interacts with users in natural language, formalizing and codifying knowledge in 

Description Logic and, mainly, with ability to learn and perform automated reasoning - 

from these interactions with users – may be a viable and effective solution for 

automating the building process of expressive and good quality ontologies. The results 

showed that Renan consists in an efficient solution for: (1) Knowledge Representation; 

therefore, formalizes and model knowledge domain in a standard and expressive 

language from the Web Semantic, through natural language interactions controlled by 

users. (2) Automatic Reasoning; the approach allows new facts to be deduced  from  

others facts, performing reasoning subsumption as well as inconsistencies, checking 

contradictory facts in the knowledge bases built during interactions with their users. 

Renan, contributes to state of the art advancement, providing thus an appropriate and 

effective solution for the automatic construction of expressive ontologies (maximum 

expressiveness ALC - Attributive Concept Language with Complements) and automatic 

reasoning, from interactions in humans natural language. Renan enables the 

identification and modification of these axioms. In addition, performs subsumption 

reasoning by deducing new facts from another, checking for inconsistencies in these 

facts during interactions with their users as well. We also included in our conclusive 

considerations that our approach contributes to the ontologic engineers and developers, 

and inexperienced / laity interested in the development users. 

 

Keywords: Description Logic. Knowledge Representation. Ontology Learning. Natural 

Language Processing. Automated Reasoning. 
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Capítulo 1 
Introdução 

“Não se acomode em um único lugar. Mova-se, seja nômade, faça com que cada dia seja 

um novo horizonte.”  

Jon Krakauer 
 

1.1 CONTEXTO E MOTIVAÇÃO 

   Alan Turing (1912-1954), matemático, lógico, criptoanalista e cientista 

da computação. Foi uma das maiores personalidades da história da Inteligência 

Artificial (IA) – após o período da segunda guerra mundial, em que trabalhou 

exaustivamente ajudando a decifrar códigos da máquina “ENIGMA” que fora 

utilizada pelo exército alemão. Em 1950 começou a trabalhar na possibilidade de 

construir uma máquina/computador que pensasse.  

   A ideia de uma máquina/computador que pensasse foi discutida há 

mais de 50 anos sendo esta apresentada por Turing em seu clássico artigo “Computing 

Machinery and Intellingence” (A. M. TURING, 1950) remetendo à seguinte questão: 

“As máquinas podem pensar?”. O trabalho de Turing culminou no famoso Teste de 

Turing que avalia se um computador poderá ou não obter sucesso na tentativa de 

dialogar como se fosse um ser humano (mais detalhes, vide Capítulo 2). 

   A IA anseia por um software ou agente capaz de dialogar, conversar e, 

principalmente, compreender sobre o que se está dialogando, além de aprender com 

este. Nesse sentido, importa ressaltar que quando tratamos de diálogo, nos remetemos 

à representação “num sentido convencional, concreto, de uma mera alternância de 

turnos de falas entre participantes de uma conversa. O diálogo é a interação entre 

locutor e interlocutor num processo de construção de sentidos, ou seja, a interação de 

pelo menos duas enunciações” (BAKHTIN, M, M., 2011). 

  Chatterbots e/ou sistemas de diálogos são robôs destinados a 

conversação e interação direta com seres humanos, cujo principal objetivo é dialogar 
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com os mesmos em linguagem natural (LN) (L’ABBATE, M., THIEL, U., KAMPS, 

T 2005). Os chatterbots podem apresentar características típicas de seres humanos, e 

são divididos em três gerações quanto às técnicas envolvidas na construção dos 

mesmos.  

  A primeira geração caracteriza-se pelo uso de técnicas de casamento de 

padrão e regras gramaticais; a segunda geração utiliza técnicas de IA e a terceira e 

mais utilizada atualmente, inclui técnicas de casamento de padrões mais complexos, 

baseadas em linguagens de marcação, como: SGML (Standard Guaranteed Markup 

Language, Linguagem de Marcação para Documentos) e XML (eXtensible Markup 

Language, Linguagem de Marcação Extensível) (A. M. M. NEVES et al., 2006). A 

maioria dos chatterbots desta última geração possuem bases de conhecimento 

implementadas em AIML1 (Artificial Intelligence Markup Language, Linguagem de 

Marcação para Inteligência Artificial). 

 

1.2 PROBLEMA NA PERSPECTIVA DOS 

CHATTERBOTS E TESTE DE TURING 

  Os chatterbots/sistemas de diálogos não são inteligentes como 

parecem, visto que são acessos simples a bases de dados textuais, como o AIML ou 

iAIML (Intentional AIML, Intenção para AIML) (A.M.M. NEVES, et al. 2006). Eles 

são baseados na pesquisa feita pelo linguista Zipf (ZIPF, G.K., 1949), que analisando 

conversas de chat, percebeu que tudo se resume a 1.800 perguntas-respostas. Uma 

conversa real, em que se aprendem novos conceitos descritos por um dos 

interlocutores, não pode ser realizada por um chatterbot que consulta bases em AIML. 

   A afirmação acima pode ser constatada com o uso 

de chatterbots encontrados na Web que consultam bases AIML, mas não aprendem, 

apenas respondem questões que estão em suas bases e, caso não encontrem o que 

querem, tentam conduzir os seus usuários para outras perguntas do seu próprio 

interesse. 

  Nesses termos, entende-se que diferente dos chatterbots, à riqueza dos 

processos de interação entre seres humanos proveem as suas trocas comunicativas. 

Entretanto, vale ressaltar que no caso dos seres humanos, esses processos 

                                                 
1 http://www.pandorabots.com/pandora/pics/wallaceaimltutorial.html 
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comunicativos firmados a partir da língua (numa situação de perguntas e respostas), 

moldam-se na relação direta com o pensamento. 

   É apresentado na Figura 1.1, um trecho do diálogo estabelecido com o 

chatterbot Dr. Pierre (H. DE OLIVEIRA, AZEVEDO, RR, et al., 2010), no qual o 

aluno realiza perguntas referentes ao domínio da Psiquiatria, além de perguntas 

desconhecidas. 

 

Figura 1.1: Diálogo mantido com o Dr.Pierre. 

  

  Percebe-se que quando o Dr. Pierre não conhece o termo perguntado, 

no exemplo o termo “Dengue” o mesmo informa que não sabe e não se preocupa em 

querer saber, aprender ou tentar fazer o usuário ensiná-lo. Reportamos assim ao 

argumento de Searle – exatamente o que os sistemas de diálogos sem inteligência 

fazem. Os sistemas de diálogo “à la Searle” são passivos, nesse caso, seria 

interessante que, como os seres humanos que aprendem definições, esses sistemas 

fossem mais proativos; questionando o interlocutor com conclusões tiradas a partir do 

diálogo.  
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Assim a nossa questão de pesquisa/tese/problema é:  

 De que maneira um sistema de diálogo pode aprender, realizar raciocínio e 

construir bases de conhecimento  a partir dos diálogos realizados?2 

   Portanto, consubstanciados nesta questão de pesquisa, a forma utilizada 

nos experimentos desta tese com uso do sistema de diálogo aqui desenvolvido e, 

nomeado como Renan3 (Vide Capítulo 3 – Arquitetura do Sistema Desenvolvido), 

ocorre no formato de diálogo fechado. Assim, um diálogo fechado envolve apenas 

dois indivíduos (ou grupos) trocando os papéis de parte de falante e ouvinte, diferente 

do diálogo aberto que envolve mais de dois participantes.  

   Destacamos a diferença entre sistemas de diálogos como o Dr. Pierre e 

o Renan com um exemplo de parte de um diálogo fechado ocorrido entre um dado 

usuário e o Renan; conforme segue no trecho a seguir: 

Exemplo 1.14 

1. Renan: oi usuário, vamos começar a modelar seu domínio de conhecimento.  

Inicie definindo um determinado conceito a respeito do domínio do seu 

interesse. 

2. Usuário: um tubarão é um animal aquático que vive apenas no mar e não é um 

mamífero. 

3. Renan: ok. Tubarão vive apenas no mar? 

4. Usuário: sim. 

5. Renan: o que é um mamífero? 

6. Usuário: mamífero é um animal vertebrado ou animal endotérmico que possui 

glândulas mamárias. 

7. Renan: ok. O que é um animal vertebrado? 

8. Usuário: baleia é um mamífero marinho e também vive no mar e não é um 

tubarão. 

9. Renan: o que é um mamífero marinho? O que significa mar? O que é um 

animal endotérmico? 

                                                 
2 No Capítulo 4, capítulo de resultados, apresentamos de forma mais detalhada a nossa tese. 
3 Sempre que nos referimos ao sistema de diálogo que desenvolvemos para demonstrar o objetivo geral 

e os objetivos específicos desta tese, utilizaremos o nome aqui adotado;  
4 Neste exemplo, permanecemos com o diálogo em português, porém os demais, ocorridos com uso do 

Renan, utilizam-se da Língua Inglesa. 
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  No trecho de diálogo acima (Exemplo 1.1) percebemos as interações 

entre os usuários e o Renan, ambos alternando-se nos papeis de falante e ouvinte. Os 

diálogos realizados entre usuários e o Renan são baseados em interações, interações 

estas que dão sentido as relações. O papel do Renan durante o diálogo com seus 

usuários é mantê-los inseridos no tema sem dispersá-los para outros de caráter distinto 

ao foco do diálogo realizado.  

  Dessa maneira, Renan sempre pergunta ao usuário a respeito de 

conceitos citados pelos usuários e que ainda não estão contidos em sua base de 

conhecimento. Como exemplo, a última linha (linha 9) do trecho do diálogo (Exemplo 

1.1): “o que é um mamífero marinho? O que significa mar? O que é um animal 

endotérmico?”.  

 Os diálogos entre usuários e o Renan são originados quando usuários 

interessados na modelagem e representação de um domínio de conhecimento acessam 

a interface do Renan e iniciam a conversação com intuito de obter a representação do 

domínio de conhecimento dialogado.  

   Ainda que prêmios em dinheiro sejam oferecidos ao primeiro inventor 

do programa que atenda aos requisitos impostos por Turing, até o presente momento, 

nenhum sistema passou em seu teste. Neste tocante, para uma entidade virtual e não 

humana baseada em computador atender e passar no teste citado, os seguintes 

aspectos devem ser contemplados: 

 Processar e compreender linguagem natural: o sistema computacional deve 

ser capaz de processar e manipular linguagem em diversos níveis, tais como: 

fonológico, morfológico, sintático, semântico e pragmático. 

 Representar conhecimento: o sistema computacional deve ser capaz de 

representar e formalizar o conhecimento adquirido, a partir das interações em 

linguagem natural com os usuários em uma linguagem formal de 

representação de conhecimento, tal como a lógica. Aqui representamos 

conhecimento sob a forma de ontologias modeladas em Lógica de Descrições 

(do inglês, Description Logics - DLs). 

 Realizar raciocínio automatizado: raciocinar sobre os fatos dialogados, 

apresentar capacidade de dedução, checagem de fatos contraditórios, 

capacidade de aprender com o diálogo e ser capaz de envolver o usuário no 
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tema conversado. Neste trabalho utilizamos técnicas de raciocínio puramente 

dedutivas. Este tipo de raciocínio se adequa a diálogos em que se define a 

terminologia do domínio (raciocínio terminológico – Vide Exemplo 1.2 deste 

capítulo). Raciocínio é a capacidade de manipular símbolos (Ex: p, q e r) que 

representam proposições e resultam na representação de uma nova sentença 

em conclusão a manipulação das proposições representadas inicialmente. 

Raciocínio é definido por Brachman, Ronald J & Levesque, H.J (2004) como 

a capacidade de manipulação formal de símbolos que representam uma 

coleção de proposições assertivas para produção de uma nova representação, a 

partir de tal manipulação. 

 Possuir técnicas de Aprendizado de Máquina: o agente/sistema/abordagem 

deve apresentar técnicas de aprendizado de máquina que lhes permitam 

aprender, aperfeiçoando sua medida de desempenho, adquirir conhecimento de 

forma automática, podendo assim tomar decisões baseado no conhecimento 

acumulado. Neste trabalho, utilizamos técnicas de Aprendizado de Máquina 

Simbólico, sendo estas baseadas em técnicas indutivas, ou seja, a abordagem 

apresenta um aprendizado simbólico, semelhante ao realizado por crianças em 

processo de escolarização. 

 Robótica: aspectos robóticos devem ser considerados, pois os sistemas devem 

possibilitar aos seus usuários redução de custos e aumento na produção das 

atividades realizadas. Devem perceber seu ambiente, agir neste em prol dos 

seus objetivos e, por conseguinte, escolher sem intervenção humana suas 

ações com vista a atingir seus objetivos com racionalidade. Porém, ele não 

será tratado no escopo desta tese. 

   Capturar fatos advindos de usuários, representá-los em formalismo 

lógico e realizar raciocínio (nesta tese, usamos o raciocínio dedutivo, sobre um 

subconjunto decidível da lógica de predicados) automático são desafios e, 

consequentemente, remete à solução descrita neste documento de tese, combinando as 

seguintes áreas de pesquisa: Ontologias, Representação do Conhecimento e 

Raciocínio Automático, Aprendizado de Ontologias (AO) e Processamento de 

Linguagem Natural (PLN). Ressaltamos que não é nosso intuito ainda com o Renan 

em passar no teste de Turing, mas contemplar alguns dos seus aspectos.  
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1.3 PROBLEMA NA PERSPECTIVA DA ENGENHRAIA 

DE ONTOLOGIAS 

 

   Ontologias são comumente definidas como “especificações explícitas 

de conceitualizações compartilhadas” (GRUBER, 1995) e consideradas como a 

principal camada da Web Semântica (BERNERS-LEE, T. et al., 2001). Constituem 

valiosos recursos que fornecem um modelo representativo de domínio de 

conhecimento reutilizável por diversas aplicações nas áreas de Engenharia do 

Conhecimento, PLN, Comércio Eletrônico, Bioinformática, Sistemas de 

Recomendação (SR), entre outros. Elas permitem que agentes de software processem, 

recuperem e combinem informações da Web, proporcionando sua disseminação, o que 

resulta no ganho de reconhecimento, ainda que gradualmente, em diversas áreas.  

   Uma das áreas ligadas ao desenvolvimento e criação de Ontologias que 

mais se destacou na última década foi a Engenharia de Ontologias que possui como 

principal objetivo a criação, representação e modelagem de domínios, muitos deles 

não triviais como bioinformática, e-business, entre outros. Todavia, como apontado 

por Simperl, E & Tempich, C. (2009) a tarefa de Engenharia de Ontologias, mesmo 

com a adoção e surgimento de princípios, processos e metodologias de construção de 

ontologias, permanece consumindo muitos recursos, sendo uma atividade árdua e 

onerosa (FREITAS et al., 2005).  

   Deste modo, novas tecnologias, métodos e ferramentas capazes de lidar 

com os desafios técnicos e econômicos inerentes à construção de ontologias e com o 

objetivo de minimizar o esforço manual e altamente especializado requerido se 

mostram necessárias.  

   A disciplina da Engenharia de Ontologias é intrinsecamente ligada à 

Representação de Conhecimento, e definida como campo de pesquisa que concentra 

seus estudos no uso de símbolos formais, buscando representar uma coleção de 

proposições assertivas para agentes (BRACHMAN, R.J & LEVESQUE, H.J, 2004). 

A Representação de Conhecimento é uma subárea da IA que possui como um dos 

focos a concepção de formalismos epistemologicamente e computacionalmente 

adequados para expressar conhecimento de determinado domínio e realizar inferência. 
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A família de linguagens de representação de conhecimento que consiste num dos mais 

utilizados formalismos para representar ontologias atualmente são as DLs.  

   DLs são fragmentos decidíveis da lógica de primeira ordem (semi 

decidível) (LPO) (do inglês, Fist-Order Logic - FOL) (BAADER, F et al., 2007) e são 

correspondentes a uma família de formalismos lógicos para representação de 

conhecimento, combinando algumas das capacidades de inferência da LPO com as 

Redes Semânticas. DLs são baseadas em uma semântica formal provendo 

mecanismos de inferência consistentes, completos, decidíveis, e que geram 

satisfatibilidade e consequência lógica (PEASE, A., 2011).  

   O W3C5 (Consórcio World Wide Web, World Wide Web Consortium) 

desenvolveu e padronizou um conjunto de linguagens ontológicas que incorporaram 

conceitos das DLs na Web Semântica, culminando no desenvolvimento da linguagem 

OWL (Web Ontology Language, Linguagem Ontológica da Web) que explora os 

pontos fortes de DL, abrangendo técnicas de raciocínio e semântica bem definidas 

(HORROCKS, I. et al., 2007).   

   De acordo com Baader, F. et al (2007) para expressar conhecimento 

faz-se necessário uma representação conceitual de um domínio de conhecimento de 

forma estruturada e definida formalmente por classes que caracterizam objetos de um 

determinado domínio, assim como pelas relações existentes entre estas classes. A 

organização destas classes utilizadas para descrever um domínio de interesse é 

baseada em uma estrutura hierárquica que não só fornece uma representação de 

conhecimento consistente e efetiva, mas também permite que o raciocínio 

computacional possa ser realizado de maneira eficaz.  

   A utilização de dados encontrados e disponíveis na Web é 

imprescindível aos pesquisadores (Engenheiros de Ontologias) interessados na tarefa 

de modelagem e representação de um domínio de conhecimento, a fim de que 

desenvolvam técnicas e métodos de Extração e Descoberta de Conhecimento. Estes 

dados podem apoiar as atividades da Engenharia de Ontologias no processo de 

automatização da construção de ontologias.  

   Estes dados, normalmente, estão disponíveis em formas distintas 

(CIMIANO, P. 2006), quais sejam: dados estruturados (Bancos de Dados e as 

                                                 
5 http://www.w3.org/Consortium/ 
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próprias Ontologias), semiestruturados (XHTML - Extensible Hyper Text Markup 

Language - Linguagem Extensível para Marcação de Hipertexto, XML - Extensible 

Markup Language, Linguagem Extensível de Marcação) e não estruturados (textos 

em documentos diversos, principalmente os disponíveis na Web).  

   A maioria dos dados disponíveis no cotidiano humano está contida na 

forma não estruturada (WEICHSELBRAUN, A. et al. 2011). Assim, uma importante 

linha de pesquisa ao longo das duas últimas décadas tem sido a extração de modelos 

de domínios, a partir de texto em linguagem natural utilizando técnicas de PLN. 

Como reafirma (WILKS & BREWSTER, 2009), PLN deve ser considerada como um 

dos pilares da Web Semântica no papel de aquisição e representação de domínios de 

conhecimento baseados em ontologias.  

   O processo de aquisição de um modelo de domínio a partir de texto e a 

criação de ontologias de forma automática, por exemplo, por meio de análise de uma 

coleção de textos utilizando técnicas de PLN, é conhecido como Aprendizado de 

Ontologias (AO) (do inglês “Ontology Learning - OL”) e foi originalmente proposto 

por (Mädche, A. & S. Staab, 2004).   

   Na perspectiva acima, surgem problemas e questões em aberto que 

necessitam de soluções viáveis e efetivas. Dentre eles destacam-se (VÖLKER, J, 

2009), (PEASE, A., 2011), (VÖLKER, J, HITZLER, P., CIMIANO, P, 2007) e 

(ZOUAQ, A., 2011): 

 A necessidade de combinação do conhecimento de especialistas de domínios, 

com as competências e experiência dos Engenheiros de Ontologias em um 

único esforço: há escassez de recursos especializados e demanda de 

profissionais. Tal fato reduz o uso das tecnologias semânticas por usuários e 

especialistas como um todo, visto então, como um obstáculo. 

 Há um número significativo de ferramentas e frameworks de Aprendizagem de 

Ontologias (AO) desenvolvidas para construção automática, ou 

semiautomática de ontologias a partir de documentos estruturados, não 

estruturados ou semiestruturados. Porém, embora úteis, estas ferramentas 

utilizadas no AO são capazes de criar ontologias informais ou ainda com 

expressividade limitada, ou ainda, apenas a construção da  hierarquia de 

conceitos  extraindo  possíveis classes de uma fonte de dados textual. 
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 Sistemas baseados em conhecimento que realizam raciocínio em larga escala 

na tomada automática de decisões em domínios complexos necessitam e 

dependem de ontologias com boa expressividade e qualidade; assim, estas 

aplicações, ainda mais do que a Web Semântica, dependem da disponibilidade 

destas ontologias para utilizarem em suas aplicações. Ontologias mais 

expressivas permitem que sistemas computacionais infiram conclusões mais 

precisas, sendo necessário que ferramentas utilizadas no AO adicionem 

axiomas e realizem raciocínio por subsunção, já que o apoio para o raciocínio 

é o uso de ontologias expressivas baseadas em DL.  

 Avaliar a consistência de ontologias automaticamente: é necessário que as 

ontologias criadas de forma automática sejam avaliadas em tempo de 

desenvolvimento/real, minimizando os erros cometidos pelos envolvidos na 

etapa de codificação das ontologias, além de verificar se a ontologia criada 

encontra-se contraditória e livre de inconsistências. 

 Verificar inconsistências de ontologias geradas por aprendizado automático: 

normalmente elas contêm erros significativos e, muitas vezes, terminam por se 

constituir num conjunto de definições inconsistentes e redundantes. Reduzir 

inconsistências e criar novas formas de fonte de informação para o processo de 

aquisição automática de ontologias é, de fato, um desafio. 

   Um crescente esforço nos últimos anos tem ocorrido para evolução da 

área de AO por meio de análise textual. Isso ocorre, principalmente, pela grande 

quantidade de dados textuais em quase todos os aspectos da nossa vida cotidiana, 

assim como o fato da linguagem natural ser o principal meio de comunicação e 

transferência de conhecimentos dos indivíduos racionais.  

   Soluções baseadas em AO e PLN aparecem como uma opção viável na 

tarefa de minimizar os impactos negativos ocorridos na Engenharia de Ontologias. 

Ainda assim, como afirma (ZOUAQ, A., 2011), apesar do crescente interesse e 

esforços realizados para o aprimoramento dos métodos de AO baseados em técnicas 

de PLN (VÖLKER, J et al., 2010) (BUITELAAR & CIMIANO, 2008) (CIMIANO & 

VOLKER, 2005) (BUITELAAR et al., 2005) é notável que o potencial das técnicas e 

representações disponíveis para esta área não foi totalmente explorado, deixando 

lacunas e questões em aberto. 
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   Diante do exposto, a investigação de questões importantes e problemas 

relacionados ao teste de Turing, à construção automática de ontologias, raciocínio 

automático e representação semântica de informações advindas de linguagem natural, 

pode envolver a integração de uma série de disciplinas, tais quais: aquisição léxica, 

mineração de dados, PLN, Linguística Computacional, Raciocínio e Representação de 

Conhecimento (KR&R), Ontologias, Estatística e Aprendizado de Máquina.  

   Todas as questões e problemáticas mencionadas justificam o estudo 

aqui proposto, baseado em um sistema que permite interação com usuários através de 

diálogos em uma linguagem natural controlada - LNC (do inglês, Controlled Natural 

Languages - CNL), para uma construção automática de ontologias.  

   Dentro desse contexto, abordamos um tema clássico, o da tradução de 

LN para Lógica, dando uma versão moderna, traduzindo sentenças advindas dos 

diálogos realizados em LN para DLs, bem como, para efetivação de alguns dos 

aspectos do teste de Turing: processamento de linguagem natural, representação de 

conhecimento e raciocínio sobre o mesmo.  

   Unir os aspectos do teste de Turing com as áreas mencionadas acima 

em uma entidade virtual que realiza diálogos em LNC, representa em DL o 

conhecimento abordado no diálogo e que raciocina sobre ele coaduna-se como um dos 

pontos fortes e diferencial dos trabalhos relacionados (Vide Capítulo 5) desta tese. 

Considere o exemplo 1.2, onde ilustramos sucintamente os aspectos contemplados por 

Renan durante um trecho de diálogo com um usuário. 

Exemplo 1.26 

1. Usuário: animais aquáticos vivem apenas na água 

2. Renan: animal_aquatico ⊑ ∀vive.agua (traduz a sentença em LNC para DL) 

3. Renan: animal_aquatico (Deduz que o conceito animal aquático é um animal). 

4. Renan: O que significa água? (Envolve o usuário no tema dialogado) 

5. Usuário: mamíferos marinhos são animais aquáticos 

6. Renan: mamifero_marinho ⊑ animal_aquatico (traduz a sentença em LNC 

para DL) 

                                                 
6 Deixamos o diálogo em português, porém todo o diálogo ocorrido com uso do Renan ocorre em 

Língua Inglesa. 
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7. Renan: mamifero_marinho ⊑ mamifero | mamifero_marinho ⊑ animal 

(Deduz que o conceito mamifero marinho é um mamifero e também é animal) 

8. Renan: Usuário, fale mais sobre o domínio que estás modelando! O que são 

animais? 

9. Usuário: Animais aquáticos não são mamíferos 

10. Renan: animal_aquatico ⊑ ¬mamifero (traduz a sentença em LNC para DL) 

11. Renan: mamifero_marinho é inconsistente!  marine_mammals ⊑ ⊥  se 

mamifero_marinho é SUBCLASSE de animal_aquatico, mamifero_marinho é 

SUBCLASSE de mamifero e animal_aquatico é DISJUNTO de mamifero, 

então o conceito mamifero_marinho é inconsistente. (Raciocina e verifica que 

o conceito mamifero_marinho é um conceito contraditório)  

Exemplo 1.27 - Traduzido 

1. User: The aquatic animals live in water  

2. Renan: aquatic_animals ⊑ ∀live_in.water (traduz a sentença em LNC para 

DL) 

3. Renan: aquatic_animals ⊑ animals (Deduz que o conceito animal aquático é 

um animal). 

4. Renan: What is water? (Envolve o usuário no tema dialogado) 

5. User: marine mammals are aquatic animals 

6. Renan: marine_mammals ⊑ aquatic_animals (traduz a sentença em LNC para 

DL) 

7. Renan: marine_mammals ⊑ mammals | marine_mammals ⊑ animals (Deduz 

que o conceito mamifero marinho é um mamifero e também é animal) 

8. Renan: Tell me more about this domain we are modeling! 

9. User: aquatic animals are not mammals 

10. Renan: aquatic_animals ⊑ ¬mammals (traduz a sentença em LNC para DL) 

                                                 
7 Detalhes a respeito dos resultados obtidos durante os diálogos com o Renan são apresentados no 

Capítulo 4. 
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11. Renan: marine_mammals is inconsistent!  marine_mammals ⊑ ⊥  if 

marine_mammals is SUBCLASS of aquatic_animals, marine_mammals is 

SUBCLASS of mammals and aquatic_animals DISJOINT with mammals, 

then the concept marine_mammals is inconsistent. (Raciocina e verifica que o 

conceito mamífero_marinho é um conceito contraditório)  

   Observamos no Exemplo 1.2 que Renan contempla alguns dos aspectos 

do teste de Turing, visto que processa linguagem natural, representa conhecimento em 

DL (tradução de LNC para DL), realiza raciocínio automático (raciocínio de 

subsunção e inconsistência) durante o diálogo realizado combinado com os aspectos 

das áreas mencionadas anteriormente. 

   O desenvolvimento do Renan consistiu na utilização de um método 

híbrido combinando as técnicas de análise sintática e semântica dos textos, tanto das 

abordagens superficiais, como das abordagens profundas do PLN, além do uso da 

Teoria de Representação do Discurso (KAMP, H. & REYLE, U, 1993).  

   Demonstrar que um sistema de diálogo (Renan) que interage com 

usuários em LNC, formaliza e codifica conhecimento em DL e, principalmente, 

possua capacidade de realizar raciocínio a partir dessa interação com os usuários, 

concebida para a criação (semi automática) de ontologias pode, por conseguinte, 

resultar numa solução viável e efetiva para: 

  Automatização do processo de construção de ontologias expressivas e de boa 

qualidade, com melhora significativa para a produtividade de 

desenvolvedores e Engenheiros de Ontologias, bem como de usuários leigos 

interessados em seu desenvolvimento; 

  Na concepção de um sistema de diálogo que leva em consideração os 

aspectos do teste de Turing. Para tanto, constitui-se também de uma 

arquitetura modular (provendo novo uso (reúso) independente dos seus 

módulos) que representa conhecimento em DL, raciocina e interage em 

linguagem natural com seus usuários. 

  A partir do exposto, nossos objetivos são apresentados a seguir. 
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1.4 OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral desta tese é demonstrar que um sistema de diálogo 

que captura fatos, representa-os adequadamente sob a forma de ontologias em 

lógicas de descrição, realiza raciocínio de subsunção e inconsistência, deduzindo 

novos fatos sobre eles a partir de diálogos com indivíduos sociais, é uma solução 

viável para a aquisição e representação de conhecimento a partir de diálogos.  

 A este objetivo geral correspondem os objetivos específicos indicados 

a seguir: 

1.4.1 Objetivos Específicos 

1. Demonstrar que o Renan8 é capaz de: 

 Construir ontologias em OWL DL com expressividade de alto nível 

através de diálogos; 

 Realizar raciocínio por subsunção deduzindo que classes são 

subclasses de outras, a partir de suas respectivas descrições; 

 Detectar e verificar inconsistências em tempo de desenvolvimento; e.  

 Verificar satisfatibilidade de conceitos e classificação de hierarquias. 

2. Obter um processo de construção de Ontologias – a partir de dados 

advindos da interação em linguagem natural controlada – buscando prover 

eficiência e otimização para a intervenção humana em sua construção. 

3. Auxiliar equipes de ontologistas no processo de Engenharia de Ontologias, 

reduzindo a dificuldade e o tempo empregados no desenvolvimento destas. 

4. Demonstrar a possibilidade de reutilização das representações simbólicas 

construídas através dos diálogos, entre os usuários e Renan para 

finalidades diversas.  

                                                 
8 O Renan foi desenvolvido (em linguagem Java) durante o período de desenvolvimento desta tese pelo 

autor desta obra, seus alunos e seu orientador. 
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1.5 CONTRIBUIÇÕES 

  Problemas significativos, relacionados à construção automática de 

ontologias a partir de texto e Representação de Conhecimento e Raciocínio 

Automático foram abordados nesta tese. Dessa maneira, (Vide resultados no Capítulo 

4) uma avaliação da abordagem foi realizada resultando nas seguintes constatações:  

  a) A maior contribuição e grande inovação, que atinge o anseio de 

desenvolver um sistema de diálogo realmente inteligente é justamente a elaboração de 

um sistema como o Renan. Com capacidade de aprender sobre o domínio dialogado, 

de interagir em LN com seus usuários a respeito do que está sendo dialogado sem 

desviar do tema dialogado. Com capacidade de raciocinar sobre os fatos dados pelos 

usuários, deduzindo novos fatos a partir deles, realizando raciocínio de subsunção e 

verificando fatos contraditórios e inconsistentes por raciocínio de inconsistência. 

  b) Assim, usuários poderão, a partir da abordagem definida (Vide 

Capítulo 4), construir através de LNC, ontologias com expressividade ALC, livre de 

fatos contraditórios. A abordagem verifica, em tempo de produção/real utilizando seu 

algoritmo de aprendizado e raciocínio (Vide Capítulo 3), a consistência das ontologias 

desenvolvidas. Assim com uso do Renan é possível pelo processo de tradução de 

LNC para DL construir e obter como resultado axiomas com construtores que a lógica 

ALC admite como: conjunção (⊓), disjunção (⊔), negação (¬), restrição existencial 

() e restrição universal () (Vide Capítulo 2, Seção 2.6). 

  Além das constatações acima, uma diminuição da dependência humana 

na configuração, manutenção e avaliação de ontologias pode ser possível, assim como 

a redução de custos na manutenção destas. Realizar raciocínio por subsunção 

deduzindo que classes são subclasses de outras, a partir apenas das descrições delas 

foi uma contribuição relevante, uma vez que a própria abordagem auxilia seus 

usuários detectando erros e construindo conhecimento implícito.   

  Alcançamos e identificamos como outras contribuições originais desta 

tese os seguintes avanços em relação ao estado da arte (Mais detalhes ver Capítulo 5 a 

respeito dos trabalhos relacionados):  
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i) Uma arquitetura modular para abordagens linguísticas que permite a 

realização de raciocínio de subsunção e dedução de novos fatos de 

acordo com a interação ocorrida com os usuários e o sistema; 

ii) Um novo paradigma em abordagens de AO, consubstanciando num 

sistema que, além de representar conhecimento, aprende a partir de 

diálogos, realiza raciocínio de subsunção e inconsistência, além de 

representar conhecimento em DL de múltiplos domínios com boa 

expressividade; 

iii) A disponibilização de um sistema que não se limita apenas a métodos 

estatísticos na fase de extração de termos e seus relacionamentos. 

Assim há uma arquitetura híbrida combinando técnicas linguísticas, 

métodos baseados em padrões e métodos estatísticos, a fim de modelar 

domínios de conhecimento a partir de textos (corpus9) advindos dos 

usuários; 

iv) Uma solução para chatterbots e sistemas de diálogos, com arquitetura 

que permite, de fato, realizar raciocínio automático e aprender com as 

interações com seus usuários; 

v) Uma solução viável de Engenharia de Ontologias não apenas para 

usuários experientes, mas também para leigos, uma vez que a criação 

automática de ontologias pode ser realizada através de uma interação 

em LNC com o Renan; 

vi) A disponibilização pública de todas as ontologias desenvolvidas pela 

abordagem durante as interações realizadas com os diversos usuários. 

1.5.1 Contribuições Acadêmicas 

  Com o intuito de contribuir com o avanço do estado da arte e, não 

obstante, com uma solução aos problemas mencionados na Seção 1.1, além do 

cumprimento dos objetivos delineados na Seção 1.2 deste capítulo, as seguintes 

contribuições acadêmicas em formato de artigos em conferências internacionais e 

                                                 
9 Conjunto de textos a respeito de um domínio específico de conhecimento que pode ser usado para 

caracterização. 
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nacionais foram publicadas. Desta feita, organizamos as contribuições em ordem 

cronológica. São elas: 

1.5.1.1 Publicações no Ano de 2014 

1. AZEVEDO, R. R.; FREITAS, F.  ROCHA, R. G. C, MENEZES, J. A. A, 

RODRIGUES, C. M. O. An Approach for Learning and Construction of 

Expressive Ontology from Text in Natural Language. In: IEEE/WIC/ACM 

International Conference on Web Intelligence (WI), 2014, Warsaw, Poland. 

Proceedings of IEEE/WIC/ACM International Conference on Web 

Intelligence, 2014. 

2. AZEVEDO, R. R.; FREITAS, F.  ROCHA, R. G. C, MENEZES, J. A. A, 

PEREIRA, L. F. An Approach for Automatic Expressive Ontology 

Construction from Natural Language. In: Beniamino Murgante; Sanjay 

Misra; Ana Maria A. C. Rocha; Carmelo Torre; Jorge Gustavo Rocha; Maria 

Irene Falcão; David Taniar; Bernady O. Apduhan; Osvaldo Gervasi. (Org.). 

Lecture Notes in Computer Science. 14ed.Switzerland: Springer International 

Publishing, 2014, v. 8584, p. 746-759. Proceedings of 14th International 

Conference on Computational Science and Its Applications, 2014. 

3. AZEVEDO, R. R.; FREITAS, F.  ROCHA, R. G. C, MENEZES, J. A. A, 

RODRIGUES, C. M. O. Representing Knowledge in DL ALC from Text. In: 

18th International Conference on Knowledge-Based and Intelligent 

Information & Engineering Systems (KES), 2014, Gdynia, Poland. 

Proceedings of 18th International Conference on Knowledge-Based and 

Intelligent Information & Engineering Systems, 2014. 

4. AZEVEDO, R. R.; FREITAS, F.  ROCHA, R. G. C, MENEZES, J. A. A, 

PEREIRA, L. F. Generating Description Logic ALC from Text in Natural 

Language. In: Troels Andreasen; Henning Christiansen; Juan-Carlos Cubero; 

Zbigniew W. Raś. (Org.). Foundations of Intelligent Systems. 

21ed.Switzerland: Springer International Publishing, 2014, v. 8502, p. 305-

314. Proceedings of 21st International Symposium on Methodologies for 

Intelligent Systems, 2014. 

5. AZEVEDO, R. R.; FREITAS, F.  ROCHA, R. G. C, MENEZES, J. A. A, 

RODRIGUES, C. M. O. Towards a Framework for Ontology Learning from 

http://lattes.cnpq.br/6195215666638965
http://lattes.cnpq.br/6195215666638965
http://lattes.cnpq.br/6195215666638965
http://lattes.cnpq.br/6195215666638965
http://lattes.cnpq.br/6195215666638965
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Interactions in Natural Language and Reasoning. In: 24th Annual 

International Conference on Computer Science and Software Engineering 

(CASCON), 2014, Ontario, Canada. Proceedings of 24th Annual 

International Conference on Computer Science and Software Engineering 

(CASCON), 2014. 

1.5.1.2 Publicações no Ano de 2013 

1. AZEVEDO, R. R.; FREITAS, F.  ROCHA, R. G. C. Translating Natural 

Language into Ontology. In: 28th Brazilian Symposium on Databases 

(SBBD), 2013, Recife-PE. Proceedings of 28th Brazilian Symposium on 

Databases (SBBD), 2013. 

 

1.6 BENEFÍCIOS 

  O presente trabalho visa prover à comunidade de desenvolvedores, 

Engenheiros de Ontologias e usuários em geral, interessados em desenvolver 

ontologias de forma rápida, eficiente e semiautomática, a partir de interações em 

LNC, um sistema de diálogo com capacidade de realizar raciocínio e representar 

conhecimento em OWL DL.  

  Interagir com o Renan através de LNC reduzindo o tempo gasto no 

desenvolvimento de ontologias permanecendo, portanto, no contexto do domínio com 

o qual está dialogando através da interação com a abordagem. Isto acontece, uma vez 

que, a abordagem tenta manter o usuário no contexto do domínio em 

desenvolvimento, verificando a ausência da definição de termos em sua base de 

conhecimento. 

 Os usuários terão a complexidade e esforços inerentes ao 

desenvolvimento de ontologias minimizado, a partir das interações realizadas com 

Renan, além de possuir seus respectivos domínios de conhecimento formalizados e 

representados automaticamente em uma linguagem expressiva para representação de 

ontologias. 

  Nesse sentido, possivelmente será otimizado o desempenho das 

organizações que necessitam de ontologias em seus processos de negócio, das 

http://lattes.cnpq.br/6195215666638965
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instituições e grupos de pesquisas que trabalham com Ontologias, Representação de 

Conhecimento e Modelagem Conceitual de Domínios, assim como, dos 

desenvolvedores de ontologias e Sistemas Baseados em Conhecimento.  

  A geração automática de sentenças lógicas em DL pelo sistema de 

diálogo Renan, aqui introduzido, assim como sua habilidade cognitiva de realizar 

inferência durante a interação com os seus usuários permitirá que as ontologias 

criadas possuam consistência, expressividade em alto nível e possam ser reutilizadas.  

  Acrescente-se ainda que melhorias na colaboração entre os 

participantes do processo de desenvolvimento de ontologias – utilizando Renan – 

podem acarretar em um incremento de produtividade por parte das equipes e, 

consequentemente em redução de custos, tanto na execução, quanto na produção e 

manutenção de bases de conhecimento modeladas como ontologias.  

  Portanto, Renan pode auxiliar os envolvidos no processo de 

Engenharia de Ontologias, bem como, usuários leigos interessados em seu 

desenvolvimento através de raciocínio de subsunção e deduzindo novos fatos, 

mitigando riscos, custos e tempo inerentes ao desenvolvimento destas. 

 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

  O presente trabalho foi assim constituído: 

 O capítulo 2 inicialmente discorre sobre as principais teorias utilizadas nesta 

tese e relacionadas ao tema de pesquisa, em que são abordados os temas: PLN, 

Ontologia, Lógica de Descrições, Aprendizado de Ontologias e Representação 

de Conhecimento e Raciocínio Automático. 

 No Capítulo 3, a arquitetura do Renan é descrita, seus módulos e tecnologias 

utilizadas são detalhados e exemplos de uso são apresentados. 

 No Capítulo 4, são apresentados os aspectos metodológicos do estudo, as 

questões de pesquisa, as hipóteses testadas são evidenciadas, a realização do 

detalhamento a respeito da validação da abordagem, bem como, os resultados 

obtidos são apresentados. 

 No Capítulo 5, são listados os trabalhos relacionados ao sistema de diálogo 

desenvolvido, descrevendo suas características, arquitetura, vantagens e 
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desvantagens. Além disso, uma comparação entre os trabalhos relacionados e 

o trabalho aqui descrito é realizada, destacando os requisitos atendidos em 

cada abordagem; 

  Por fim, no Capítulo 6, são levantadas as conclusões, sumário das 

contribuições do trabalho e perspectiva dos trabalhos futuros. 
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Capítulo  2 

Referencial Teórico 

 

“Vida sem luta é um mar morto no centro do organismo universal”  

Machado de Assis 

 

  Neste capítulo fornecemos detalhes de alguns conceitos utilizados nesta 

tese. Assim, destacamos os aspectos do Processamento de Linguagem Natural (PLN) 

utilizados, descrevemos as tecnologias provenientes da Web Semântica como 

Ontologias, a linguagem OWL (Ontology Web Language, Linguagem de Ontologias 

para a Web) e a lógica de descrições (DLs), especificamente a lógica ALC. Em seguida, 

finalizando o capítulo apresentamos e discutimos as atividades que devem ser 

contempladas nas camadas do Aprendizado de Ontologias (AO).  

 

2.1 PROCESSAMENTO DE LINGUAGEM 

NATURAL (PLN) 

  Processamento de Linguagem Natural (PLN) é um ramo da IA e 

da Linguística Computacional (LC)  que se concentra na análise e síntese da linguagem 

natural humana por meio de métodos automáticos. PLN pode ser definido de formas 

distintas, todas com noção de manipulação de dados linguísticos de forma automática 

em computador. De maneira mais sucinta, PLN é a habilidade que um computador pode 

possuir de processar a mesma língua usada por humanos em seu cotidiano. Dessa forma, 

PLN fornece blocos de construções teórico-práticos para todos os tipos de aplicações – 

a exemplo da mineração de texto, bem como, do aprendizado de ontologias a partir de 
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texto – que possuem o intuito de obter e extrair informações de qualidade a partir de 

produções textuais em línguas naturais.  

  O PLN é dividido em algumas grandes áreas, são elas (OBERMEIER, K, 

K, 1989): 

 Tradução de Máquina e Geração de Língua Natural; 

 Interfaces de linguagem natural para Bancos de Dados; 

 Recuperação e Extração de Informações; 

 Sistemas de fala para interação de voz por computador; 

 Geração de texto para produção automática de documentos padrões; 

 Ferramentas para desenvolver sistemas de PLN para aplicações. 

  As fases do PLN podem ser observadas na Figura 2.1. Embora alguns 

sistemas não contemplem todas as ditas fases em suas atividades é importante destacar 

que alguns limitam-se apenas a resolução de problemas, como por exemplo, na análise 

semântica e/ou analise sintática. 

 

 

 

Figura 2.1: Fases ocorridas no PLN. 

  Todas as fases apresentadas na Figura 2.1 serão detalhadas, em seguida, 

na Seção 2.2 deste capítulo. 

Análise Sintática

Análise Semântica

Análise Pragmática

Interface com o Usuário

Categorias Sintáticas
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  Em 1950, Alan Turing propôs o teste de Turing, conhecido como "the 

imitation game" (“Jogo da imitação”)  projetado para fornecer uma definição satisfatória 

de inteligência. O referido teste conta com a presença de um interrogador humano, um 

computador com um sistema de IA somado a um outro ser humano (Vide Figura 2.2). O 

computador com um sistema de IA (A) e um dos humanos (B) são postos em dois 

quartos distintos. O terceiro participante, o outro humano (C) designado como o 

interrogador é direcionado para um quarto localizado ao lado da máquina e do ser 

humano (B).  

 Dada tal organização, o interrogador não pode ver ou falar diretamente 

com o humano (B) ou a máquina (A), pois a comunicação dar-se-á através de um 

terminal. A tarefa do interrogador consiste em distinguir entre o ser humano e o 

computador com base em perguntas feitas  a ambos através dos terminais existentes. Se 

o interrogador não distinguir a máquina do ser humano então a máquina é dita 

inteligente. 

 

Figura 2.2: Turing e seu teste. 

  Neste trabalho desenvolvemos um sistema de diálogo com as 

capacidades que uma máquina necessita para passar no teste de Turing, somado ainda a 

capacidade de criar modelos de domínio sob a forma de ontologias (códigos OWL 2), a 

partir das interações em LNC em forma de diálogos com os usuários (Ver Capítulo 4). 

Ao lidar com linguagem natural, sistemas computacionais precisam ser capazes de 

manipular e processar linguagem em diversos níveis: fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica e pragmática, por isso, alguns conceitos chave buscando o entendimento de 

PLN e do que foi utilizado no desenvolvimento do nosso sistema de diálogo Renan são 

apresentados a seguir.  
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2.2 LINGUAGEM, SINTAXE E SEMÂNTICA 

  O conhecimento humano é organizado através de  expressão pessoal e  

trocas comunicativas entre os de sua espécie, assim, pode-se afirmar que essa 

organização se dá através de um conjunto de símbolos, em que nestes estão inclusos a 

língua, com sintaxe e semântica. Nesse contexto,  a língua é um conjunto de sons, 

palavras e sentenças nas quais podem ser escritas, descritas e recolhidas em um 

dicionário e numa gramática e, por sua vez, a sintaxe é um conjunto de regras que 

estruturam e regem a construção de sentenças1 e expressões nesta língua.  

  A sintaxe estuda as regras da gramática para expressar o significado em 

uma cadeia de palavras, ou seja, é a camada responsável pela combinação das palavras 

em sentenças. Já a semântica constitui-se na definição do significado das expressões e 

do seu aparato interpretativo. Este significado é mais difícil de ser desenvolvido 

conceitualmente, haja vista, uma variedade de definições distintas encontradas na 

literatura para um mesmo objeto. 

2.3 ANÁLISE SINTÁTICA 

  A análise sintática é composta pelos seguintes componentes: morfologia 

e categorias sintáticas (part-of-speech partes do discurso) também conhecidas como 

tagging/tagger e o Parsing. A morfologia e as categorias sintáticas são consideradas os 

principais componentes da análise sintática e são usados pela maioria das abordagens de 

aprendizado e mineração de texto. 

A seguir, uma breve introdução de cada um destes componentes. 

2.3.1 Morfologia 

  Morfologia é o estudo referente à estrutura interna das palavras, assim 

como, das regras que a determinam. Deste modo, sendo a palavra2 um fundamento da 

unidade léxica gramatical, a morfologia se ocupa com a relação motivada entre forma e 

sentido. Mais precisamente, é uma especialidade da linguística que lida com “padrões” 

determinantes, visto que a existência de tais padrões implica, justamente, no conceito 

                                                           
1 A sentença ou oração é a unidade que associa propriedades fonológicas, sintagmáticas, sintático-

funcionais, semânticas e pragmáticas. 
2 Palavra é um termo, um vocábulo, uma expressão.  É uma manifestação verbal ou escrita formada por 

um grupo de fonemas com uma significação. Do latim parábola. 
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acima mencionado; o de que as palavras de uma forma geral possuem uma estrutura 

interna.  

  Entendendo tais definições e tendo como foco a análise das palavras e 

dos morfemas3 – são eles que dão forma às unidades mínimas de significado de uma 

palavra, seja lexical ou gramatical que, por conseguinte, constituímos dentro do 

conceito de forma. Assim, os morfemas, em síntese, constituem e/ou constroem as 

palavras, podendo então defini-los por blocos de construções. 

 Assim podemos dizer que, os estudos específicos da morfologia 

contemplam e/ou permitem ao ser humano construir esparsos vocabulários na língua 

portuguesa, inglesa, alemã, francesa, etc., neste sentido, é esse conhecimento 

morfológico que proporciona a utilização da língua de forma mais “criativa”.  

2.3.2 Categorias Sintáticas (Lexicais)  

  As palavras em linguagem natural (LN) pertencem a uma determinada 

categoria sintática ou classes de palavras da língua (substantivos, adjetivos, verbos, 

advérbios, determinantes, numerais e conectivos), que definem o seu comportamento 

sintático básico. Todas as sentenças de uma determinada língua pertencem a uma 

gramática com regras de definições do funcionamento da língua e uma estrutura 

sintagmática bem definida. Nesta tese todo o processamento de linguagem natural 

processado por nosso sistema de diálogo ocorre em língua inglesa.  

  A categoria sintática é agrupada em duas ordens; significados lexicais 

(léxico ou vocabulário) e significados gramaticais (regras sintáticas/categorias 

sintagmáticas ou sentenciais). O léxico de acordo com (CASTILHO, A, T., 2010) é 

definido como um conjunto de categorias cognitivas (um inventário de categorias e 

subcategorias cognitivas; e de traços semânticos inerentes) e traços derivados que são 

representados nas palavras por meio da lexicalização. Assim, para um determinado 

conjunto de palavras são atribuídas categorias sintáticas apropriadas (Lexicais e 

Sintagmas4).  

  Em princípio, cada gramática pode usar seu próprio conjunto de rótulos 

de categoria sintática, também conhecidos como Tag (etiquetas), tanto para significados 

                                                           
3 O morfema é a unidade mínima da estrutura gramatical.  
4 O sintagma é uma unidade da análise sintática composta de um núcleo (um verbo, um nome, um 

adjetivo, um advérbio, uma preposição), uma margem esquerda (preenchida pelos especificadores) e uma 

margem direita (preenchida pelos complementizadores). 
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lexicais (léxico), como para as categorias sintagmáticas. Para a língua inglesa, por 

exemplo, temos um conjunto denominado Tag Penn Treebank5 (MARCUS, 

MITCHELL, et al., 1993), amplamente utilizado pela comunidade de PLN e LC na 

atividade de categorização das partes do discurso. O Penn Treebank é um corpus em 

língua inglesa, anotado com informações léxico-sintáticas.  

  O Renan inclui este padrão (Tag Penn Treebank) durante a realização das 

categorizações lexicais e sintagmáticas ou sentenciais das palavras que foram por ela 

analisadas. É possível perceber no exemplo a seguir (Vide Figura 2.3 gerada com uso 

do Stanford Parser6) a marcação com as abreviações/etiquetas das categorias lexicais 

(símbolos terminais) das palavras de acordo com o padrão utilizado em uma sentença 

processada e extraída de um glossário de termos da Wikipedia sobre Gerenciamento de 

Projetos7. A sentença processada foi: “Megaproject is an extremely large-scale 

investment project8”.  

 

Figura 2.3: Marcação com as abreviações/etiquetas das categorias lexicais. 

  Observando o nosso exemplo, o resultado constitui uma tarefa de 

categorização lexical (Tagging). As palavras da sentença de exemplo foram etiquetadas 

e o resultado gerou a seguinte classificação: “NNP {Megaproject}” etiquetada e 

classificada como nome próprio singular (em inglês: Proper noun, singular); “VBZ 

{is}” como verbo conjugado no presente e na 3ª pessoa do singular (em inglês: Verb, 

3rd person singular present). “DT {an}” como um determinante do inglês Determiner, 

pois geralmente os determinantes são os artigos definidos e indefinidos, entretanto, 

também podem ser numerais, pronomes e etc.  

  “RB {extremely}” indicando um advérbio (Adverb). “JJ {large-scale}”, 

significando um adjetivo (Adjective) e, finalmente, “NN {investment} {project}” 

evidenciando um substantivo singular (Noun, singular or mass). Realizada esta 

atividade o próximo passo é o parsing descrito na seção seguinte.  

 

                                                           
5 http://www.ling.upenn.edu/courses/Fall_2003/ling001/penn_treebank_pos.html 
6 http://nlp.stanford.edu:8080/corenlp/process 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_project_management 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Megaproject 
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2.3.3 Parsing 

  O termo "análise" ou Parsing (em inglês) é o ato de aplicar regras 

gramaticais para determinar como as palavras são combinadas (CHOMSKY, N., 1972). 

Atualmente, o termo análise em LC denota a análise de estruturas sintáticas e vai além 

da mera identificação de categorias de base, ou seja, além da tarefa de categorizar 

lexicalmente as palavras em uma sentença, como visto na subseção anterior.  

  Cada algoritmo utilizado para realização da tarefa de Parsing baseia-se 

em uma determinada gramática9 que se constitui como um formalismo desenvolvido 

para descrever as regras sintáticas ou regularidades, de acordo com as quais, se 

constroem palavras e sentenças em uma língua. Basicamente, existem dois tipos de 

gramáticas para realização do parsing, quais sejam: gramáticas de estrutura 

sintagmática (Vide Seção 2.3.4.1) e gramáticas de dependência (Vide Seção 2.3.4.2), 

ambas estão contidas nos níveis 2 (Gramáticas Livre de Contexto) e 3 (Gramáticas 

Regulares) da classificação gramatical descrita em 1959 pelo linguista Noam Chomsky10 

(CHOMSKY, N., 1959). 

2.3.4 Gramáticas  

2.3.4.1 Gramáticas de Estrutura Sintagmática 

  Nas gramáticas de estrutura sintagmática (conhecidas como categorias 

sintagmáticas ou sentenciais) os sintagmas são apresentados em termos de categorias 

visto que, sua ocorrência dependerá das classes das palavras que preenchem seu núcleo. 

Nesse entorno, existem 5 (cinco) categorias sintagmáticas:  

1. NP (Sintagma Nominal) em que o núcleo é um substantivo,  

2. VP (Sintagma Verbal) tendo como núcleo um verbo,  

3. PP (Sintagma Preposicional) no qual o núcleo é uma preposição,  

4. ADJP (Sintagma Adjetival) possuindo como núcleo um adjetivo,  

5. ADVP (Sintagma Adverbial) em que  o núcleo é um advérbio.  

  Um sintagma é um somatório de constituintes, cada qual, ocupando um 

lugar previsível em sua estrutura. Eles constituem os símbolos não terminais usados 

para representar um ou mais símbolos terminais. Exemplificando a designação dos 

                                                           
9 Um dos sistemas  que  compõem as línguas naturais, ao lado do léxico, da semântica e do discurso. 
10 http://pt.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky 
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sintagmas gerados na sentença de exemplo: (S) Megaproject is an extremely large-scale 

investment project. Temos a árvore gerada e apresentada no Quadro 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2.1: Símbolos não terminais e símbolos terminais. 

  Observando o Quadro 2.1 percebe-se a presença e composição da 

sentença em 3 (três) categorias sintagmáticas destacadas em vermelho, são elas: NP  

Sintagma Nominal, VP  Sintagma Verbal e o ADJP representando um Sintagma 

Adjetival. Ressaltamos que a letra S representa a sentença completa analisada e todas as 

classificações são dadas a partir dela. 

 

2.3.4.2 Gramáticas de dependência 

  Nas gramáticas de dependência, as estruturas sintáticas de uma 

sentença são determinadas pelas relações entre as palavras, da sua raiz aos seus 

dependentes como apresentado na Figura 2.4. 

 

Figura 2.4: Estruturas sintáticas de uma sentença. 

  O resultado acima consiste na representação das dependências entre as 

palavras da sentença analisada, em que o resultado obtido fornece uma simples 

descrição das dependências e relações gramaticais das palavras, alem de ser facilmente 

compreendida e efetivamente usada por pessoas sem conhecimentos linguísticos que 

desejam extrair relações textuais como uma relação tripla entre pares de palavras. 

 A ideia da dependência é representar de maneira simples as relações 

entre pares de palavras com intuito de auxiliar nas tarefas que envolvem a extração de 

ROOT 

  (S 

     (NP  (NNP Megaproject)) 

     (VP  (VBZ is) 

           (NP  (DT an) 

                 (ADJP (RB extremely)  (JJ large-scale)) 

                 (NN investment) (NN project))))) 
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informações a partir de texto e em aplicações que envolvam a extração de relações entre 

palavras de uma sentença dada. O mesmo resultado obtido pelo parsing (Vide Figura 

2.4) é apresentado em outra forma não gráfica e apresentada conforme segue (Ver 

Quadro 2.2): 

 

 

. 

 

Quadro 2.2: Árvore de dependências. 

  Observando o Quadro 2.2 e a Figura 2.4, verificamos a presença de 

alguns elementos de representação gramatical advindas do Penn Treebank part-of-

speech tags, tais como: nsubj, cop, det, advmod, amod, nn e root. Atualmente a 

representação possui aproximadamente 50 relações, cada representação de dependência 

citada liga uma palavra a outra dentro da sentença analisada. Por exemplo, a 

representação “cop – (project-7, is-2)” indica a relação entre o complemento de um 

verbo copular e o verbo copular. Para detalhes a respeito das representações gramaticais 

sugerimos a leitura do manual de dependências de Stanford11 revisado em dezembro de 

2013. 

 

2.4 ANÁLISE SEMÂNTICA 

  Obtida a estrutura sintática de uma determinada sentença, a etapa 

seguinte é a de determinar e extrair o significado desta, portanto, sendo a semântica o 

estudo do significado das palavras, utilizamos esta análise para extração do significado 

de uma declaração. A análise semântica envolve elaborar uma representação dos objetos 

e ações que uma sentença esteja descrevendo, incluindo detalhes fornecidos por 

adjetivos, advérbios e preposições, por exemplo. 

  Destarte, com base nos pressupostos que abarcam a materialização das 

manifestações da língua, coaduna-se na presente pesquisa a necessidade de 

compreender alguns mecanismos específicos que orientam os procedimentos estruturais 

linguísticos – os quais entendemos por gramática – que, por sua vez, caracterizam um 

                                                           
11 http://nlp.stanford.edu/software/dependencies_manual.pdf 

nsubj(project-7, Megaproject-1) 

cop(project-7, is-2) 

det(project-7, an-3) 

advmod(large-scale-5, extremely-4) 

amod(project-7, large-scale-5) 

nn(project-7, investment-6) 

root(ROOT-0, project-7) 
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conjunto finito de princípios (regras) que, por conseguinte, apresentam um número 

finito de combinações em uma determinada língua.  

  Nesse sentido é importante ressaltar que o registro do significado de uma 

palavra no dicionário, embora traga concepções conceituais que vêm a esquadrinhar e 

registrar possíveis usos traz concepções amplas. Assim, são possíveis a uma mesma 

palavra, vários significados e, no que tange à materialização das regras gramaticais, 

cabe à lexicologia fazê-lo. 

  No entanto, essa função não será de fato suficiente para que se aprenda o 

sentido que a palavra desempenha em determinados contextos, pois tais sentidos são 

construídos em situações discursivas específicas do ato comunicativo, isto é, em um 

resultado intersubjetivo entre o emissor e o enunciador.  

  Levando em consideração tais aspectos e, tendo como princípio 

orientador o pressuposto de que é a ordem dos estudos semânticos que traduzem o 

significado das palavras e da sentença, em nossa abordagem, compactuamos com o 

entendimento  da inerência subjetiva, forma pela  qual o significado de uma sentença se 

estabelece, portanto, perfazendo necessário utilizarmos tais elementos em nossos 

experimentos. 

2.4.1 Definições Básicas de Análise Semântica 

  De acordo com a fundamentação mencionada nota-se que as palavras, 

categoricamente, encontram-se em contextos múltiplos e, para que possamos 

compreender esse leque de subjetividade em diferentes sentenças e situações que estas 

ocupam, bem como, sua relação lexical, é necessário apresentarmos conhecimentos 

chave nessas relações paradigmáticas, tais como, os conceitos de sinônimos, antônimos, 

homônimo e polissemia. Vejamos cada um: 

 Sinônimos  

  São palavras que possuem significados semelhantes, compartilhando os 

mesmos traços semânticos, possuindo então uma relação entre si. Assim, duas palavras 

são consideradas como sinônimas quando substituídas em uma mesma sentença sem 

alterações de sentido.  

Exemplo: 

Rodrigo mora longe da escola | Rodrigo mora distante da escola.  
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 Antônimos 

  São palavras que apresentam significados e traços semânticos opostos, ou 

seja, antagônicos. Essa classificação normalmente ocorre entre adjetivos, mas alguns 

verbos também podem ser considerados como antônimos.  

Exemplo: 

Aquele homem é alto | Aquele homem é baixo.  

 Homônimos 

  Constituem em duas palavras que são pronunciadas (semelhança fônica) 

e algumas vezes escritas da mesma forma, mas que possuem significados com 

ambiguidade. 

Exemplo:  

Este molho de carne é saboroso | Esqueci-me do molho de chaves no trabalho. 

 Polissemia 

  Configura-se como um tipo semântico ambíguo, assim, nos referimos às 

palavras que são escritas e pronunciadas da mesma maneira, contudo que podem ser 

entendidas de diferentes formas. A título de exemplo podemos mencionar a palavra: 

“banco” que se configura como um assento e, em outros momentos, pode ser 

identificada como uma instituição financeira. 

2.4.2 Um Recurso Valioso para Análise Semântica WordNet 

 

  O WordNet (FELLBAUM, C.D., 1998) – criado em meados da década 

de 80 – é um grande dicionário12 da língua inglesa contemporânea, construído de forma 

hierárquica, foi estruturado e organizado em uma grande Rede Semântica (JOHN F. 

SOWA, 2000). Em sua versão mais atual a 3.0 tem sua API (Application Programming 

Interface, Interface de Programação de Aplicações) disponível para download e uso por 

desenvolvedores.  

                                                           
12 Coleção organizada, geralmente de forma alfabética, de palavras ou outras unidades lexicais de uma 

língua ou de qualquer ramo do saber humano, seguidas da sua significação, da sua tradução ou de outras 

informações sobre as unidades lexicais. 
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 Além da versão 3.0, há a versão 3.1 disponível apenas de forma online, 

ambas as versões, contêm cerca de mais de 117 mil13 classes de palavras (substantivos, 

verbos, adjetivos e advérbios) em conjuntos de sinônimos denominados synsets e suas 

relações lexicais incluindo sinônimos, antônimos e hipônimos14. O WordNet, muitas 

vezes considerado uma ontologia, carece de semântica formal e explícita, assim não 

pode ser considerada uma ontologia e sim uma Rede Semântica (JOHN F. SOWA, 

2000). Verificamos na Figura 2.5 a palavra de entrada dog e sua saída dada pela 

WordNet online.  

 

Figura 2.5: Exemplo WordNet online. 

  Observando a Figura 2.5, verificamos os sinônimos da palavra “dog” 

como substantivos possuindo 7 (sete) sentidos, sendo o mais frequente definido como 

um cão doméstico e familiar. Quando classificado como um verbo possui apenas um 

sentido. Cada sentido é representado pela letra “S” e um synset é anotado com uma 

descrição em linguagem natural associado a um conjunto de ponteiros/links para outros 

synset que, correspondem aos vários tipos de relações lexicais existentes entre eles. 

 Nesta tese utilizamos a WordNet para substituirmos palavras sinônimas 

buscando evitar a criação de conceitos redundantes pela abordagem desenvolvida, bem 

                                                           
13 Fonte: http://wordnet.princeton.edu/ 
14 São palavras que se relacionam pelo sentido dentro de um conjunto, ligando-se por afinidade ou por um 

ser parte do outro. Ex: Banana ou laranja é hipônimo de fruta. Azul ou preto é hipônimo de cor. 
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como, contemplar a função/tarefa exercida pela camada (Multilingual) Synonyms do 

Aprendizado de Ontologias (Vide Seção 2.7). Utilizamos o WordNet em nossa 

abordagem para eliminação de termos sinônimos, assim como, para o momento em que 

os usuários solicitarem ao Renan que termos sejam definidos que, por sua vez, irá 

verificar a estrutura hierárquica retornando a definição formal do temo ao usuário 

durante o diálogo entre os interlocutores. 

2.5 ANÁLISE PRAGMÁTICA 

  A pragmática é o estudo da linguística que se ocupa por entender a 

linguagem no seu contexto usual da comunicação. Ela é responsável pelo uso da língua 

e os efeitos proporcionados, por assim dizer, no ouvinte/receptor, relacionando-se então 

com o contexto corrente das expectativas do ouvinte.  A capacidade de compreender a 

intenção do locutor, mais precisamente, a competência pragmática verifica 

essencialmente os objetivos da comunicação. A análise pragmática é a última etapa 

processada por um sistema de PLN. 

  Cabe-nos exemplificar da seguinte maneira; se em um ambiente fechado 

estão várias pessoas sentadas e um indivíduo acende um cigarro, alguém, incomodado, 

pronuncia-se afirmando: “Nossa, ligaram a chaminé”! Podemos verificar, nessa 

afirmação que, embora a palavra fumar ou ainda não tenha havido um pedido como; 

pare de fumar, a intenção em revelar o incômodo com a ação por parte do interlocutor 

foi entendida, enunciando assim, efetivamente a relação entre linguagem e seus falantes. 

O significado do enunciado ou do texto no seu contexto é determinado na análise 

pragmática.  

2.6 CHATERBOTS OU SISTEMAS DE DIÁLOGOS 

  Nesta seção definiremos o termo considerado como central para esta tese, 

o conceito de chatterbots ou sistemas de diálogo. Sistemas de diálogo são sistemas 

computacionais que se propõem a conversar em linguagem natural como se fossem 

humanos. Desde ELIZA (WEIZEMBAUN, 1966) considerado o primeiro sistema de 

diálogo, inúmeros outros chatterbots são e foram desenvolvidos e evoluídos ao longo do 

tempo15.  

  Reforçando a definição dada, Sistemas de diálogo ou Chatterbots  são 

programas de computador que tentam simular um ser humano em uma conversação com 

                                                           
15 Ver https://www.chatbots.org/ para uma lista de sistemas de diálogos implementados e disponíveis. 
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pessoas. O objetivo é responder as perguntas de tal forma que as pessoas tenham a 

impressão de estarem conversando com outra pessoa e não com um programa de 

computador. Após o envio de perguntas em linguagem natural, o programa consulta 

uma base de conhecimento e em seguida fornece uma resposta que tenta imitar o 

comportamento humano. No Capítulo 3 desta tese apresentamos nossa arquitetura para 

sistemas de diálogo, um sistema que dialoga e raciocina.  

  Descritas as camadas do PLN e definido o termo 

Chatterbots/Sistema de diálogo, na próxima seção apresentamos um dos principais 

recursos para modelar um domínio de conhecimento com o objetivo de realizar análise 

semântica, estes recursos são as ontologias. 

2.7 ONTOLOGIAS 

  Apresentamos nesta seção a origem e definição do termo “Ontologia”, os 

elementos que a compõem, suas características essenciais e a linguagem de ontologias 

para a web, a OWL. 

 

2.7.1 Origem e Definição 

  O termo “Ontologia” foi introduzido por Aristóteles em seus livros 

conhecidos como “Organon”. Definindo o termo como a disciplina da primeira filosofia 

e fundamentos da metafísica e do estudo do ser, Aristóteles concentrava-se na seguinte 

questão: “what kinds of things are there?16”. A origem do termo possui raízes gregas, 

advindo do presente do particípio do verbo einai, que significa “ser” e logos derivado de 

legein, com significado de “falar sobre” ou “palavra”. Isso faz do seu significado um 

discurso com o “ser” como alicerce central.  

 Ainda que sua etimologia seja grega, o mais antigo registro da palavra 

“ontologia” é a sua forma em latim “ontologia”, (ontos + logia). Apropriando-se das 

raízes do significado da palavra “ontologia”, tanto do grego como do latim, uma 

definição inicial e coerente, porém, sem sentido computacional,  seria: “o estudo do ser” 

ou o “estudo da existência”. 

  A primeira menção ao termo ontologia é atribuída a dois filósofos 

alemães, Jacob Lorhard (1561-1606), em seu volume de oito livros intitulado “Ogdoas 

                                                           
16 “Que tipo de coisas existem?” 
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Scholastica (1606)” e, em paralelo, a Rudolf Göckel (Goclenius) no Lexicon 

philosophicum (1613/1964, art. “Abstractio”) do século XVII (Hoff, Otfried, 2003), 

porém, a popularização do termo veio quando Christian Wolff no século XVIII 

especificamente em 1730 publicou  em seus escritos em latim o “Philosophia Prima 

sive Ontologia” (CORAZZON, RAUL 2004).  

 Mesmo diferindo do contemporâneo, o significado original dado pelos 

autores citados apresenta uma visão geral da forma na qual o termo é usado atualmente. 

Para maiores detalhes a respeito da história acerca do surgimento do termo ontologia, 

sugerimos como leitura adicional (CORAZZON, RAUL 2004) (GUIZZARDI, G, 

2005). 

2.7.2 Definição Computacional 

 

  Atualmente, na Ciência da Computação e na Ciência da Informação, 

ontologias têm sido exploradas e utilizadas por diferentes comunidades com diferentes 

pontos de vista, contextos e significados distintos para suas diversas áreas de aplicação. 

Para a comunidade da Web Semântica (BERNERS-LEE, T. et al, 2001) a camada mais 

importante e explorada por seus profissionais e pesquisadores que compõe a arquitetura 

da Web Semântica (Vide Figura 2.6) é a camada de ontologias. Assim a definição mais 

popular e dominante do significado de ontologia do ponto de vista computacional foi 

dada por Thomas Gruber em 1995 (GRUBER, 1995) como: 

  Definição 1: “An ontology is an explicit specification of a 

conceptualization”. 

 

Figura 2.6: As camadas da Web Semântica. 

                                      Fonte: KOIVUNEN & MILLER, 2001. 
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  Alguns anos depois, exatamente em 1998 Rudi Studer e colegas, 

(STUDER, R, et al., 1998) cunharam uma definição um pouco mais completa e também 

bastante citada pela comunidade de ontologias, caracterizando de forma mais adequada 

as características e requisitos que devem ser contemplados.  

  Definição 2: “An ontology is a formal explicit specification of a shared 

conceptualization of a domain of interest.”   

  Expostas as definições, os autores evidenciam aspectos essenciais 

(“explícita”, “formal”, “conceitualização”, “consensual e compartilhada”, 

“representando um domínio específico”) que caracterizam uma ontologia. Vejamos cada 

aspecto: 

 Explícita: refere-se ao fato de que todos os elementos de uma ontologia 

(objetos, sujeitos, predicados, indivíduos) são explicitamente definidos 

através de linguagem inequívoca com regras definidas e especificadas 

(axiomas) limitando suas interpretações e permitindo processamento por 

máquina, bem como, por seres humanos. O modelo construído deve ser 

projetado em linguagem formal não permitindo ambiguidade e/ou 

interpretações duais.  

 Formal: refere-se em ser declaradamente definida, portanto, garantindo 

interpretação e execução por agentes de software e sistemas computacionais 

(por máquina). Uma ontologia deve ser expressa em uma linguagem de 

representação de conhecimento, normalmente simbólico e baseado em 

princípios da lógica e da semântica formal. 

 Conceitualização: trata-se de um modelo mental e abstrato de um domínio 

de conhecimento ou de um universo limitado de discurso. Uma ontologia 

especifica o conhecimento de forma conceitual possibilitando a interpretação 

intuitiva deste por seres humanos bem como por agentes de software. Uma 

conceitualização é formada por um conjunto de entidades existentes em uma 

determinada área de interesse e as relações que unem estas entidades. 

 Consensual e Compartilhada: indica um conhecimento consensual, seja 

uma terminologia comum da área modelada, ou acordada entre um grupo de 

pessoas (envolvidos no processo de desenvolvimento de ontologias) 
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representando o conhecimento consensual acordado, normalmente como 

resultado de um processo social (Engenharia de Ontologias). 

 Domínio Específico: apropriando-se da definição de ontologias (Definição 3) 

dada pelo W3C17 no documento intitulado: OWL Web Ontology Language  

Use Cases and Requirements: 

“An ontology formally defines a common set of terms that 

are used to describe and represent a domain… An 

ontology defines the terms used to describe and represent 

an area of knowledge.”                                          

  De acordo com a definição do W3C, um determinado domínio de 

interesse é uma área de conhecimento específica, com definição dos seus conceitos e 

suas relações, este domínio pode ser bastante abrangente (ex: Medicina) ou mais 

específico, dada por uma subárea de uma área mais abrangente, no presente exemplo, os 

subdomínios poderiam ser: Cardiologia, Pneumologia, Neurologia, entre outros.  

   Nossa definição para o termo Ontologia é dada abaixo:  

   Definição 4. Uma ontologia é um par 𝒪 = (S, A) de uma assinatura S e 

um conjunto de axiomas A. A assinatura S compreende diversos conjuntos, como o 

conjunto de conceitos, dado por 𝒞, o de indivíduos, dado por ℐ e o de propriedades, 

dado por 𝒫, resultando em: S = (𝒞 ∪ ℐ ∪ 𝒫). Os conjuntos pertencentes a S (𝒞, ℐ e 𝒫) 

são formados por outros subconjuntos, sendo 𝒞  D, onde D  são tipos de dados. Um 

conjunto de indivíduos ℐ, e um conjunto de valores de dados V, V  ℐ. Por fim o 

conjunto 𝒫 é formado por um conjunto R que representa relações (predicado) entre 

conceitos (𝒞) e um conjunto de atributos, representado por A, sendo A  ℛ. 

   Uma 𝒪 ou base de conhecimento do inglês knowledge base (KB) é 

referido como um par (T, A), em que T é um TBox (Terminological Box) que armazena 

axiomas terminológicos e o A é um ABox (Assertional Box), que armazena axiomas 

assertivos. Nesta tese estamos interessados apenas em TBox T. Detalhes a sobre TBox e 

ABox ver Seção 2.8.1 deste capítulo. 

  Apresentado as definições do termo ontologias, nas próximas seções são 

dispostos os elementos e características de uma ontologia, além da sintaxe, semântica e 

características da linguagem OWL. 

                                                           
17 http://www.w3.org/TR/webont-req/ 
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2.7.3 Elementos e Características Essenciais de uma Ontologia 

  Os principais componentes que formam a estrutura básica de uma 

ontologia e são considerados blocos de construção são apresentados na Tabela 2.1 

(HORROCKS, I, et al., 2011): 

 

Componente Descrição do componente 

 

 
Conceitos/ Classes 

 

 

As classes representam um grupo ou conjunto de objetos com 

características similares (Ex: Paciente, Humano, Funcionário, 

Vulnerabilidade, Ferramenta, Doença, Tratamento, etc.). 

 
Propriedades/Relações 

 

As propriedades associadas como pares de valores com 

indivíduos ou conceitos restritos (Ex: Possui Tratamento, 

Possui Filho, Realiza Diagnóstico, etc.). 

 

 
Indivíduo 

 

Os indivíduos representam uma instância de um objeto 

específico de um conceito. (Ex: Ryan, Fred, Bronquite, 

Terapia, etc.). 

Tabela 2.1: Componentes que formam a estrutura básica de uma ontologia. 

   

  Em adicional a descrição de conceitos, propriedades e indivíduos far-se-á 

necessário descrever a relação entre eles. Isso pode ser observado na Figura 2.7. 

Conceito

Propriedades

Indivíduo

Possui valor 
para

Restrito

É indivíduo de

 

Figura 2.7: Descrição de conceitos, propriedades e indivíduos. 

  As relações mais importantes entre os blocos de construções são: "é um 

indivíduo de" (de indivíduo para conceito), "possui valor para" (de indivíduo para 
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propriedades) e restrições (entre os conceitos e propriedades). Estes componentes 

podem ser observados na Figura 2.8 representados por uma notação gráfica de uma 

ontologia de domínio que, representa o domínio de conhecimento da Telepsiquiatria 

gerado pelo plugin OWL Viz utilizado pela Ferramenta Protégé 4.1. 

 

Figura 2.8. Notação gráfica de uma ontologia de domínio. 

 

  Os elementos da Figura 2.8, representados por um retângulo em cor preta 

são os conceitos (muitas vezes chamados de classes ou entidades) do domínio que se 

deseja representar18 e manter informação. Destacamos alguns deles com um círculo 

laranja (User, Disorder e Side_effect) e, ainda, os arcos em cor azul que, estão 

(has_treatment, Associate_a, Diagnoses, has_mental_faculties, has_speciality) 

destacados na Figura 2.8 por um apontador de cor verde representando as relações 

(chamados também de propriedades de objetos) entre os conceitos do domínio 

modelado.  

  O elemento indivíduo (“conhecido e chamado de instância de uma 

determinada classe”) da ontologia modelada pode ser observado na Figura 2.9 destacado 

em vermelho, Antidepressants e Psychotherapics são indivíduos (instâncias) 

pertencentes ao conceito Treatment e relacionam-se diretamente com indivíduos do 

conceito Disorder e User (Ex: Antidepressants Associate_a Anakan).  

                                                           
18 No nosso exemplo o domínio representado é o da Telepsiquiatria. 
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 Neste exemplo, o tratamento com antidepressivos está associado com o 

usuário/paciente Anakan; que é indivíduo do conceito User. Tal associação é verificada 

em mais detalhes na Figura 2.9. 

 

 
 

Figura 2.9: Indivíduos das classes. 

 

  Apresentado os elementos básicos de uma ontologia, contemplados 

durante o processo de desenvolvimento, seja este, de forma manual, semi-automático ou 

automático, com ou sem auxílio de princípios de desenvolvimento, processos, métodos, 

metodologias, técnicas ou ferramentas de engenharia e construção de ontologias, 

características e operações comuns e essenciais também devem ser contemplados e 

considerados como requisitos funcionais no processo de construção de ontologias. Estas 

características e operações são (HORROCKS, I. et al., 2007) (HORROCKS, I. et al., 

2011) (STUDER, R, et al., 1998): 

 Inter-Relacionamento: a estrutura de um domínio de conhecimento 

modelado como ontologias, apresenta basicamente conceitos e 

relacionamentos entre eles, relacionamentos que emergem a partir da 

observação de interação entre estes determinados conceitos. São 

representados por predicados unários e binários. Os engenheiros de 

ontologias analisam possíveis conceitos de um domínio e suas relações. Ex: 

dado um conceito (C1) que relaciona-se com outro conceito (C2), através de 

um relacionamento (R1). 

 Instanciação: essa característica diz respeito à possibilidade de atribuir 

valores a determinados conceitos, ou seja, incluir elementos para um 

determinado conjunto em que se deseja manter informações. Em ontologias 

estes elementos são conhecidos como indivíduos {i, j,...} de um determinado 

conceito (C). 
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 Subsunção: é a característica que verifica se um dado conceito (C1) pode ser 

subconceito de outro conceito (C2). É a forma mais simples de expressar um 

tipo de relacionamento, sendo o relacionamento (R)  dado pela notação (é um 

do inglês “is a”) de especialização/generalização. Ex: (Mae ⊑ Mulher). Neste 

exemplo a subsunção verifica se o conceito Mulher será sempre um 

subconceito de Mãe, ou se pode ser incorporado como outro subconceito, tal 

qual  humano ou avó, por exemplo.  

 Disjuncao/Complemento/Negação: ou complemento de conceitos é escrita 

como ¬C, ou seja, são conceitos que não pertencem de forma alguma a outro 

conceito. Ex: Pai ⊑ ¬Mae, os indivíduos do conceito Pai, jamais serão 

indivíduos do conceito Mãe, os conceitos são disjuntos. 

 Atribuição: característica comum em linguagens de desenvolvimento de 

ontologias, a inclusão de valores {v1, v2,...}, tipos de dados (D) numéricos ou 

caracteres (string, int,...) relacionados aos atributos de um determinado 

conceito (C1) muitas vezes indispensáveis em aplicações/sistemas de 

informações que utilizam ontologias como base de conhecimento. Ex: o 

conceito “Gênero Musical” possui um atributo nome do tipo string com os 

possíveis seguintes valores: {rock, reggae, pop,...}.  

 Axiomatização: ontologias podem representar domínios de conhecimento e 

estes domínios podem ser representados não apenas por uma hierarquia de 

conceitos e relacionamentos entre eles, mas por axiomas a respeito dos 

conceitos e indivíduos. A representação de um domínio pode apresentar e ser 

representada através de restrições/axiomas e regras/fatos que descrevem um 

domínio sem possibilidade de ambiguidade nas tarefas de raciocínio. Além de 

permitir instanciação, negação e subsunção, a característica de axiomatização 

deve permitir regras complexas (quantificação existencial e universal, 

conjunção e disjunção). Ex: “herbívoros comem apenas plantas”, “um homem 

é um animal racional e é bípede”, “todo pai possui um filho e é homem” e 

“irmãos são meninos ou meninas”. 

  Definido o conceito de ontologias, os componentes básicos que a 

compõem, os aspectos e características essenciais a serem contemplados no processo de 

desenvolvimento, a linguagem ontológica OWL, sua sintaxe e seus tipos são 
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apresentados nas subseções seguintes, assim como, em particular, as lógicas de 

descrição (DL). 

2.7.4 Linguagem OWL  

  Linguagem padronizada pelo W3C19 sob responsabilidade do Web 

Ontology Group20 criado em novembro de 2001, a Ontology Web Language (OWL) (S. 

BECHHOFER et al., 2004) (D.L. MCGUINESS & F. VAN HARMELEN, 2004) é uma 

extensão da linguagem base para a Web Semântica, Resource Description Framework 

(RDF) e RDF Schema (RDF-S) (O. LASSILA & R. SWICK, 1999) (D. BRICKLEY & 

R.V. GUHA, 2002) e possui sua sintaxe primária baseada nesta e na linguagem XML 

(Extensible Markup Language).  

  OWL é a linguagem padrão para representação de ontologias na web e 

para a Web Semântica. Com o uso da OWL é possível obter capacidade de 

expressividade superior em relação as suas linguagens precedentes (XML, RDF e RDF-

S) e é atualmente um dos padrões mais populares, significativos e utilizados para 

representação e formalização de conhecimento e construção de ontologias. OWL 

proporciona as condições para representar e formalizar os principais componentes que 

formam a estrutura básica de uma ontologia. Estes componentes podem ser observados 

nas Figuras 2.8 e 2.9 (Ver Seção 2.7.3), simbolizado por uma notação gráfica de uma 

ontologia de domínio que representa um modelo de conhecimento da Telepsiquiatria. 

  OWL também possui os principais requisitos de linguagens que 

permitem usuários expressarem formalmente modelos de domínio e conceituações 

compartilhadas. Estes requisitos são (ANTONIOU, G., & VAN HARMELEN, F. 

2004): 

 Sintaxe bem definida: condição necessária para o processamento da informação 

por máquinas. 

 Semântica bem definida: não permitindo ambiguidade por agentes (seres-

humanos e/ou agentes de software) distintos, além de ser um pré-requisito para 

suporte a raciocínio. 

 Suporte a raciocínio: permitindo e automatizando o processo de verificação de 

inconsistências da ontologia e do conhecimento. Com a linguagem OWL é 

                                                           
19 www.w3c.com 
20 http://www.w3.org/2007/OWL/wiki/OWL_Working_Group 
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possível fazer uso de diversas máquinas de inferências, como: Pellet (E. SIRIN 

et al., 2007), Racer (V. HAARSLEV, R. MOLLER, 2001), HermiT21, entre 

outras. 

 Notável expressividade. OWL permite que as ontologias desenvolvidas 

possuam boa expressividade permitindo inferencias mais precisas.   

  Isto posto, a definição de OWL pode ser dada pela seguinte equação 

apresentada no Quadro 2.3:  

 

  

Quadro 2.3: Definição de OWL. 

   

  Utilização da sintaxe RDF-S e adição de construtores adicionais baseados 

em Lógicas de Descrição (DLs) (Ver Seção 2.8) não previstos e não suportados em 

RDF, fazem da OWL um padrão de utilização entre desenvolvedores, engenheiros de 

ontologias e principais ferramentas disponíveis pela indústria de software e utilizadas 

para seu desenvolvimento. Atualmente a OWL encontra-se em sua versão denominada 

OWL 2.0, um esforço de uma revisão de sua antecessora OWL com seus primeiros 

rascunhos publicados em meados de 2002, vindo a tornar-se uma recomendação formal 

em fevereiro de 2004 (BAADER, F., CALVANESE, D, et al., 2010).   

  A primeira versão da linguagem OWL foi definida por uma família 

dividida em três sublinguagens (“dialetos” ou “espécies”), são elas: OWL Lite, OWL 

DL e OWL Full. Foram especificadas em resposta às preocupações do nível de 

expressividade, compatibilidade desejada com RDF na obtenção e construção de 

ontologias, bem como na abrangência e complexidade do domínio de aplicação 

pretendido.  

  A seguir, uma breve descrição das características das três sublinguagens  

de OWL e os seus principais construtores. 

 OWL 1 Lite é a sublinguagem de OWL 1 que provê menor expressividade 

entre as duas outras sublinguagens (OWL DL e OWL Full), apesar disso, a 

linguagem é dotada de riqueza semântica, o que a torna ideal para usuários 

                                                           
21 http://hermit-reasoner.com/java.html 

OWL = RDF Schema + Novos construtores para melhor expressividade 
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iniciantes e desenvolvedores que preferem frames a DL. A sublinguagem 

não fornece todos os construtores da DL. OWL Lite é mais adequada para 

representar ontologias com pouca expressividade, bem como tesauros ou 

simples hierarquia de termos. Alguns construtores da OWL 1 Lite são 

apresentados a seguir. 

o Class e SubClassOF (definindo classes e subclasses) Property e 

subPropertyOf (definindo propriedades e subpropriedades). Domain, 

Range e Individual (Definindo as classes que participam dos 

relacionamentos, bem como definição de indivíduos pertencentes as 

classes definidas). 

o equivalentClass e equivalentProperty (Definido classes e 

propriedades equivalentes). 

o Construtores associados a propriedades: ObjectProperty (definição 

de relacionamentos) DatatypeProperty (Definição de tipos de dados 

para as classes definidas), e possibilidade de definição de 

propriedades inversas (inverseOf), transitivas (TransitiveProperty) 

simétricas (SymmetricProperty), funcionais (FunctionalProperty) e 

funcionais inversas (InverseFunctionalProperty).  

o Construtores associados à construção de restrições em propriedades 

existenciais e universais (someValuesFrom e allValuesFrom). 

o  Construtores associados à cardinalidade mínima e máxima 

(minCardinality apenas 0 ou 1) e maxCardinality (apenas 0 ou 1). 

o Interseção de Classes (intersectionOf) permite a definição de 

interseção entre classes definidas.   

 OWL 1 DL apesar de não ter incorporado em seu modelo de construção as 

facilidades de OWL Full, é uma sublinguagem de OWL Full e garante 

completude, decidibilidade e toda a expressividade de DL (FREITAS, 2003). 

Um dos seus objetivos principais é fornecer suporte a aplicações que 

realizam uso de máquinas de inferência para aplicações que realizam tarefas 

de raciocínio. OWL 1 DL permite a verificação de satisfatibilidade de 

conceitos, classificação de hierarquias e inferência de tipos (BAADER et al., 

2003). É suportada por inúmeras ferramentas, além de ser o dialeto que 
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possui maior disseminação na comunidade de Ontologias e Web Semântica. 

OWL DL utiliza e herda as principais características e construtores de DL 

(Vide seção 2.8.1).  

 OWL 1 Full fornece a expressividade de OWL e a liberdade de usar RDF, 

inclusive permitindo novas metaclasses, já que elas são subclasses definidas 

em RDFS. De acordo com (FREITAS, 2003) fazendo este uso mais 

complexo, não há garantia de computabilidade. Contém OWL DL, mas 

possui raciocínio limitado, sendo indecidível não garantindo 

computabilidade, além do mais, os tipos não são separados (conceitos, 

indivíduos e propriedades) como em OWL DL. OWL Full obrigatoriamente 

usa sintaxe baseada em RDF/XML (BAADER et al., 2003). Apresentamos a 

seguir alguns construtores da OWL 1 DL e FULL não contidos em OWL 1 

Lite e que a expandem. 

o Axiomas de Classes: disjointWith (Classes disjuntas), 

equivalentClass (classes equivalentes, aplicadas a expressões), 

subClassOf (aplicadas a expressões de classes).  

o Combinações Booleanas: união de classes (unionOf) negação 

(complementOf) e interseção de classes (intersectionOf).  

o Cardinalidade (minCardinality, maxCardinality, cardinality): 

diferente de OWL 1 Lite que restringe os valores de cardinalidade 

entre 1 ou 0, para OWL 1 DL e FULL, os valores podem ser 

arbitrários, mínimo de 0 e máximo podendo ser um inteiro positivo 

igual ou maior que 1.  

o Preenchimento de Informação: o construtor (HasValue), obriga uma 

determinada propriedade a possuir um indivíduo como valor, por 

exemplo nacionalidade, um indivíduo possui determinada 

nacionalidade.   

  Para detalhes a respeito das três sublinguagens apresentadas acima 

sugerimos a leitura de (BAADER, F, et al., 2010) (BAADER, F, et al., 2007) 

(HORROCKS, I. et al. 2007) (LEE W. LACY, 2005). É apresentado na Figura 2.10, 

uma visão geral da relação entre as três sublinguagens de OWL: 
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Figura 2.10: Relações entre as sublinguagens  

Fonte: (Adaptado de LEE W. LACY, 2005). 

 

   OWL Lite e DL estão englobados na OWL Full e são todos baseados em 

RDF. Hierarquicamente a OWL Lite é uma OWL DL e OWL DL, é uma OWL Full. A 

segunda versão da linguagem OWL, a OWL 2, foi adotada como padrão em 2009 isto 

posto, a nova versão da linguagem é uma variação sintática de SROIQ que estende 

SHOIN e possui as seguintes novas funcionalidades: papéis disjuntos, papéis reflexivos 

e irreflexivos, asserção de papéis negados, hierarquia complexa de papéis, papel 

universal e conceitos self.  

  O padrão OWL 2 possui sublinguagens de OWL 2 DL ou perfis OWL, em que 

problemas de inferência são resolvidos em tempo polinomial. Estas sublinguagens, 

especificamente três perfis, foram definidas para um tipo de problema específico. São 

eles:  

 OWL EL: a lógica de descrição por trás desse perfil pertence à família das 

lógicas ℇℒ. Adequada para representação de ontologias com uma grande 

quantidade de conceitos simples.  

 OWL QL: a lógica de descrição por trás desse perfil pertence à família 

das lógicas ℇℒ. Adequada para ontologias com grande número de 

instâncias cujo principal uso é responder questões.  

 OWL RL: adequada para aplicações com alta eficiência computacional 

permitindo a implementação de regras. 

  Na seção seguinte apresentamos as lógicas de descrições, sua sintaxe, 

semântica, seus componentes, seus construtores e em especial detalhamos a lógica ALC. 
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2.8 LÓGICA DE DESCRIÇÕES 

A família de linguagens para formalismos de representação de 

conhecimento (modelagem de relações entre conceitos e indivíduos de um domínio) e 

raciocínio (KR&R22) intrinsecamente ligada ao desenvolvimento e construção de 

Ontologias (em linguagem OWL como linguagem padrão para representação de 

ontologias na web) são as Lógicas de Descrições (DLs23) (Franz Baader et al, 2010).  

Assim, DLs são evoluções dos formalismos de representação do 

conhecimento baseados em objetos (Redes Semânticas e Frames) que correspondem a 

um subconjunto da lógica de primeira ordem (VIEIRA, R et al, 2005). Ontologias por 

serem fortemente baseadas em DLs possuem sua sustentação lógica neste formalismo e, 

portanto, herdam suas características.  

Ainda nesse tocante, DLs representam conhecimento de um domínio (ex: 

“ciência da computação”, “biologia”, etc.), definem os conceitos e terminologias 

relevantes de um dado domínio e então, especificam as propriedades (relações) entre os 

conceitos e indivíduos que fazem parte do domínio de conhecimento representado. DLs 

são os núcleos dos sistemas de representação do conhecimento, tanto por estruturarem 

bases de conhecimentos, como por proverem serviços de raciocínio.  

Em DLs podemos, expressar que o conceito “Vector” é equivalente ao 

conceito “An organism which carries or transmits a pathogen” vector  (organism ⊓ 

(carries.Pathogen ⊔ transmits.Pathogen)), além de definir os indivíduos (instâncias) 

do conceito “Vector” ou indivíduos que não são pertencentes a este.  

  Uma das características fundamentais de DL e que as torna um dos 

formalismos mais importantes para representação de conhecimento, consiste em sua 

capacidade de propiciar que sistemas inteligentes (baseados em conhecimento) possam 

realizar inferência ou raciocínio, utilizando métodos eficientes de dedução, tal como, 

algoritmo de Tableau24.  

 Existem diversas DLs com diferentes linguagens e operadores de 

consequência lógica, nesta tese, usaremos a lógica ALC, a escolha por ALC dar-se-a pelo 

fato de, a partir dela, outras DLs mais expressívas podem ser contempladas. Nas 

                                                           
22 Knowledge Representation and Reasoning 
23 Do inglês Description Logic ou DL. 
24 http://lat.inf.tu-dresden.de/~baader/Talks/Tableaux2000.pdf 
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próximas seções apresentaremos a linguagem, sintaxe e semântica da lógica de 

descrição ALC .  

2.8.1 Componentes da Lógica de Descrições ALC 

  Nesta seção definiremos a DL ALC, sua sintaxe e semântica de acordo 

com o roteiro abaixo: 

1. Definição da linguagem de ALC e sua sintaxe; 

3. Seus construtores (SubSeção 2.6.1.1); 

4. E sua semântica. 

2.8.1.1 Linguagem e Sintaxe 

 

  São encontrados na literatura alguns tipos de DLs e suas expressividades 

definidas, alguns destes tipos são extensões da chamada Atributive Concept Language 

with Complements ou, simplesmente, ALC (M. Schmidt-Schau & G. Smolka, 1991) 

excluindo desta extensão, as lógicas de expressividade inferior como DL-Lite e EL por 

exemplo. Nesses termos, a assinatura de uma linguagem de descrição é formada por três 

conjuntos disjuntos entre si Cc, Pp, Ii. Uma ontologia definida como base de 

conhecimento com expressividade ALC é um conjunto de axiomas sobre a tripla Cc, Pp, 

Ii, conforme apresentamos: 

 Conceitos (Cc): conjunto de conceitos ou conceitos atômicos (Predicados 

unários) (Ex: Humano, Funcionário, Vulnerabilidade, Ferramenta, Doença, 

Tratamento, etc.). 

 Propriedades (Pp): conjunto de relações exclusivamente binárias (Ex: Possui 

Tratamento, Possui Filho, etc.). 

 Indivíduos (Ii): conjunto de indivíduos ou instâncias dos elementos de Cc que se 

relacionam através de Pp (Ex: Fred, Anakan, Gleison, Bronquite, Terapia, etc.). 

    Considere a linguagem da DL ALC em que A Cc e R  Pp. 

C A|⊤|⊥| ¬C| C ⊓ C| C ⊔ C| R.C | R.C 

    Os símbolos ¬, ⊓, ⊔,  e  são os construtores admitidos pela lógica 

ALC. O conjunto de conceitos ALC contém ⊤ (o conceito de topo, no qual cada instância 

𝑖  Ii) e ⊥ (o conceito inferior ou conceito vazio). A lógica ALC admite os seguintes 
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construtores: negação (¬), conjunção (⊓), disjunção (⊔), restrição universal (restrição de 

valor) () e restrição existencial qualificada (). Todos eles são descritos na Seção 2.8.2 

deste capítulo.  

   A partir de ALC outros tipos de DLs são possíveis. As letras relacionadas 

aos tipos de DLs e suas expressividades representam características da lógica e são 

usadas para diferenciar as expressividades de cada linguagem. S é estendido para incluir 

funcionalidades e axiomas como H ou R (permitindo hierarquia de propriedades), O 

(Permitindo restrições de valor do objeto) e I (permitindo propriedades inversas).  

   Também N ou Q (restrições de cardinalidade) para número de restrições não 

quantificadas e qualificadas respectivamente e utilizando de propriedades de dados 

(Data Properties), a letra (D) a qual é adicionada quando utiliza-se de propriedades de 

tipos de dados ao tipo de DL expressa. Uma ontologia gerada com os componentes 

descritos e exemplificados anteriormente seria SHOIQ (D) por ser  mais expressiva que 

SHOIN (D), na qual, OWL 1.0 é baseada e do que SROIQ (D) em que OWL 2.0 se 

baseia. 

  Os diversos tipos de DLs utilizam símbolos, construtores, regras e 

quantificadores para definir a expressividade das ontologias ou bases de conhecimento 

(do inglês knowledge base (KB)) desenvolvidas. Em DLs o conceito de ontologias e KB 

são comumente usados como sinônimos. Tradicionalmente a linguagem L para as KB 

são divididas em duas partes, o TBox e o ABox e referida como um par O = (T,A) 

consistindo em um conjunto de axiomas terminológicos chamado TBox (T) e um 

conjunto de fatos (axiomas assertivos) referidos como ABox (A).  A seguir detalhamos 

os axiomas terminológicos e assertivos.  

  Terminological axioms – TBox (T): contém sentenças que representam o 

conhecimento conceitual, terminológico, compostos por um conjunto finito de GCIs 

(general concept inclusion) ou axiomas de inclusão de conceitos. Ex: C  D ou C ≡ D 

indicando respectivamente que os indivíduos do conceito C são membros do conceito 

D, ou que C é equivalente a D. Disjunções também podem ser expressas e são dadas por 

C ⊑ ¬D, ou seja, os membros de C não são membros de D, caracterizando uma 

disjunção entre conceitos. 

  Exemplos de sentenças com a lógica ALC - TBox (T):  

Juvenile ⊑ (young ⊓ (Fish ⊔ Animal) ⊓ ¬reached.(Sexual ⊓ Maturity) 
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O exemplo define que o conceito Juvenile é subclasse de um peixe ou 

animal jovem e que não atingiu sua maturidade sexual.  

Budget ⊑ (List-plannedexpenses ⊓ List-plannedrevenues) 

O exemplo define que o conceito Budget é subclasse de uma lista 

planejada de despesas e receitas. 

    Assertional axioms – ABox (A): contém sentenças que representam o 

conhecimento assertivo da forma: 𝛼   C(a) | P(a,b) | a = b | a ≠ b em que C(a) 

expressa o fato que um indivíduo a é membro do conceito C, a,b  Ii  e P  Pp. 

Podemos exemplificar ABox (A) com a sentença: learner ⊓ attends.Educational-

Institution (Ana Lís) afirmando que Ana Lís é um indivíduo (instância) do conceito 

learner. 

  Exemplos de sentenças pertencentes à ALC - ABox (A): 

(Organism ⊓ (carries ⊔  transmit.Pathogen) (Indivíduo X) 

  Aqui afirmamos que o indivíduo X é uma instância do conceito organism 

e o mesmo carries e transmit alguma patologia (Pathogen). 

  A seguir são apresentados os construtores definidos para expressividade 

ALC, tanto para conceitos, como para propriedades. 

2.8.2 Construtores para ALC 
 

  Nesta seção detalhamos os construtores que a lógica ALC admite. Assim, 

definiremos os construtores conjunção (⊓), interseção (⊔), negação (¬), restrição 

universal (restrição de valor) () e restrição existencial qualificada (). 

 

2.8.2.1 Interseção 

 

  C  D: denota uma interseção (AND) e representa uma conjunção, a 

classe de indivíduos que são membros de C e D. Ex: Father is a Human and a Male. Os 

indivíduos do conceito Father pertencem a Human e Male ao mesmo tempo. A 

interseção de classes inclui os indivíduos que pertencem a ambas as classes (Ver Figura 

2.11). A interseção de classes é equivalente a um operador lógico "AND". 
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    Human                                 Male  ∏ ∏ 

  Interseção 

 
Figura 2.11: Interseção de classes. 

 

  A interseção de classes múltiplas pode definir uma nova classe. A classe 

descrita pela propriedade de interseção inclui exatamente todos os indivíduos que são 

comuns a todas as classes identificadas. 

 

 

 

2.8.2.2 União 

  C  D:  denota uma união (OR) e representa uma disjunção de C e D. 

Ex: Parents are men or women25. Os indivíduos do conceito men  pertencem pelo 

menos ao conjunto men ou ao conjunto women. A união de classes inclui os indivíduos 

que pertencem a pelo menos uma das classes definidas (Ver Figura 2.12), portanto, é 

equivalente a um operador lógico "OR". 

 

   men                         women

União

∏ 

 
Figura 2.12: União de classes. 

 

  Se um indivíduo pertence a esta união, este deve pertencer a classe 

Parents. Por exemplo: men = {Luiz Filipe, Rodrigo, Gabriel, Dimas}, women = 

{Renata, Amanda}, men ⊔ women = { Luiz Filipe, Rodrigo, Gabriel, Dimas, Maria, 

Amanda}. Da mesma forma que, se houver um indivíduo de uma das classes, ele deve 

ser um membro da união. A união das duas classes representa todos os indivíduos que 

são de uma ou de ambas as classes e que são pais. 

 

 

                                                           
25 Levamos em consideração que os indivíduos de ambos os conjuntos possuem filhos e são de fato pais. 
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2.8.2.3 Negação 
 

  C: denota uma negação (NOT), os indivíduos de um dado conceito, não 

pertencem a C. Ex: Man is not Woman. Os indivíduos de Man não são em hipótese 

alguma indivíduos pertencentes ao conceito Woman. Os membros do conjunto 

complemento são indivíduos que não pertencem à classe declarada. O complemento de 

um determinado conceito representa os indivíduos que não são membros deste em 

particular (Ver Figura 2.13). 

Woman

 
Figura 2.13: Negação de classes. 

 

2.8.2.4 Propriedades 
 

 r.C: restrição universal, denota a classe de indivíduos que se relacionam 

através de r somente com indivíduos do conceito C; 

 r.C: restrição existencial para um conjunto de indivíduos, especifica a 

existência de um relacionamento (pelo menos um) de um desses indivíduos 

com outro de uma determinada classe através de uma propriedade r. 

  Nesta tese, o sistema de diálogo desenvolvido constrói automaticamente 

ontologias com expressividade máxima ALC. Apresentamos na Tabela 2.2 exemplos de 

KB utilizando possíveis construtores e restrições em DLs. 

Texto em Linguagem Natural Explicação/ Representação 

Human Conceito  

Man Conceito 

Woman is a Human and Female  

Woman  ⊑  (Human ⊓ Female) 

Conceito complexo usando conjunção 

(Interseção)  

Man is a Human and not Woman  Man 

⊑  (Human ⊓ ¬Woman) 

Conceito complexo usando conjunção 

(Interseção) e negação  

Father is a Man and has child  Father 

⊑  (Man ⊓ has. child) 

Conceito complexo usando restrição 

existencial r.C. 

The Organism Carries or Transmits only Restrição de relação usando restrição 

Complemento 
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a Pathogen  Organism ⊑  

(Carries.Pathogen ⊔  

Transmits.Pathogen) 

universal r.C e disjunção (União). 

Parent is a Father or Mother  Parent ⊑  

(Father ⊔ Mother) 

Conceito complexo usando disjunção 

(União) 

Tabela 2.2: Exemplos de KB. 

  

  As expressões apresentadas na Tabela 2.2 definem os conceitos, suas 

relações hierárquicas, binárias e os axiomas com as definições de bases de 

conhecimento em DLs. Em linguagem natural a sentença is a caracteriza qual conceito é 

subconceito de outro e as sentenças not, or e and representam negação, disjunção e 

conjunção respectivamente. 

 

2.8.3 Semântica 

  Dado os conceitos fundamentais a respeito dos construtores da 

expressividade da lógica ALC, novos axiomas a partir destes podem ser formados, tais 

como: Relações Transitivas, inclusão de axiomas em propriedades R ⊑ S, onde R é 

subpropriedade de S. Nesta tese, nosso intuito foi construir KB e raciocinar apenas em 

lógica ALC, portanto não expressamos, por exemplo, papéis transitivos admitidos na 

lógica S (que é uma extensão da lógica ALC). 

  Definimos a semântica em ALC baseando-se nas definições de um 

domínio não vazio de interpretação denotado por Δ𝐼 e por uma função de interpretação 

denotada por .I. A função mapeia cada conceito atômico C para um conjunto 𝐶𝐼 ⊆

 Δ𝐼 , toda propriedade P numa relação binária  (𝑃𝐼 ⊆  Δ𝐼 × Δ𝐼  para 𝑃  Pp), além de 

indivíduos Ii a elementos do domínio (𝐼𝐼   Δ𝐼  para i  𝐼𝐼), bem como as definições 

indutivas para cada construtor da linguagem (⊔,⊓, ¬, ∃𝑟. 𝐶, ∀𝑟. 𝐶, ⊤, ⊥), como indicado 

em (Baader, F., Calvanese, D., McGuinness, D., Nardi, D., Patel-Schneider, 2003).  

É apresentado na Tabela 2.3 a sintaxe e semântica da família DL ALC. 
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Nome do 

Construtor 

Sintaxe Semântica Expressividade 

Conceito Atômico C 𝐶𝐼   Δ𝐼  
 
 
 
 

ALC  

Propriedade 

Atômica 
P  𝑃I  Δ𝐼 × Δ𝐼 

Conjunção C ⋂ D 𝐶𝐼⋂ 𝐷𝐼 
Disjunção C ⋃ D 𝐶𝐼⋃ 𝐷𝐼 
Negação ¬C Δ𝐼 \ 𝐶𝐼 
Restrição existencial P.C {𝑎 ∶  (𝑎, 𝑏)  𝑅𝐼 ∧  𝑏  𝐶𝐼} 
Restrição universal P.C {𝑎 ∶  (𝑎, 𝑏)  𝑅𝐼 

 𝑏  𝐶𝐼} 

⊤I ⊤ Δ𝐼 

⊥I ⊥ ∅ 

Tabela 2.3: Sintaxe e semântica da lógica ALC . 

 

  Nesta tese utilizamos a DL ALC  para modelar domínios de conhecimento 

de forma automática a partir de linguagem natural controlada. Os conceitos modelados 

representam os elementos de um domínio. Assim, o TBox restringe interpretações 

desses conceitos, portanto, para o exemplo: vector ⊑ (organism ⊓ (carries.Pathogen ⊔ 

transmits.Pathogen)), no TBox não aceitamos qualquer outra interpretação para o 

conceito vector que não a de que vector é equivalente a carrega ou transmite patógenos. 

O que ocorre também com o ABox em relação aos indivíduos. 

 

2.8.4 Principais Atividades de Raciocínio em DL 

 
  As atividades/tarefas de raciocínio em DL, e contempladas por Renan, 

são apresentadas e descritas a seguir (VIEIRA, R. et al. 2005), (BAADER, F, et al 

2007)26: 

 

 Satisfatibilidade  

 

  Um conceito é dito satisfatível com respeito a um TBox (T) se existe 

uma interpretação I de T tal que CI é não vazio. Para que um conceito seja satisfatível 

deve ser possível criar pelo menos uma instância dele, ou seja, o conceito não pode ter 

uma contradição na sua definição. 

  Podemos exemplificar a tarefa de Satisfatibilidade da seguinte maneira: 

Seja um TBox (T) 

Mulher  ≡  Pessoa  ┌┐  Fêmea 

                                                           
26 Todos os exemplos apresentados nesta subseção foram baseados no trabalho (Vieira, R. et al. 2005).  
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Mãe ≡ Mulher ┌┐ temFilho.Pessoa 

Teste de Satisfatibilidade  

Mãe(a) ≡ Mulher(a) ┌┐ temFilho(a,b) ┌┐ Pessoa(b) 

Mãe(a) ≡ (Pessoa(a) ┌┐ Fêmea(a)) ┌┐ temFilho(a,b) 

  Neste exemplo, um teste de satisfatibilidade é exemplificado para o 

conceito Mãe. Para isso são criadas instâncias genéricas para este conceito (Mãe(a)) e 

para os relacionamentos desta instância (temFilho(a,b)). A partir disso, observa-se se 

durante a expansão do TBox (T) ocorre alguma contradição. Como nenhuma 

contradição é verificada, o conceito Mãe é satisfatível. 

 

 Checagem de Consistências 

 

  Para a tarefa de Checagem de Consistências, um ABox (A) é consistente 

com relação a um TBox (T) se existe uma interpretação que é modelo de ambos, A e T. 

A é consistente se ele é consistente com respeito ao TBox (T)  vazio. Isto quer dizer que 

se existir uma instância que torne tanto o TBox (T)  quanto o ABox (A)  verdadeiros, o 

ABox (A)  será consistente. 

  Podemos exemplificar a tarefa de Checagem de Inconsistências da 

seguinte maneira: 

Seja um TBox (T) 

Mulher  ≡  Pessoa  ┌┐  Fêmea 

Homem ≡  Pessoa  ┌┐ ¬Mulher 

Pai ≡ Homem ┌┐ temFilho.Pessoa  

Seja um ABox (A) 

Mulher (Joana d'Arc) 

Pai (Joana d'Arc) 

temFilho (Joana d'Arc, Maria Dulce) 

Mulher (Joana d'Arc) ≡ Pessoa(Joana d'Arc) ┌┐ Fêmea (Joana d'Arc)  

Pai (Joana d'Arc)  ≡ Homem (Joana d'Arc) ┌┐ temFilho (Joana d'Arc, Maria Dulce) 

Homem (Joana d'Arc) ≡ Pessoa (Joana d'Arc) ┌┐ ¬Mulher (Joana d'Arc)  

  Neste exemplo, foi criado um TBox (T) contendo as definições dos 

conceitos Mulher, Homem e Pai. Este TBox (T) é consistente, pois não apresenta 
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contradições em suas definições. Para este TBox (T), foi criado um ABox (A) onde 

uma mesma instância é atribuída a classe Mulher e Pai.  

  Isso torna o ABox (A) inconsistente, pois para que uma instância seja Pai 

é necessário que ela seja Homem e para ser Homem é necessário que ela não seja 

Mulher, logo o ABox (A) se torna inconsistente por apresentar Mulher (Joana d'Arc) e 

¬Mulher (Joana d'Arc). Isso faz com que a base de conhecimento seja reprovada na 

checagem de consistência, pois não existe uma interpretação que é modelo do ABox (A) 

e do TBox (T) ao mesmo tempo. 

 

 Subsunção 

 

  Um conceito C é classificado por um conceito D com respeito a um 

TBox (T)  se CI  DI para toda interpretação I de T. Neste caso escrevemos C T D ou 

T ╞ C  D. O conceito D é chamado classificador e o conceito C é chamado 

classificado. Dessa forma, todas as instâncias de C também são instâncias de D. 

  Podemos exemplificar a tarefa de Subsunção da seguinte maneira: 

Seja um TBox (T) 

Mulher  ≡  Pessoa ┌┐ Fêmea 

Mae ≡ Mulher ┌┐ temFilho.Pessoa 

Relacionamento descoberto entre os conceitos 

Mae ⊑ Mulher 

  Neste exemplo, podemos perceber que o conceito Mae é um tipo especial 

do conceito Mulher, pois este conceito é composto pelas instâncias do conceito Mulher 

que tem um relacionamento através da propriedade temFilho com o conceito Pessoa. 

Como todos os indivíduos do conceito Mãe fazem parte do conceito Mulher pode-se 

concluir que Mae ⊑ Mulher. Logo, o conceito Mulher é o classificador e o conceito 

Mãe é o classificado. 

 

2.9 APRENDIZADO DE ONTOLOGIAS 

  No início dos anos 90 (GÓMEZ-PÉREZ, A, et al., 2009) o 

desenvolvimento de ontologias era uma atividade artesanal, realizada de forma manual e 

sem o uso de processos e metodologias adequadas à sua progressão, tornando esta tarefa 

árdua e economicamente inviável. Diante deste contexto, surge um crescente interesse 
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da comunidade de ontologias e Web Semântica no desenvolvimento e construção de 

processos e metodologias de desenvolvimento coerentes com a construção de 

ontologias. 

   Interesses no desenvolvimento de software específicos a este fim 

(ferramentas, editores e ambientes de desenvolvimento de ontologias) e na própria 

evolução dos processos, métodos, frameworks, software, abordagens e técnicas 

utilizados no processo de construção de ontologias e também no desenvolvimento de 

novas propostas emergiram. Para detalhes a respeito de ferramentas e metodologias 

utilizadas na Engenharia de Ontologias sugerimos a leitura de (GÓMEZ-PÉREZ, A, et 

al., 2009) (SURE, Y., et al., 2009). 

  A escassez de recursos adequados e material humano qualificado, aliado 

a alta demanda por profissionais especializados nas atividades de Engenharia de 

Ontologias, fez emergir um novo campo de pesquisa que objetiva dar suporte a 

dificuldade e tempo despendido na construção de ontologias e na aquisição de 

conhecimento por técnicas automáticas e semiautomáticas. Esse campo de pesquisa, 

foco desta seção, denomina-se “Aprendizado de Ontologias” (AO), do inglês “Ontology 

Learning” (OL). O presente termo foi cunhado em 2001 por Alexander Madche e 

Steffen Staab (MADCHE & STAAB, 2001) que definiram OL como a aquisição de um 

modelo de domínio a partir de dados.  

 As técnicas de OL visam à aquisição automática de conceitos, 

relacionamentos entre os conceitos, axiomas e indivíduos que farão parte de uma 

determinada ontologia modelada a partir de vários tipos de fontes textuais disponíveis 

na Web em formas distintas (CIMIANO, P. 2006): “não estruturadas” (textos em 

documentos diversos, principalmente disponíveis na Web e em linguagem natural), 

“semi-estruturadas” (encontrados em documentos nos formatos XHTML, XML) ou 

“estruturadas” (Bancos de Dados, folksonomias e as próprias ontologias). As fontes de 

dados disponíveis na Web para AO são observadas na Figura 2.14. 
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Figura 2.14: Fontes de dados disponíveis na Web para AO. 

Fonte: (CIMIANO, P., 2006) 

  Em (CIMIANO, P., 2006) um conjunto de atividades/tarefas a serem 

realizadas sequencialmente em OL é apresentado na Figura 2.15,  disposta em camadas, 

na qual as abordagens usadas e criadas para sua realização, intuitivamente, devem ser 

seguidas por ordem sequencial.  

  

 

Figura 2.15. Camada de tarefas do Aprendizado de Ontologias. 

Fonte: (CIMIANO, P., 2006) 
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2.9.1 Atividades do Aprendizado de Ontologias 

  Apresentamos nas próximas seções as atividades realizadas pelas 

camadas que compoem o Aprendizado de ontologias. 

2.9.1.1 Atividades Realizadas na Camada Terms 

  As atividades realizadas na camada Terms são atividades que objetivam 

a extração e aquisição dos termos (“palavras”) relacionados ao domínio de 

conhecimento que está sendo modelado ou que se pretende modelar, sendo, portanto, 

considerada uma atividade central para AO. Nesta camada, são extraídos e adquiridos 

de fontes textuais (corpus), os termos de um ato linguístico que formarão um 

determinado contexto e que são candidatos a conceitos (C1, C2, C3,...) de uma ontologia. 

 No exemplo apresentado na Figura 2.15, para o domínio de Geografia, os 

termos extraídos de fontes textuais e candidatos a conceitos foram: river, country, 

nation, city, capital, entre outros. Na abordagem linguística desenvolvida nessa tese 

(Vide Capítulo 3), utilizamos o Stanford parser para analisar sintaticamente um 

conjunto de símbolos advindos de um diálogo (coleção de documento de entrada – fonte 

textual) entre o usuário e a abordagem desenvolvida (Vide Capítulo 3). Ilustrando de 

forma intuitiva o funcionamento da análise sintática utilizada por Renan, 

exemplificamos o funcionamento desta camada com o exemplo que se segue:   

  Dada uma determinada sentença de um diálogo entre o usuário e o 

chatterbot proposto “a student is a learner or someone who attends an educational 

institution.”, a análise sintática realizada após aplicação do parser, gera o seguinte 

resultado apresentado no Quadro 2.2: 

 

  

Quadro 2.4: Tags ou estrutura léxica/sintática. 

  Observando o quadro acima, as palavras destacadas na cor azul são os 

possíveis termos candidatos da ontologia, extraídos da análise sintática realizada pelo 

Stanford Parser utilizado na abordagem. Na gramática da língua inglesa as siglas NN, 

VBZ, DT, JJ, CC e WP significam respectivamente SUBSTANTIVO, VERBO, 

ARTIGO, ADJETIVO, CONJUNÇÃO COORDENADA e, por fim, PRONOME. O 

a/DT   student/NN    is/VBZ   a/DT   learner/NN   or/CC   someone/NN   

who/WP  attends/VBZ   an/DT   educational/JJ   institution/NN ./. 
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significado gramatical de todas as siglas utilizadas pelo parser pode ser encontrado no 

Anexo 1 deste trabalho.  

 Em nosso exemplo, as palavras NN e JJ foram classificadas como 

possíveis termos para a ontologia a ser modelada e, os demais (DT, CC, VBZ e WP), 

descartados como termos, portanto, os termos candidatos a conceitos da ontologia 

adquiridos no exemplo dado foram: student, learner, someone, educational e institution. 

2.9.1.2 Atividades Realizadas na Camada (Multilingual) Synonyms 

  A função/tarefa exercida pela camada (Multilingual) Synonyms é 

descobrir dentro de um texto de entrada, palavras sinônimas, ou seja, com significados 

idênticos ou equivalentes que denotam o mesmo conceito para formar uma dada 

definição para um determinado domínio.  

 No exemplo dado na Figura 2.15 os termos country, nation e land são 

considerados sinônimos e representam o mesmo conceito dentro do domínio em 

questão, portanto, as abordagens devem descartar a redundância e utilizar um dos 

termos na modelagem e representação do domínio. Técnicas estatísticas, hipótese de 

distribuição (Z. S. HARRIS, 1968) e técnicas de desambiguação são bastante utilizadas 

para verificar palavras sinônimas de uma dada frase.  

 Diante do exposto, uma análise semântica é necessária para resolver esta 

tarefa. A utilização da WordNet127 (FELLBAUM, C.D., 1998), uma enciclopédia com 

grande número de termos para língua inglesa, agrupa palavras em conjunto de 

sinônimos denominados synsets, fornecendo definições e relações semânticas entre os 

termos sinônimos encontrados.  

 Dada parte da definição do conceito bicicleta:  

“A bike is a human-powered, pedal-driven, single-track vehicle, having 

two wheels attached to a frame, one behind the other. Bicycles can be categorized in 

many different ways...” 

 

  As abordagens deverão verificar as palavras candidatas a conceitos, 

assim como, a possibilidade de serem sinônimas escolhendo apenas uma delas. Esse é o 

caso das palavras “bicycle” e “bike”, encontradas na sentença que define o conceito 

bicicleta.  

                                                           
27 Disponível em http://wordnet.princeton.edu/ 
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2.9.1.3 Atividades Realizadas na Camada Concept Formation 

     A camada Concept Formation ou Identificação de Conceitos, de acordo 

com Cimiano, P. (2006), tem a função de estabelecer um conjunto de termos relevantes 

com significado para um determinado domínio de conhecimento. Um termo é uma 

palavra ou conjunto de palavras que possui uma semântica associada ao domínio de 

interesse. Usualmente, a extração de termos está baseada em métodos de recuperação de 

informação através de indexação de termos, ou métodos de Processamento de 

Linguagem Natural descrevendo os sinais léxicos dos elementos do corpus ou sentenças 

de entrada utilizados pelos sistemas de AO (VIEIRA, R. et al., 2005). 

2.9.1.4 Atividades Realizadas na Camada Concept Hierarchy 

  Concept Hierarchy camada com atividades responsáveis pela criação da 

hierarquia de conceitos. Considerada como a estrutura dorsal de uma ontologia, utiliza 

diferentes métodos para o aprendizado de taxonomias a partir de texto, padrões de 

análise sintática, clustering, abordagens linguísticas e junção dos métodos citados 

conhecidos como híbridos.  

 Vale ressaltar que esta tese utiliza-se de métodos híbridos, baseados em 

padrões de análise sintática, estatística e abordagens linguísticas. Dada a frase: “A Grad 

Student is a Student” advinda de um determinado diálogo do usuário com Renan à 

análise sintática é realizada: 

A/DT grad/NN student/NN is/VBZ a/DT student/NN 

  Os termos candidatos a conceitos são selecionados (termos em azul), uma 

análise de dependência é realizada, assim, os termos Grad e Student são acoplados, pois 

são dependentes e formam um único conceito e classificado como subconceito do 

conceito Student. E o código OWL referente à frase de exemplo (Vide Figura 2.16) é 

gerado automaticamente, como segue. 

 

 
Figura 2.16: Código OWL referente à frase de exemplo. 
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2.9.1.5 Atividades Realizadas na Camada Relations 

  A camada Relations é a camada com atividades responsáveis pela 

extração e descobrimento de possíveis relações R (propriedades) existentes entre os 

conceitos C (classes) do domínio modelado. Além do descobrimento das relações é 

necessário que as abordagens utilizadas nesta etapa reconheçam as classes Domínio (Cd) 

e as classes Range (Cr) que relacionam-se diretamente com a relação R descoberta.  

 Relacionamentos em ontologias são dados por verbos que ligam os 

conceitos em uma tupla. No exemplo apresentado na Figura 2.15: “flow_through (dom: 

river | ran: GE )” é possível perceber os conceitos river e GE e o relacionamento que os 

ligam: flow_through. Vejamos a seguinte frase pertencente a um trecho de um possível 

diálogo: “The mouse is a rodent that eats cheese and transmits disease”.  

The/DT   mouse/NN   is/VBZ   a/DT   rodent/JJ   that/IN   eats/VBZ   cheese/NN   

and/CC   transmits/VBZ   disease/NN 

  A frase passa por todas as camadas do AO, a análise sintática é realizada 

e os termos candidatos a conceitos são encontrados (termos em cor azul), a análise de 

sinônimos é realizada, em seguida a árvore de dependência apresentada na Figura 2.17 

entra em funcionamento verificando as possíveis dependências e relações entre os 

termos. 

 

Figura 2.17: Árvore de dependências. 

 

  Na Figura 2.18 são verificadas as dependências entre os termos citados 

na análise sintática e de dependência entre eles. Realizada a análise de dependências os 

termos candidatos a Relação Rn são localizados (termos em vermelho) e relacionados 

aos seus respectivos conceitos Cn. No exemplo dado, obtivemos o seguinte resultado 

(Ver Figura 2.18):  
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mouse ⊑ (rodent ⊓ (eats.Cheese ⊓ transmits.Disease)) 

 

 

Figura 2.18: Gráfico correspondente ao código OWL DL gerado. 

 

2.9.1.6 Atividades Realizadas nas Camadas Axiom Schemata e General Axiom 

  Camadas Axiom Schemata e General Axiom no âmbito desta tese, as 

atividades realizadas nestas duas camadas são abordadas de forma integrada. A tarefa 

aqui é instanciar e aprender28 quais relações, conceitos ou pares de conceitos os axiomas 

podem ser aplicados. Descobrir disjunção, equivalência e relações simétricas, assim 

como, descobrir negação e cardinalidade mínima e máxima dos conceitos de uma 

relação. A definição de axiomas e regras implicam na limitação e coerência da 

interpretação do universo de discurso modelado. Como exemplo, podemos citar a frase 

extraída e adaptada de (VÖLKER, J., HAASE, P., & HITZLER, P., 2007):   

“Vector is an organism which carries or transmits a pathogen.” 

  Aplicando as tarefas realizadas pelas camadas de AO e já exemplificadas 

nas frases apresentadas nas atividades das camadas anteriores, adicionando as atividades 

de verificação e aprendizado de axiomas utilizando o formalismo lógico de DL; o 

seguinte resultado é obtido:  

“Vector is an organism which carries or transmits a pathogen.” 

  A relação taxonômica aprendida (cor vermelha) é criada: vector ⊑ 

organism e as relações não taxonômicas existentes são descobertas (cor azul): Organism 

Carries Pathogen e Organism Transmits Pathogen. Uma vez descobertas as relações os 

axiomas são aprendidos. 

                                                           
28 O sentido de aprender nesta tese é o de que a abordagem poder gerar automaticamente os axiomas 

descobertos em OWL DL. 
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  Na frase exemplo, o construtor OR indicando uma união (ver Seção 2.8.2 

deste capítulo para detalhes a respeito dos construtores),  liga o conceito Organism às 

relações Carries e Transmits. A interpretação final da frase é a de que indivíduos do 

conceito Organism ou carregam ou transmitem determinados patógenos e não realizam 

as duas tarefas ao mesmo tempo. Na Figura 2.19 é apresentado o resultado da análise da 

frase de forma gráfica. 

 

Figura 2.19: Resultado da análise da frase de forma gráfica. 

  Os organismos ou transmitem ou carregam patógenos, portanto, esse 

axioma descoberto pertence as relações entre os conceitos, ou seja, é um axioma de 

relacionamento e não de conceito. O código OWL gerado referente ao resultado da 

sentença é apresentado na Figura 2.20, nele destacam-se os construtores unionOf e as 

restrições someValuesFrom para as relações Carries e Transmits. 

 
 Figura 2.20: Código OWL DL para a sentença processada. 

 

  Na frase do exemplo anterior foi apresentada a descoberta de axiomas 

apenas em relações. Outro exemplo interessante que evidencia a atividade realizada 

nestas camadas (Axiom Schemata e General Axiom) é a verificação e descoberta de 

relações e axiomas pertencentes tanto a conceitos como pertencentes a relações entre 

conceitos.  
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Tendo como amostra (Vide Figura 2.21) a seguinte frase: 

  

 

“Juvenile is a young fish or animal that has not reached sexual maturity” 

 

 

Figura 2.21: Descoberta de relações e axiomas. 

  As fases preliminares (explicadas anteriormente) são realizadas e, 

consequentemente, de forma sequencial as relações e axiomas foram descobertas. A 

abordagem proposta detecta a relação hierárquica com o construtor OR (Union of) e 

automaticamente gera a hierarquia com o axioma dos conceitos: Juvenile ⊑  (youngFish 

⊔ animal).  

Continuando a análise, um axioma de negação para relação has not reached é 

detectado e aprendido. O resultado final pode ser observado na equação seguinte e um 

gráfico associado ao resultado exibido na Figura 2.22 é apresentado: 

Juvenile ⊑ (YoungFish ⊔ YoungAnimal) ⊓ ¬hasReached.SexualMaturity  

 

 

Figura 2.22: Gráfico referente aos axiomas aprendidos. 

   Nesta seção descrevemos as atividades ocorridas no AO e 

contempladas pelo sistema de diálogo Renan que será descrito no Capítulo 3. 
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2.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Descrevemos neste capítulo o referencial teórico, no que tange às suas 

definições e detalhes necessários para entendimento da arquitetura desenvolvida (Vide 

capítulo 3) e dos resultados obtidos nos experimentos (Vide capítulo 4) realizados. 

Iniciamos a explanação mostrando aspectos relevantes a respeito do PLN, das análises 

sintáticas e semânticas. Findo este momento, apresentamos as definições específicas 

sobre ontologias, seus elementos, assim como, suas características, componentes e a 

linguagem OWL.  

  Ainda como componente estrutural deste capítulo partimos para as 

especificidades da DL. Neste momento fizemos menção acerca da Lógica ALC, sua 

sintaxe, semântica e, os construtores de união, interseção e negação, bem como, os 

construtores de restrição existencial e universal. 

  Para finalizar o capítulo trouxemos ainda exemplos das atividades 

implementadas em cada camada do AO, somado à relação que estabelece tais atividades 

com a referida tese.  
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Capítulo 3 

Arquitetura do Sistema de Diálogo 

“Renan” 

“Se você quer a sensação máxima tem que estar preparado para pagar o preço 

máximo”  

Mark Foo 

 

 

  Um dos propósitos desta tese consiste em definir um sistema de diálogo e 

assim demonstrar que uma entidade virtual através de interações em LNC com usuários, 

é capaz de criar – de acordo com o discurso interpretado e de forma automática –, uma 

KB ou ontologia com no máximo a expressividade da lógica de descrição ALC e realizar 

raciocínio de subsunção e de inconsistência. 

  A principal motivação para um sistema de diálogo baseado em interações 

em LNC foi beneficiar-nos da interação direta com os stakeholders (desenvolvedores, 

engenheiros de ontologias e demais usuários) interessados na construção de ontologias. 

A concepção da arquitetura do Renan teve como pilar o princípio de torná-la o mais 

reutilizável possível, permitindo a sua aplicação em chatterbots, sistemas de diálogos 

e/ou sistemas de AO.  

  Na perspectiva acima, Renan, deve prover componentes básicos 

acoplados em sua arquitetura, tais como, raciocinadores e APIs para manipulação de 

códigos da linguagem OWL DL. Na sequência é apresentada a arquitetura do sistema de 

diálogo desenvolvido para o problema de processar e compreender LN, traduzir LN 

para DL, representar conhecimento e realizar raciocínio automático a partir de textos. 

Seus componentes, tecnologias utilizadas, bem como, um guideline de utilização do 

modelo são apresentados nas seções a seguir. 
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3.1 ARQUITETURA DO RENAN 

   

  Como modelo de arquitetura utilizamos um padrão indicado para auxiliar 

sistemas com alta interação entre usuário e máquina, denominado de Interactive 

Systems, Sistemas Interativos (ALBIN, 2003). Essa arquitetura é MVC (Model, View, 

Controller, Modelo, Visão e Controlador) e possui três componentes distintos 

(KRASNER e POPE, 1988), quais sejam:  

 O modelo: representando o objeto da aplicação;  

 Visão: como a apresentação na tela, e;  

 O controlador: que define a maneira como a interface do usuário 

reage às entradas do usuário (KRASNER e POPE, 1988) (GAMMA, 

HELM, et al., 1995).  

 A adoção do uso do padrão MVC tende a facilitar a interoperabilidade 

dos componentes, a manutenção, o isolamento e distribuição dos módulos do Renan. A 

arquitetura do Renan é composta por três módulos ou sistemas, com seus subsistemas e 

funções bem definidas.  

 Os módulos são: o pacote Ontology Symbolic Learning (Aprendizado 

Simbólico de Ontologias) (Vide Seção 3.2) que possui mais três subpacotes, cada um 

com suas funções específicas assim como, pelos módulos Ontology (Ontologia) (Vide 

Seção 3.3) e Reasoning Module (Módulo de Raciocínio) (Vide Seção 3.4). A visão 

geral da arquitetura do Renan é ilustrada através do diagrama de pacotes apresentado na 

Figura 3.1. 

Diagrama de Pacotes

Ontology

OWL Code

Ontology Symbolic Learning 

OWL DL 
Axioms

Syntactic
Parsing

Semantic 
Analysis

Reasoning 

Module 

Inference

 

Figura 3.1: Diagrama de pacotes da arquitetura do Renan. 
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  O diagrama de pacotes é utilizado para descrever como os elementos do 

sistema estão organizados, quais sistemas e subsistemas pertencem a cada pacote do 

diagrama e, por fim, demonstram as dependências entre eles. Nesses termos, as 

dependências são em forma de setas pontilhadas e, na arquitetura descrita, o módulo do 

qual parte a seta necessita das atividades do módulo que a recebe; exemplo disso é o 

módulo OWL DL Axioms que depende das atividades realizadas no módulo Semantic 

Analysis (Análise Semântica). 

 Nas subseções seguintes são descritos em detalhes os elementos 

delineados na Figura 3.1, ou seja, o pacote Ontology Symbolic Learning, responsável 

pela análise sintática e semântica dos diálogos entre Renan e os seus usuários, além da 

geração dos axiomas permitidos pela lógica de descrição ALC.  

 Serão também evidenciados o pacote Ontology (Ontologia) (Vide Seção 

3.3), responsável por transformar os axiomas gerados pelo módulo OWL DL Axioms 

em códigos OWL DL e armazená-los, bem como, o Reasoning Module (Módulo de 

Raciocínio) (Vide Seção 3.4) que examina inconsistência durante a criação automática 

das ontologias advindas dos diálogos com os usuários e realiza o raciocínio de 

subsunção, deduzindo que classes são subclasses de outras apenas a partir das 

descrições delas. 

 

3.2 MÓDULO ONTOLOGY SYMBOLIC LEARNING 

  Nesta seção, apresentamos e detalhamos os subpacotes, sistemas e 

subsistemas desenvolvidos que compõem o módulo Ontology Symbolic Learning. 

Podemos observar na Figura 3.2 os submódulos deste pacote com seus sistemas e 

subsistemas, observamos ainda, as dependências entre esses submódulos e as atividades 

ocorridas em cada um deles. 
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Figura 3.2: Módulos do pacote Ontology Learning 

 

  Nas subseções seguintes são fornecidos detalhes do funcionamento dos 

elementos pertencentes a cada submódulo, bem como, de suas interações. Iniciamos o 

detalhamento pelo pacote Syntactic Parsing (1), que possui o sistema Syntactic 

Analyser (Módulo Analisador Sintático), bem como, o seu subsistema denominado 

Stanford Parser. Logo após, detalhamos os módulos Semantic Parsing (Vide Seção 

3.2.2) e OWL DL Axioms (Vide Seção 3.2.3). 

3.2.1 Módulo Syntactic Parsing 

  Renan, ora descrito, utilizou-se de um método híbrido, combinando 

métodos estatísticos e linguísticos para realização da tarefa de análise da linguagem 

natural e extração dos termos candidatos a conceitos das ontologias.  

 O método estatístico empregado especificamente para a análise sintática 

– ou parsing, das sentenças advindas dos diálogos entre Renan e os usuários – foi o 

PCFG (Probabilistic Context-Free Grammar, Gramática Probabilística Livre de 

Contexto) (C. MANNING AND H. SCHUTZE, 1999), uma simples extensão da CFG 

(Context-Free Grammar, Gramática Livre de Contexto) que, combina o aparato 

combinatório de uma língua em seu contexto semântico e seu aparato interpretativo. 

Além disso, o parsing de linguagem natural utilizado nesta tese trabalha com PCFG 

otimizado e com analisador de dependências léxicas, somado a, um analisador PCFG 

léxico. Todos estes componentes realizam suas funcionalidades em paralelo.  

  O objetivo da PCFG é classificar a ordem e disposição das palavras em 

seus termos e/ou em suas categorias linguísticas. A limitação do analisador utilizado é 
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de ser capaz de analisar textos com apenas 70 (setenta) palavras. Formalmente um 

PCFG é uma quíntupla G = {∑, N, S, R, D} onde; ∑ é um conjunto de símbolos 

terminais; N é um conjunto finito de símbolos não terminais e disjuntos de ∑, S  N  

sendo este o símbolo de início.  

 Nesse sentido, R é um conjunto finito de regras de produção na forma A 

→ ∝, onde A  N e ∝  (∑ ∪ N )*. E, por fim, D : R → [0,1], uma função que atribui 

uma probabilidade para cada elemento de R. Para maiores detalhes a respeito de PCFG, 

indicamos a leitura de (NIVRE, JOAKIM, 2010) (C. MANNING & H. SCHUTZE, 

1999). É apresentado na Figura 3.3 apenas o módulo Syntactic Parsing e seus 

componentes, extraídos da Figura 3.2. 

Syntactic Parsing
1

Syntactic Analyzer
1- PCFG Structure 

(lexical tagging)

2-  Dependency 

Structure
Stanford Parser

 

Figura 3.3: Módulo Syntactic Parsing 

 

   A função do Módulo Syntactic Analyser (Módulo Analisador 

Sintático) é dividida em três etapas, em cada uma destas um artefato é gerado e 

utilizado pelos módulos dependentes a este. Vejamos as etapas e os artefatos gerados: 

 Etapa 1 – Tagging: a primeira etapa consiste, da anotação de textos, a 

determinação da classe sintática correta para uma palavra em particular de dada 

sentença. Nesse contexto, cada palavra em linguagem natural pertence a uma 

classe sintática ou parte do discurso (do inglês part-of-speech – POS) (verbos, 

nomes, artigos, adjetivos, entre outros).  

  Seja (S) uma sentença de entrada dada pelo usuário através da interface 

com Renan: 

“A self-propelled vehicle is a motor vehicle or road vehicle that does not operate on 

rails”. 
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  Nesse sentido, depois da realização da Etapa 1 descrita acima, o primeiro 

artefato (estrutura léxica/ sintática) é gerado. O Módulo Syntactic Analyser (Módulo 

Analisador Sintático) classifica a (S1) em classes sintáticas de acordo com a Figura 3.4 

abaixo: 

 

Figura 3.4: Símbolos não terminais ou estrutura léxica/ sintática. 

 

  Cada palavra da sentença (S1) apresentada na Figura 3.4 é classificada 

gramaticalmente de acordo com suas categorias sintáticas. Para o exemplo em (S1) têm-

se:  

 Os artigos classificados como DT1, DT vem do inglês determiner e representa 

um grupo de palavras que introduzem um substantivo – o artigo “A” foi 

etiquetado como um DT; 

 As palavras is, does e operate foram etiquetadas como VBZ e/ou VB, 

significando que são verbos. A diferença entre VBZ e VB é que, um está no 

presente e na 3ª pessoa do singular e, o outro em sua forma base 

respectivamente.  

 Motor, road e vehicle foram classificados como NN, denotando 

nomes/substantivos;  

 E, por fim, a palavra composta self-propelled, etiquetada como JJ, representando 

um adjetivo na sentença.  

  Detalhes do significado das categorias sintagmáticas, léxicas e funcionais 

atribuídas às palavras das sentenças de entrada do sistema de diálogo Renan são 

encontradas no Apêndice 1 dessa tese.  

 Etapa 2 – Parser: a segunda atividade da anotação de textos, refere-se às 

estruturas sintagmáticas, como: PP (locução prepositiva), NP (sintagma 

nominal) e VP (sintagma verbal). Realizado o lexical tagging (Etapa 1), a 

segunda etapa do processo da análise sintática é acionada, e as sentenças 

classificadas em categorias sintagmáticas ou sentenciais (S, NP, VP, etc.). Dessa 

                                                           
1 Todas as siglas têm o significado correspondente no Apêndice 1 desta tese. 
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forma, o segundo artefato (Categorias sintagmáticas ou sentenciais) é gerado 

(Vide quadro 3.1).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Quadro 3.1: Categorias sintagmáticas ou sentenciais. 

 

  Em cor vermelha estão destacadas as categorias sintagmáticas e em cor 

preta as classes sintáticas pertencentes a cada categoria.  

 Etapa 3: a terceira tarefa do Módulo Syntactic Analyser (Módulo Analisador 

Sintático) consiste em classificar a sentença em termos de suas dependências, 

utilizando uma palavra raiz e, a partir dela, gerando suas dependências. 

Realizada a primeira e segunda etapa do processo de análise sintática, o 

parser de dependência inicia a extração das relações textuais entre as palavras dentro 

das sentenças analisadas e assim o terceiro artefato (Parser de dependência) é gerado 

resultando nas dependências entre as palavras que compõem (S). O artefato é 

apresentado na Figura 3.5.  

(ROOT 

      (S 

         (NP (DT A) (JJ self-propelled) (NN vehicle)) 

         (VP (VBZ is) 

            (NP 

                (NP (DT a) (NN motor) (NN vehicle) 

                    (CC or) 

                    (NN road) (NN vehicle)) 

               (SBAR 

                    (WHNP (WDT that)) 

                     (S 

                         (VP (VBZ does) (RB not) 

                              (VP (VB operate) 

                                  (PP (IN on) 

                                      (NP (NNS rails))))))))))) 
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Figura 3.5: Parser de dependência. 

  Neste momento, foi realizada a anotação do corpus (frases de entrada), 

pelo subsistema Stanford Parser 2 . Este subsistema possui tal nomenclatura em 

homenagem ao parser estatístico disponibilizado pelo grupo de pesquisa em 

processamento de linguagem natural da universidade de Stanford que, disponibiliza um 

pacote 3  em linguagem de programação Java de forma livre e sob licença GNU 4 

(General Public License), para implementação em sistemas de processamento de 

linguagem natural.  

  Além disso, disponibiliza códigos Java para detecção de dependências 

(Stanford dependencies5) entre as palavras de uma dada sentença, com informações 

linguísticas, morfológicas, sintáticas e semânticas. O resultado final obtido pelo 

Módulo Syntactic Analyser (Módulo Analisador Sintático) é o conjunto de palavras 

com suas classificações e suas dependências.  

  Destacamos que, os resultados obtidos são estruturas que servem como 

input para o processo de interpretação semântica das sentenças, visto que a semântica 

depende de uma base de análise sintática para operar.  

 Portanto, evidentemente, os resultados obtidos neste módulo são 

utilizados pelo Módulo Semantic Analyzer (Módulo Analisador Semântico) 

                                                           
2 http://nlp.stanford.edu/index.shtml 
3 http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml 
4 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 
5 http://nlp.stanford.edu/software/stanford-dependencies.shtml 
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pertencente ao subpacote Semantic Parsing que será discutido na Subseção 3.2.2 a 

seguir. 

3.2.2 Módulo Semantic Parsing 

  O subpacote Semantic Parsing pertencente ao pacote Ontology Symbolic 

Learning possui dois subsistemas, o Semantic Analyzer (Analisador Semântico) e o 

subsistema WordNet, conforme apresentado na Figura 3.6, sendo o mais importante 

deles o Módulo Semantic Analyzer (Módulo Analisador Sêmantico).  

  A principal funcionalidade dos módulos deste pacote é realizar a tarefa 

de Extração de Termos (Term Extraction) candidatos a conceitos da futura ontologia 

gerada, a partir das sentenças dadas pelos usuários durante os diálogos com o Renan, e a 

Extração de Relações (Relations Extraction) entre os conceitos/termos descobertos.  

  Tais atividades são realizadas por este módulo logo após a realização das 

tarefas de análise sintática ou parsing discutidas da seção anterior (Vide Seção 3.2.1). 

Os resultados obtidos pelo módulo anterior são utilizados aqui.   

Semantic Parsing

Semantic Analyzer
1- Term Extraction

2- Concatenation

3- Break Phrases

4- Relations ExtractionWordNet FCA

2

 

Figura 3.6: Pacote Semantic Parsing. 

 

   Ao receber a análise sintática das sentenças de um determinado diálogo 

pelo Módulo Syntactic Analyser (Módulo Analisador Sintático), a tarefa de Extração 

de Termos (Term Extraction) é realizada. O módulo inicia a atividade avaliando as 

sentenças de entrada e o referido resultado da análise sintática, dando início à extração 

dos termos candidatos a conceitos da ontologia.  

  Nesta fase, termos classificados, como: preposições (IN)6, conjunções 

(CC), numerais (CD), artigos (IN, CC, RB, DT+PDT+WDT) e verbos 

                                                           
6 O significado das siglas referentes às classes gramaticais estão no Apêndice 1 desta tese. 
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(EX+MD+VB+VBD+VBG+VBN+VBP+VBZ) são descartados (Vide Figura 3.7), 

porém, principalmente artigos e verbos são utilizados na tarefa de Relations Extraction 

(Extração de Relações), discutida ainda nesta seção. 

 

Figura 3.7. Descarte dos termos não classificados, como: NN ou JJ. 

  Os termos classificados como substantivos (NN+NNS+NNP+NNPS) e 

adjetivos (JJ+JJR+JJS) são indicados como possíveis conceitos da ontologia gerada 

automaticamente. Assim, os termos candidatos a conceitos extraídos foram: self-

propelled/JJ, vehicle/NN, motor/NN, vehicle/NN, road/NN, vehicle/NN e rails/NNS. 

  Nesta etapa, utilizamos a WordNet 7  (FELLBAUM, C, D., 2005) 

(MILLER, G, A. et al., 1990), um tesauro público com palavras em inglês (substantivos, 

verbos, adjetivos e advérbios), organizadas em uma rede semântica, por conseguinte 

agrupados em conjuntos de sinônimos cognitivos comumente conhecidos como 

“synsets”, cada qual expressando um conceito distinto.  

 A WordNet é livre e público para download. É estruturada e organizada 

em conjuntos de synsets ou seja, grupos de palavras sinônimas em um determinado 

contexto linguístico. A utilização da WordNet por Renan coaduna-se com o intuito de 

verificar conceitos sinônimos e eliminar possíveis redundâncias de conceitos extraídos.  

 Podemos exemplificar o seu uso, nestes termos, dada determinada 

sentença (S2): “A self-propelled vehicle with four wheels is a motor vehicle, automotive 

vehicle or road vehicle that does not operate on rails”, o Módulo WordNet (Ver 

Figura 3.10) classifica as palavras destacadas em negrito como sinônimas. Quando isso 

ocorre, Renan descarta um dos termos e dá prosseguimento a análise da sentença.  

  Alterando a sentença (S2), aconteceria o mesmo se esta fosse: “A self-

propelled vehicle with four wheels is a motor vehicle, automotive vehicle or road 

vehicle that does not operate on rails and not run on water”. Renan descartaria a 

palavra run – pois tem o mesmo sentido da palavra operate dentro da sentença 

analisada –, além de automotive vehicle, pois possui o mesmo significado de motor 

vehicle, conforme se passa no exemplo anterior.  

                                                           
7 http://wordnet.princeton.edu/ 
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  Realizada a atividade de Term Extraction (Extração de Termos) e da 

verificação de sinônimos, ocorre em seguida uma atividade dependente desta, a 

atividade de Concatenation (Concatenação). A atividade de Concatenation 

(Concatenação) consiste em fazer a junção de NPs compostos por dois ou mais 

substantivos/adjetivos dentro da sentença analisada (Ex: motor vehicle, Security Toll, 

etc.) que, de fato, possuem correlação. Para isso os artefatos gerados pelo Módulo 

Syntactic Analyser (Módulo Analisador Sintático): Etapa 1 e Etapa 2 (Vide Seção 

3.2.1) são utilizados. 

   Assim, para o nosso exemplo, sentença (S1), temos o seguinte resultado:  

(NP (DT A) (JJ self-propelled) (NN vehicle)), (NP (DT a) (NN motor) (NN vehicle) 

(CC or) (NN road) (NN vehicle)) e (NP (NNS rails)). 

  A concatenação resulta na junção dos conceitos self-propelled/JJ, 

vehicle/NN, motor/NN, vehicle/NN, road/NN, vehicle/NN em conceitos únicos, 

resultando em apenas quatro termos: self-propelled-vehicle, motor-vehicle, road-vehicle 

e rails, e não mais em sete termos distintos, como na fase inicial da atividade de Term 

Extraction (Extração de Termos). Portanto o resultado final da extração de termos são 

os conceitos a seguir:  

self-propelled_vehicle, motor_vehicle, road_vehicle e rails 

  Finalizada as duas atividades descritas anteriormente, a atividade de 

Break Phrases (Quebra das Frases) é realizada. Nesta tarefa, as frases são quebradas 

em subsentenças menores, sempre que o Módulo Semantic Analyzer (Módulo 

Analisador Sêmantico) encontrar na frase o que denominamos de terminadores de 

diálogo (vírgula (,), ponto (.), and, or that, who ou which). A frase é dividida em 

sentenças que são analisadas separadamente. Nestes termos, os resultados obtidos são: 

(1) A self-propelled_vehicle is a motor_vehicle 

(2) or road_vehicle, e;  

(3) that does not operate on rails 

  Com o resultado acima, a última tarefa e considerada como das principais 

deste módulo, é a tarefa de Relations Extraction (Extração de Relações). Essa 

atividade baseia-se na gramática interna do Renan (Vide Tabelas 3.1 e 3.2) e do 

resultado da Etapa 3 – Dependências, obtida pelo Módulo Syntactic Analyser 

(Módulo Analisador Sintático) (Vide Seção 3.2.1 – Figura 3.5).  A gramática interna 
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do Renan é uma extensão dos padrões e regras para transformações de axiomas e 

hierarquias do trabalho realizado por (VÖLKER, J et al., 2010) quando descreveu o 

trabalho relacionado LeXO (Vide Capítulo 5 – Trabalhos Relacionados). 

  Neste momento, verificar-se-ão quais termos extraídos são dependentes 

uns dos outros, bem como, quais estão relacionados através de verbos que os conectam. 

Para esmiuçar essa exposição de uma forma mais diluída, apresentamos apenas o 

momento específico do processo ocorrido nesta etapa. Para isso, utilizamos o exemplo 

seguido das modificações ocorridas nas etapas anteriores. Destarte, temos os seguintes 

verbos extraídos: is, does e operate. 

  Nessa perspectiva, A tarefa Relations Extraction (Extração de 

Relações) relaciona os termos extraídos referentes às frases obtidas com seus 

respectivos verbos para o nosso exemplo (S1), resultando em: self-propelled_vehicle, 

possuindo relação com motor_vehicle e road_vehicle, através do verbo is, classificando-

o como um relacionamento hierárquico.  

  Ainda, através do resultado do parser de dependência gerado pelo 

Módulo Syntactic Analyser (Módulo Analisador Sintático) (Vide Seção 3.2.1) e pelas 

regras de relações inseridas em sua gramática interna, representada nas Tabelas 3.1 e 3.2 

pelo subsistema (Gramática), detecta também uma relação entre os conceitos self-

propelled-vehicle e rails através do verbo operate. 

Padrões e regras para construção de axiomas de hierarquias 

(1)   NP1 (is a | is an | is) NP 

(2) NP 1 (are a | are an | are) NP 

(3) NP 1 and NP2 and NP3 and NPn (are a | are an | are | is a | is an | is)  NP 

(4) NP 1, NP2 , NP3, NPn (are a | are an | are | is a | is an | is)  NP 

(5) NP 1, NP2 and NP3 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP 

(6) NP 1, NP2 and NP3, NP4 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP 

(7) NP1 (is a | is an | is) NP and/that/who/which (is a | is an | is) NP and (is a | 

is an | is) NP… 

(8) NP1 NPn (are a | are an | are | is a | is an | is) NP and NPn (are a | are an | 

are | is a | is an | is) NP1 and NPn… 

(9) NP1 and NP2 and NP3 and NPn (are a | are an | are | is a | is an | is) NP 

and (are a | are an | are | is a | is an | is) NP1 and NPn… 

(10) NP1, NP2 and NP3, NPn  (are a | are an | are | is a | is an | is) NP 

(11) NP1 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP2 or/and NP3 

Tabela 3.1: Padrões e regras para transformação de axiomas de hierarquias 
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Tabela 3.2: Padrões e regras para transformação de axiomas não hierárquicos 

As relações entre os termos são verificadas e validadas através de verbos 

encontrados nas sentenças e regras do componente Gramática (Vide Tabelas 3.1 e 3.2 

acima). Os verbos são separados e os termos dependentes aos verbos são extraídos 

resultando em: 

(1) self-propelled_vehicle is a motor-vehicle 

(2) self-propelled_vehicle is a road-vehicle 

(3) self-propelled_vehicle operate rails 

  Este módulo detecta os termos e as relações entre eles, tanto as 

hierárquicas como de relacionamentos não hierárquicos, apesar disso, o módulo não 

extrai axiomas e não gera o código OWL DL referente ao resultado obtido. A atividade 

aqui constitui-se exclusivamente na detecção de termos, suas relações e sua validação. 

O módulo OWL DL Axioms explicitado na seção seguinte é o responsável pela análise 

e geração de axiomas das sentenças de entrada. 

 

 

Construção de Padrões usando Verbos, Interseção (and), conjunção (or) 

e negação (not) 

 

(1) NP1 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP or/and NP 

(That/Who/Which) (has not) NP 

(2) NP1 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP or/and NP 

(That/Who/Which) (has) NP 

(3) NP1 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP or/and NP 

(That/Who/Which) (Verb) NP 

(4) NP1 (Verb) NP (or/and) NP 

(5) NP1 (Verb) NP (or/and) (Verb) NP 

(6) NP1 has NPn and NPn 

(7) NP1 (has not) NPn  

(8) NP1 (does not | doesn’t | is not | isn’t) NPn 

(9) NP1 (does not | doesn’t | is not | isn’t) (Verb) NPn 

(10) NP1 has NPn and has not NPn 

(11) NP1 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP (That/Who/Which) 

(Verb) (or) (Verb) NP 

(12) NP1 (are a | are an | are | is a | is an | is) NP or/and NP 

(That/Who/Which) (Verb) (or/and) (Verb) NP 

(13) NP1 (Verb) NP (or/and) (Verb) NP (or/and) (Verb) NP… 
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3.2.3 Módulo OWL DL Axioms 

  O Módulo OWL DL Axioms utiliza os resultados obtidos pelos módulos 

descritos anteriormente. A função deste módulo (OWL DL Axioms) é aprender 

simbolicamente axiomas que impeçam interpretações ambíguas e limitem as possíveis 

interpretações do discurso, habilitando sistemas a verificar e recusar dados 

inconsistentes. O processo de descoberta de axiomas é a atividade mais difícil no 

processo de construção de ontologias.  

  Para essa tese, os axiomas descobertos são correspondentes à 

expressividade da lógica de descrição ALC (Vide Seção 2.6 do Capítulo 2). 

Apresentamos na Figura 3.8 o módulo OWL DL Axioms. 

OWL DL Axioms

Detector Axioms

1- Hierarchical Axioms

2- Relations Axioms

3- Expressivity ALC Grammar

3

 

Figura 3.8: Módulo OWL DL Axioms. 

   

  O módulo OWL DL Axioms reconhece as conjunções coordenadas (“e” 

- “ou” em inglês and - or) etiquetadas/anotadas como CC (Conjunção Coordenada, do 

inglês Coordinating Conjunction) durante a atividade de tagging pelo módulo Syntactic 

Analyser (Módulo Analisador Sintático), indicando união (disjunção) e interseção 

(conjunção) para conceitos e/ou propriedades. Reconhece verbos seguidos de negações 

como “does not | doesn’t”, “do not | don’t” e “is not | isn’t” para os axiomas de 

negação (¬), além de gerar quantificadores universais () e quantificadores existenciais 

().  

 Também é reconhecido o verbo “ser” (TO BE (is e are)) como relação 

taxonômica (⊑ - hierárquica). O processo interno de extração de axiomas ocorre – como 

segue no exemplo abaixo – utilizado novamente a sentença (S1) do exemplo 
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supracitado, inclusos e abstraindo aqui os últimos resultados obtidos nas etapas 

anteriores temos:  

Passo (1): construção das relações taxonômicas/ hierárquicas  

 A taxonomia é gerada de acordo com o seguinte padrão (Vide Tabela 3.1): 

<NPs> <VP> <NPs>, onde <VP>. Para esta fórmula há associação com o 

verbo TO BE is a/an  (VBZ) ou are (VBP). O resultado gerado é: 

 

 

a. self-propelled-vehicle ⊑ motor-vehicle  (self-propelled_vehicle is a 

motor-vehicle) 

 

 

 

b. self-propelled-vehicle ⊑  road-vehicle  (self-propelled_vehicle is a 

road-vehicle) 

Passo (2): verificação das conjunções e disjunções  

 As conjunções OR e AND são verificadas e analisadas. As conjunções 

podem estar associadas a conceitos ou a propriedades. Duas fórmulas, sendo 

a primeira utilizada no exemplo com (S1), ou junção destas fórmulas são 

levadas em consideração no processo de extração destes axiomas, são elas 

(Vide Tabela 3.2):  

(1) <NPs> is a/an ou are <NPs> <CC> <NPs>, este padrão é associado à 

união ou intersecção de conceitos, onde <CC> é a conjunção Or ou And 

que liga dois ou mais <NPs>. O resultado gerado para o exemplo (S1) 

foi: 

 

 

a. self-propelled-vehicle ⊑  (motor-vehicle ⊔  road-vehicle)  (self-

propelled_vehicle is a motor_vehicle or road_vehicle) 

<NPs> 

<NPs> 

<VP> 

is a 

<NPs> 

<VP> 

is a 

<NPs> 

<NPs> 

<VP> 

is a 
<NPs> <NPs> 

<CC> 

or 
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(2) <NPs><VPs><NPs><CCs><VPs><NPs>, este o padrão é associado à 

união ou intersecção de relacionamentos, onde um conceito 

(substantivo) possui relação com outro conceito (substantivo) através de 

um verbo, ligados por uma conjunção <CC>, seguidos de um verbo e, 

consequentemente, outro substantivo <NP>. Outra fórmula de 

mapeamento associada à união ou intersecção de relacionamentos é dada 

por uma modificação na forma em (2), resultando na fórmula (3): 

<NPs><VPs><CCs><VPs><NPs>. 

  Renan analisa as sentenças e mapeia a fórmula correspondente, contida 

em sua gramática, ao tipo de axioma e ao tipo de diálogo detectado. Para (S1), um 

axioma de negação é descoberto e o Passo (3) é realizado, vejamos a seguir: 

Passo (3): detecção de negações 

 A terceira análise detecta as negações, suas dependências e classifica a 

sentença para aplicação das fórmulas contidas na gramática do Renan. Duas 

negações são possíveis: negações e disjunções de conceitos e negações de 

propriedades. Dois padrões ou junção destes são levadas em consideração 

no processo de extração dos axiomas de negação, são elas: <NPs> is not 

<NPs> Ex: Man is not Woman, isso leva a uma disjunção e o resultado 

gerado é: Man ⊑ ¬Woman. Já o padrão para negação de propriedades é dada 

por:  <NP>does not<VP><NP>.  Para (S1) o seguinte resultado é obtido: 

i. <NP>does not<VP><NP>  

 

a. self-propelled_vehicle ⊓ ¬operate.rails  (self-propelled vehicle that 

does not operate on rails) 

  Os resultados obtidos pelo Módulo OWL DL Axioms e descritos nesta 

seção são integrados e apresentados ao Persistence Module (Módulo de Persistência) 

pertencente ao pacote Ontology (Pacote Ontologia) (Vide Seção 3.3). Ao final, após 

junção dos resultados parciais para (S1), obtivemos os resultados apresentados na 

Figura 3.9:  

 

 

<NPs> <VP> 

Ope 

does not <NPs> 
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self-propelled_vehicle ⊑ (motor_vehicle ⊔ road_vehicle) ⊓ ¬operate.rails 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9: Resultados parciais do processamento da sentença exemplo. 

 

  A seguir apresentamos o módulo Ontology e seus subsistemas. 

 

 

3.3 Módulo Ontology  

  Realizados todos os passos do módulo descrito anteriormente, somado 

aos termos, relações e axiomas descobertos, o Módulo Ontology com seu subsistema 

Persistence System (Sistema de Persistência) inicia a transformação referente aos 

axiomas, conceitos e relações descobertas em código OWL DL8. A função deste módulo 

é transformar o resultado obtido através do uso dos módulos anteriores, com os quais 

possui conexão direta, em código OWL DL, mesmo que o resultado seja apenas a 

definição de uma simples hierarquia com seu conceito e subconceito definidos (Ex: A 

father is a man).  

  Neste módulo, utilizamos a OWL API 9 , uma API referência na 

construção e manipulação de ontologias escrita na linguagem de programação Java, 

focada em OWL 2 (Ver Seção 2.5.4 do Capítulo 2 para detalhes a respeito de OWL 2), 

open source e disponível sob as licenças LGPL10 (Lesser General Public License) ou 

                                                           
8 Os códigos gerados pelo Persistence System (Sistema de Persistência) possuem sintaxe RDF/OWL e 

são referentes a versão OWL 2. 
9 http://owlapi.sourceforge.net/ 
10 http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html 

Resultado do Passo 3 

integrado aos 

resultados dos Passos 1 

e 2 

 

Resultado dos Passos 1 e 2 

integrados e realizados pelo Módulo 

Gerador de Axiomas 

 

Sentença Completa 
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Apache. Utilizamos também a Protégé-OWL API11, uma biblioteca Java e open source 

para a linguagem OWL e RDF.  

 A API fornece classes e métodos para carregar e salvar arquivos OWL, 

consultar e manipular modelos de dados OWL, bem como para executar o raciocínio 

baseado em máquinas de inferência que utilizam DL. 

  Os componentes deste módulo são apresentados na Figura 3.10. 

Persistence

Persistence System

1- OWL Code

2- Expressivity ALC 
OWL 

API

Protégé 

OWL API

 

Figura 3.10: Módulo de persistência. 

   

  Vale salientar que o Persistence System (Sistema de Persistência) não 

repete a construção de códigos OWL DL referentes a definições de conceitos já 

expostos e extraídos durante os diálogos e interação dos usuários com o Renan. 

Podemos exemplificar com sentenças advindas de parte/trecho de um possível diálogo 

que poderia ser realizado por um usuário. Aqui exemplificaremos apenas com sentenças 

dadas por usuários, retirando as interações feitas por Renan: 

(1) User: A woman is a person and female  

(2) User: A man is a person and is not a woman 

(3) User: A mother is a woman and has child 

  Analisando as sentenças do trecho de diálogo acima, na interação (1) 

“User: A woman is a person and female”, Renan cria o código OWL DL referente ao 

diálogo do usuário a partir dos resultados já processados pelos módulos anteriores. A 

sentença indica que os elementos/indivíduos do conceito Woman são 

elementos/indivíduos da interseção entre os conceitos person e female e herdam suas 

características, ou seja, woman é subclasse de person e female. O código criado 

                                                           
11 http://protegewiki.stanford.edu/wiki/ProtegeOWL_API_Programmers_Guide 
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automaticamente por Renan refere-se à definição do conceito (woman) e é apresentado 

na Figura 3.11 abaixo; 

 
 

Figura 3.11: Código OWL Gerado referente à interseção. 

   

  Na sentença em (2) “User: A man is a person and is not a woman”, a 

mesma lógica é seguida. Uma nova classe é criada; a classe man, um axioma de 

hierarquia entre man e person é gerado e, por fim, um axioma de negação é criado. 

Como os diálogos ocorrem na forma de inserção de sentenças, para cada sentença 

inserida pelo usuário, todas as etapas mencionadas anteriormente por todos os módulos 

descritos são realizadas e assim o código é gerado.  

 O código OWL DL para o diálogo de exemplo – agora com a inserção do 

código referente à interação (2) – é exibido na Figura 3.12 a seguir:   

 

 
Figura 3.12: Código OWL gerado referente à negação. 

 

  Seguindo o diálogo, em (3) “User: A mother is a woman and has child” 

há mais uma interação do usuário. Nela, duas relações são descobertas; “mother is a 

woman” e “mother has child”, sendo mother o domínio (sujeito), o verbo has o 

predicado e child o conceito range (objeto) da relação descoberta.  

  Além das relações criadas e descobertas, um quantificador existencial (∃) 

foi criado para a propriedade has. Os únicos códigos criados são os novos conceitos 

(mother e child) e relações entre esses conceitos, os códigos não são duplicados, pois, 
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caso um conceito anteriormente criado seja citado, ele pode ser incrementado com 

novas informações, porém nunca duplicado, assim, o código OWL referente à interação 

(3) “User: A mother is a woman and has child” estabeleceu-se de acordo com a Figura 

3.13: 

 

Figura 3.13: Código OWL Gerado referente à propriedade has. 

 

  Utilizando o resultado final do processamento da sentença de exemplo 

(S1): “A self-propelled vehicle is a motor vehicle or road vehicle that does not operate 

on rails” pelo Módulo OWL DL Axioms: 

self-propelled_vehicle ⊑ (motor_vehicle ⊔ road_vehicle) ⊓ ¬operate.rails 

  Temos o código OWL DL obtido, – correspondente ao resultado da 

equação acima gerada pelo Persistence System (Sistema de Persistência) – 

apresentado na Figura 3.14 abaixo: 
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Figura 3.14: Código OWL Gerado referente a sentença (S1). 

  

 Na próxima seção, o módulo de raciocínio do Renan é descrito e seu 

algoritmo de raciocínio detalhado. 

3.4 Módulo Reasoning  

  Em sistemas baseados em conhecimento, a noção de raciocínio está 

associada com o processo de obtenção de conclusões. Dois aspectos importantes do 

raciocínio baseado em lógica com ontologias e a Web Semântica abordados por Renan 

são: 

 (I) Verificação de especificações de ontologias, dadas preposições pelos 

usuários (𝜑), Renan verifica inconsistências (ex: 𝜑1, 𝜑2,..., 𝜑n  C ⊑ ⊥) no 

código OWL DL gerado automaticamente pelo Persistence System (Sistema 

de Persistência) e armazenados no Pacote Ontology;  
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 (ii) Dedução de novos axiomas e raciocínio de subsunção, baseado nas 

proposições dadas (ex: 𝜑1, 𝜑 2,...,𝜑 n  𝜑 n). Uma dedução consiste em uma 

sequência de fórmulas, cada uma delas ou é uma premissa, ou obtida de 

fórmulas anteriores pela aplicação de regras de inferência. Exemplificando:  

1. Se chove, o céu está escuro  Premissa 

2. O céu não está escuro  Premissa 

3. Não chove  Conclusão 

  O módulo Reasoning (Módulo de Raciocínio) é composto pelo Sistema 

Inference (Sistema de Inferência) e pelo subsistema Pellet e estão apresentados na 

Figura 3.15. 

Reasoning

Inference

Pellet

1- Deduction
2- Inconsistency

 

Figura 3.15: Módulo de Raciocínio. 

 

  As atividades de raciocínio realizadas por Renan ocorrem em paralelo 

com as atividades de tradução dos textos em LN para códigos OWL DL. 

Especificamente para a atividade de raciocínio fizemos um algoritmo denominado 

“Reasoning Learning Algorithm, Algoritmo de Raciocínio e Aprendizado” (Vide Figura 

3.16).  

  O algoritmo foi implementado na linguagem de programação Java e 

desenvolvido para realizar em tempo real atividades de raciocínio de subsunção, 

dedução e a verificação de fatos contraditórios nas sentenças dadas pelos usuários. 

Segue o algoritmo: 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

Algorithm 1:  Reasoning Learning Algorithm. 

Input : S : a set with the given sentences (𝜑𝑖) 

Output: RD : a set with  (DL ALC Representation) Decisions 

Begin 

 Boolean hasUndefinedClasses; 

            Let RD ← { }  

 Let  Ontology  ← null 

           // run Pellet inference in background 

           Call PelletInferenceProcedure(); 

           Foreach sentence 𝜑𝑥 ∈ S do 

                    Let isUniversalResctriction, hasUndefinedClasses ← false; 

         // a procedure converts to OWL DL and adds the concepts 

                    Call ConvertToOWLDLCode(Ontology, 𝜑𝑥 , 𝜗); 

                    // after the concepts, the generic instances are added 

                   Call  AssertIndividuals(Ontology, 𝜗);  

                   // the user fix the property restriction (only, some, not or a combination among these) 

                    Call FixPropertyRestriction(𝜗); 

                   // check for undefined new concepts 

                    hasUndefinedClasses = VerifyUndefinedClasses(𝜗); 

          If hasUndefinedClasses == true then 

           Call AddRemainingConcepts(Ontology); 

          End 

                    // investigates inconsistencies and appends the result into RD set 

                    Call SubsumptionReasoningProcedure(Ontology, RD); 

            End         

End 

Figura 3.16: Algoritmo de aprendizado e raciocínio. 

   

  O algoritmo funciona recebendo uma entrada, que consiste em um 

conjunto de sentenças (𝜑𝑖) as processa e as traduz para OWL DL com auxílio dos 

módulos descritos e mencionados nas seções anteriores deste capítulo. Na medida em 

que ocorre a tradução o “Reasoning Learning Algorithm, Algoritmo de Raciocínio e 

Aprendizado” invoca o funcionamento da máquina de inferência Pellet (subsistema 

Pellet) que realiza as atividades de raciocínio automático deduzindo fatos e checando 

inconsistência durante a ocorrência dos diálogos entre usuários e o Renan. 

  Os fatos deduzidos por raciocínio de subsunção e de inconsistência por 

nosso algoritmo são apresentados aos usuários e, estes, com interações em linguagem 

natural com Renan tomam suas decisões em aceitar a conclusão do raciocínio ou não e, 

assim, modificar a ontologia construída durante o diálogo.  

 Exemplificamos o funcionamento do nosso algoritmo com o seguinte 

exemplo de trecho de diálogo com terminologias (TBox) composto por conceitos do 

domínio; “relacionamentos familiares”.  



110 
 

 
 

  Ressaltamos que o trecho de diálogo abaixo foi feito em experimento 

controlado e com intuito de apresentar aos leitores a capacidade do algoritmo descrito 

nesta seção de realizar o raciocínio de subsunção e de inconsistências. Assim em alguns 

pontos do trecho do diálogo exemplificado ignoramos a interação com o Renan, no 

momento em que este tenta obter respostas a respeito de conceitos do domínio 

dialogado com o usuário.  

  Vejamos o exemplo: 

(1) User: woman is a person and female  woman ⊑ person ⊓ female 

(2) Renan: What is a person?  

(3) User: man is a person and is not a woman  man ⊑ person ⊓ ¬woman 

(4) Renan: What is a person? What is a female? 

(5) User: mother is a woman and has child  mother ⊑ woman ⊓ has.Child 

(6) Renan: mother is a sub class of person  mother ⊑ person 

(7) Renan: mother is a sub class of  female  mother ⊑ female  

(8) Renan: man is disjoint of  mother  man ⊑ ¬ mother 

(9) Renan: What is a person? What is a female? What is a woman? 

(10) User: father is a man and has child  father ⊑ man ⊓ has.Child 

(11) Renan: father is a sub class of person  father ⊑ person 

(12) Renan: woman is disjoint of  father  woman ⊑ ¬ father 

(13) Renan: mother is disjoint of father  mother ⊑ ¬ father 

(14) Renan: What is a person? What is a female? What is a woman? What is a  

 child? 

(15) User: parent are father or mother  parent ⊑ father ⊔ mother 

(16) User: mother is a father  mother ⊑  father 

(17) Renan: mother is inconsistent!  mother ⊑ ⊥  

  Com uso do nosso algoritmo, Renan descobriu conhecimento implícito, 

deduzindo que classes são subclasses de outras apenas a partir das definições delas 

(Vide interações (6), (7), (8), (11), (12) e (13)) e detectou uma inconsistência durante a 
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interação com os usuários (Vide interação (17)). Neste exemplo o intuito foi apresentar 

de forma sucinta a capacidade de raciocínio deste. Detalhes a respeito da LNC utilizada 

e dos resultados obtidos com uso do Renan são apresentados na Seção 4.3 do Capítulo 4 

(capítulo de resultados) desta tese. 

 

3.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

  Neste capítulo, foi apresentada uma visão geral do funcionamento do 

Renan, um sistema de diálogo que, a partir de interações em LN com usuários e 

raciocínio constrói automaticamente ontologias em código OWL com, no máximo, a 

expressividade da lógica de descrição ALC.  

 Assim, os pacotes e componentes da arquitetura do Renan foram 

descritos em detalhes. Apresentamos os módulos da arquitetura com seus sistemas e 

subsistemas, bem como o funcionamento destes, além dos artefatos gerados em cada 

módulo e a integração final dos artefatos culminando em códigos OWL DL referente às 

sentenças de entrada dos diálogos realizados. 

  Renan supriu a lacuna apresentada na introdução desta tese (Vide 

Capítulo 4 - Resultados), quanto à constatação das ausências de:  

(i) Ferramentas que gerem ontologias expressivas de forma automática, 

ou semiautomática a partir de textos advindos de diálogos e, não 

apenas hierarquia de termos ou ontologias sem expressividade, ou 

ainda definidas apenas com código RDF; 

(ii) Ferramentas que interajam em LN com seus usuários realizando 

raciocínio automático de subsunção e inconsistência em tempo de 

desenvolvimento e durante o diálogo em LN;  

(iii) Mecanismos que viabilizem o reuso de conhecimento adquirido em 

diálogos anteriores, e;  

  O Renan serve de apoio aos interessados no desenvolvimento automático 

de ontologias a partir de texto na forma de diálogos em LN, assim, os principais 

benefícios e diferenciais da arquitetura do sistema de diálogo são: 

 O módulo Ontology Symbolic Learning (Aprendizado Simbólico de 

Ontologias) (Vide Seção 3.2) é composto por um método híbrido, que combina 

técnicas estatísticas e semânticas integradas para descoberta e aprendizado de 
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conceitos, relações entre os conceitos e dos seus axiomas. Assim em um único 

pacote (Vide Figura 3.1 na Seção 3.1) combinamos duas técnicas distintas e 

realizamos três atividades, onde em cada atividade é gerado um artefato para o 

módulo imediatamente dependente.  

 Um dos principais benefícios e diferenciais desta tese foi prover uma arquitetura 

para gerar automaticamente o código OWL DL, a partir de diálogos em LN. 

Textos advindos de diálogos são mais curtos e precisos, além de permitirem que 

os usuários se expressem melhor. Ainda assim, a partir dos diálogos, uma 

alteração e manutenção no código OWL DL gerado por Renan é mais simples e 

ágil (Vide Capítulo 4 – Resultados).  

 O raciocínio automático realizado por Renan é pontual fazendo com que os 

usuários recebam as informações advindas deste raciocínio em tempo de 

produção e interação com o Renan, o que mitiga riscos, custos e tempo inerentes 

ao desenvolvimento das ontologias geradas durante os diálogos. 

 Código OWL consistente e livre de fatos contraditórios, uma vez que a 

arquitetura se beneficia de um componente de raciocínio baseado em DL (Vide 

Seção 3.4), bem como, habilidade cognitiva de realizar inferência durante a 

interação com os seus usuários deduzindo novos fatos (Raciocínio de 

Subsunção).   

 Uma arquitetura baseada em componentes, assim, sistemas e subsistemas podem 

ser alterados sem comprometer a estrutura desenvolvida; por exemplo, o 

subsistema Stanford Parser (Vide Seção 3.2) pode ser substituído por um outro 

parser de linguagem natural. O subsistema Pellet, por exemplo, pode ser 

substituído por outro, tal como o Hermit12 sem comprometer o funcionamento 

do Renan. Uma arquitetura baseada em componentes também permite extensões 

de componentes, assim ao invés de substituirmos, podemos acoplar e utilizar 

outros componentes. É importante destacar que implementamos três subsistemas 

com APIs públicas e disponíveis; a API Stanford Parser no módulo Syntactic 

Parsing (Vide Seção 3.2.1), a OWL API e a Protégé OWL API, ambas no 

módulo Ontology (Vide Seção 3.3) e a API disponível para uso da máquina de 

inferência Pellet no módulo Reasoning. 

                                                           
12 http://hermit-reasoner.com/ 
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 Com o módulo Ontology (Ontologia), as ontologias em OWL DL são usadas 

como aprendizado do Renan, deixando-o a cada interação com mais 

conhecimento, somado a disponibilização de todas as ontologias desenvolvidas 

pela abordagem durante as interações realizadas. 

  No próximo capítulo, apresentamos as hipóteses testadas e sua validação, 

os experimentos realizados e os resultados obtidos que validam as hipóteses utilizando a 

arquitetura desenvolvida para o Renan e descritas neste capítulo.  
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Capítulo 4 

Experimentos e Resultados 

“A experiência vale mais do que os resultados”  

Ryan Ribeiro de Azevedo 

 

4.1 QUESTÕES DE PESQUISA E DEFINIÇÕES DE 

HIPÓTESES 

  

 Sistemas de diálogo, a exemplo de chatterbots e sistemas  de perguntas-

respostas (do inglês Question-Answer Systems) funcionam respondendo, de maneira 

breve e superficial, a perguntas realizadas pelos usuários, envolvendo-os e provendo-

lhes respostas e interações com o objetivo de inserí-los num diálogo a respeito de temas 

do seu próprio interesse. Dispersando-se inclusive dos temas de interesse dos seus 

usuários.     

 Estes sistemas, assim como os sistemas baseados em técnicas de AO, 

utilizados para construção semi-automática de ontologias a partir de texto,  utilizam 

documentos estruturados ou semi-estruturados como corpora para sua atividade fim e 

podem auxiliar os envolvidos no processo de construção de ontologias.  

 Encontrados na Web, possuem, de acordo com a literatura, capacidade de 

realizar raciocínio automático, bem como, representar conhecimento. Tais fatores levam 

nossa exploração a um novo paradigma de sistemas de interação com usuários a  partir 

de LN; um sistema que: dialoga, aprende por dedução, representa conhecimento em DL 

de múltiplos domínios e detecta inconsistência nos fatos definidos durante as interações 

entre sistema (no nosso caso o Renan) e usuários.   
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Nosso intuito foi demonstrar que os sistemas de diálogo como o Renan 

não têm funcionalidade  apenas para a forma de uso citada anteriormente, mas também 

para o aprendizado, dedução de fatos novos sob forma de axiomas de subsunção 

formalizados em DL, construção automática de ontologias expressivas a partir dos 

diálogos advindos da interação com os usuários finais em LNC e, que de fato, podem 

realizar raciocínio automático.  

Para demonstrar tais aspectos, desenvolvemos um sistema 

implementando a arquitetura descrita no Capítulo 3 desta tese e, através de interações 

com os usuários,  verificamos a  capacidade de responder a seguinte questão/problema 

de pesquisa:  

 De que maneira um sistema de diálogo baseado em interações em LNC com 

usuários pode realizar raciocínio de subsunção e inconsistência, deduzir novos 

fatos e construir ontologias expressivas a partir dessas interações? 

  Para tentar atender devidamente a esta questão, temos uma hipótese que 

se reporta ao objetivo inicial já esmiuçado no capítulo de introdução (Capítulo 1) desta 

tese que aqui apontamos novamente: “demonstrar que um sistema de diálogo que, 

captura fatos, representa-os adequadamente sob a forma de ontologias em lógica de 

descrição, realiza raciocínio de subsunção e inconsistência, deduzindo novos fatos 

sobre eles a partir de diálogos com indivíduos sociais é uma solução efetiva para a 

aquisição e representação de conhecimento a partir de diálogos”.  

  Desta forma, as hipóteses definidas foram: 

Hipótese 1 – Efetividade do Modelo 

 Hipótese Nula – H0: “Renan não é efetivo para a construção de ontologias 

expressivas e realização de raciocínio a partir de interações em LNC”. 

 Hipótese Alternativa ou Hipótese de Pesquisa – H1: “Renan é efetivo para a 

construção de ontologias expressivas e realização de raciocínio a partir de 

interações em LNC”. 

o O conceito de efetividade diz respeito a: 

1. Capacidade de construir ontologias com expressividade máxima 

ALC e representar conhecimento; 
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2. Capacidade de identificar axiomas a partir dos textos advindos 

das interações em LNC com os usuários; 

3. Capacidade de modificar as regras e axiomas já criados a partir 

de novos textos advindos dos diálogos com os usuários; 

4. Capacidade de realizar raciocínio de subsunção sobre as 

definições e checar inconsistências em tempo de 

desenvolvimento; 

5. Capacidade de deduzir novos fatos a partir de outros; 

Para responder à questão colocada e verificar as hipóteses definidas, 

implementamos um protótipo de acordo com uma arquitetura para sistemas de diálogos 

com diversos módulos e técnicas (Vide Capítulo 3). Os experimentos realizados a fim 

de demonstrar as capacidades do Renan são apresentados na Seção 4.2, a seguir. 

 

4.2 EXPERIMENTOS 

O objetivo dos experimentos coadunou-se na verificação da hipótese 

formulada na seção anterior (Hipótese 1– Efetividade do Modelo), através da análise 

sobre os resultados coletados durante a execução dos experimentos e estabelecimento da 

consecução dos objetivos. Apresentamos aqui, o planejamento da amostra, das ações e 

dos procedimentos para a execução do experimento e as definições do modelo 

estatístico decorrente e da análise estatística para a derivação de inferências. 

4.2.1 O Delineamento Experimental 

O experimento realizado foi dividido em duas etapas: a primeira, 

testando e validando o módulo de construção automática de ontologias, sua capacidade 

de representar conhecimento de forma efetiva e automática em forma de ontologias 

expressivas1 (Vide Seção 4.3.2 deste capítulo).  

Já a segunda etapa consistiu-se nos testes e validação do módulo de 

raciocínio, verificando a capacidade do Renan de deduzir novos fatos a partir de fatos já 

armazenados e conhecidos pelo Renan, realizar raciocínio de subsunção e checar 

inconsistências, ou seja, verificar fatos contraditórios, nas ontologias construídas em 

                                                           
1 Neste caso ontologias com expressividade mínima ALC 
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tempo real, durante o diálogo com os usuários interessados no desenvolvimento e 

representação destas ontologias (Vide Seção 4.3.3 deste capítulo).  

A seguir, as variáveis definidas nos experimentos são apresentadas. 

4.2.2 Variáveis (Assimétrica) 

4.2.2.1 Variáveis independentes (X – Antecedente)  

  Variáveis independentes são os aspectos manipulados durante a execução 

dos experimentos. Nos experimentos realizados aplicamos o Renan e o comparamos 

com outros sistemas relacionados, manipulamos as sentenças de entrada com uso do 

Renan e do seu algoritmo de transformação e raciocínio – “algoritmo de aprendizado 

interativo” – como variável independente. 

4.2.2.2 Variáveis dependentes (Y – Consequente) 

  Variáveis dependentes são os aspectos medidos durante a execução dos 

experimentos. Para esta tese, os aspectos medidos foram: 

 Capacidade do Renan em construir e representar ontologias com expressividade 

mínima ALC; 

 Capacidade do Renan em identificar axiomas a partir dos textos advindos das 

interações com os usuários; 

 Capacidade do Renan em modificar as regras e axiomas já criados, a partir de 

novos textos obtidos através das interações com os usuários; 

 Capacidade do Renan em realizar raciocínio de subsunção, dedução e checar 

inconsistências nos fatos oferecidos pelos usuários; 

  Se inserirmos sentenças em LNC na interface do Renan, será realizada, 

de maneira eficiente, uma transformação/representação destas sentenças em OWL DL 

ALC , assim como, raciocínio automático sobre elas.  

  Dessa forma, temos: 

o X = sentenças em LNC na interface do Renan; 

o Y = representação em OWL DL (Y1) e raciocínio automático (Y2). 

  A seguir, apresentamos a formalização da Hipótese 1 – Efetividade do 

Modelo definida para os experimentos. 
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4.2.3 Formalização das Hipóteses 

  Dividimos a hipótese principal, denominada de Hipótese 1 – Efetividade 

do Modelo, em hipóteses menores, simplificando e formalizando àquela já definida na 

Seção 4.1. Assim, definimos três subhipóteses; Hipótese 1(a) com duas questões de 

pesquisa validadas nos experimentos relatados na Seção 4.3.1. Hipótese 1(b) com uma 

questão de pesquisa, também validadas nos experimentos relatados na Seção 4.3.1 e a 

Hipótese 1(c), com uma questão de pesquisa e validada nos experimentos relatados e 

apresentados na Seção 4.3.2.  

 Detalhes a respeito das subhipóteses são apresentados a seguir: 

Hipótese 1 – Efetividade do Modelo 

Hipótese 1(a) 

Questões de Pesquisa 1(a) 

 Renan é capaz de construir corretamente ontologias com expressividade máxima 

ALC e representar conhecimento? 

 Renan é capaz de identificar regras e axiomas pertencentes à expressividade 

ALC, a partir dos textos advindos das interações com os usuários? 

  A fim de responder essas perguntas, foi formulada a seguinte sub-

hipótese para avaliar o desempenho do sistema durante o experimento (Hipótese 01): 

 𝐻0,1: Renan não constrói corretamente a ontologia em mais da metade dos 

casos.  

 𝐻𝑎,1: Renan constrói corretamente a ontologia em mais da metade dos casos; 

  Por “corretamente” entende-se que, dado uma sentença (S) qualquer, 

Renan deve ser capaz de identificar pelo menos 50% 2dos axiomas permitidos pela 

expressividade ALC (Vide Capítulo 2) contidos nas sentenças e traduzi-los para 

código OWL DL.  

 

 

 

                                                           
2 Consideramos 50% um valor satisfatório para um sistema de diálogo. 
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Hipótese 1(b) 

Questão de Pesquisa 1(b) 

 Renan é capaz de modificar axiomas já criados a partir de novos textos advindos 

dos diálogos com os usuários? 

  Para avaliar a capacidade do sistema de modificar a ontologia e, 

consequentemente, corrigir erros, avaliamos a validade da seguinte hipótese (Hipótese 

02): 

 𝐻0,2 : Com novo texto inserido por meio de diálogo pelo o usuário, Renan não 

modifica axiomas já criados e não corrige mais da metade dos casos em que a 

ontologia foi criada de forma incorreta; 

 𝐻𝑎,2: Com novo texto inserido por meio de diálogo pelo o usuário, Renan 

modifica axiomas já criados e corrige mais da metade dos casos em que a 

ontologia foi criada de forma incorreta; 

  Na Seção 4.3.1 apresentamos os resultados obtidos e os experimentos 

que validam a Hipótese 1(a), 1(b) e que respondem satisfatoriamente as Questões 

de Pesquisa 1(a) e 1(b). 

Hipótese 1(c) 

Questão de Pesquisa 1(c) 

 Renan é capaz de realizar raciocínio de subsunção, dedução e checar 

inconsistências nos fatos dados pelos usuários? 

  A fim de responder essa pergunta e avaliar o desempenho do sistema 

durante os experimentos, testamos e validamos a seguinte subhipótese (Hipótese 03): 

 𝐻0,3: Renan não realiza raciocínio (dedução e checagem de fatos 

contraditórios) durante as interações com os usuários em mais de 90% dos 

casos.  

 𝐻𝑎,3: Renan realiza raciocínio (dedução e checagem de fatos contraditórios) 

durante as interações com os usuários em mais de 90% dos casos. 

  Para a validação da Hipótese 1(c) utilizamos o algoritmo de raciocínio e 

aprendizado implementado e discutido na Capítulo 3  que, verifica em tempo real as 
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inconsistências ocorridas na base de conhecimento (K) construídas durante os diálogos 

realizados com os usuários, assim como, as deduções ocorridas por raciocínio de 

subsunção.  

 Na Seção 4.3.2 apresentamos os resultados obtidos e os experimentos 

que validam a Hipótese 1(c) e respondem satisfatoriamente a Questão de Pesquisa 

1(c). 

4.2.4 Planejamento da Amostra 

Para a primeira etapa dos experimentos, utilizamos diversas sentenças 

extraídas das páginas da Wikipedia3. Consideramos as sentenças encontradas no 

Wikipedia como a População Objetivo e a partir dela extraímos uma Amostra 

Aleatória representativa. A wikipedia fornece uma enciclopédia, ou seja, uma coletânea 

de textos, cujo principal objetivo é descrever o estado atual do conhecimento humano.  

 A coletânea de textos disponível na wikipedia, sua riqueza de conteúdo 

disponibilizado, bem como o uso massivo dos seus conteúdos, culminando com a 

dificuldade de criação manual de ontologias, motivaram a investigação a respeito das 

possibilidades de exploração da wikipedia como fonte de extração de ontologias.  

 Optamos por selecionar sentenças encontradas em glossários formais de 

termos encontrados nos glossários da Wikipedia para compor nossos diálogos 

controlados nos experimentos por oferecerem definições sem erros semânticos e 

sintáticos, além de proporcionarem oportunidade significativa para o aprendizado, 

representação de conhecimento e raciocínio automático. Além disso, alguns dos 

trabalhos relacionados desta tese também utilizaram os glossários da Wikipedia, a 

exemplo dos trabalhos desenvolvidos por Volker, J. (2009) e Pease, A. (2011) o que 

evidencia ainda mais o uso da Wikipedia para esse tipo de experimento.  

As sentenças utlizadas nos experimentos foram categorizadas em 

primeiro lugar como apenas relações hierárquicas, com o intuito de testar a efetividade 

no aprendizado de relações de subclasses e superclasses entre conceitos (Ex.: carnivores 

are predators | lions, tigers and wolfs are carnivores); Em segundo lugar, selecionamos 

sentenças caracterizando premissas contendo relacionamentos com verbos, ou seja, com 

definições de relações não hierárquicas (Ex.: Tigers eat meat and live in swamps, 

grasslands, and rain forests).  

                                                           
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 
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Por fim, em terceiro lugar, escolhemos sentenças caracterizando relações 

mistas, ou seja, com definições de relações hierárquicas e não hierárquicas juntas (Ex.: 

The tiger is a feline, predator and carnivore animal who lives in swamps, grasslands, 

and rain forests.). Em relação às sentenças mistas, estão incluídas sentenças com 

conectores de conjunção (⊓), disjunção (⊔) e negação (¬), bem como, quantificadores 

universais () e existenciais (), todos que caracterizam a expressividade ALC em DL. 

4.2.5 Validação 

4.2.5.1 Base de Dados Experimental 

  Para a validação do Renan, foram usadas sentenças de diversos domínios 

de conhecimento, salientando que o conjunto de dados utilizado nos experimentos 

somaram 120 sentenças. Tais sentenças foram divididas em diferentes domínios de 

conhecimento para o experimento que valida a Hipótese 1(a) e as questões de pesquisa 

1(a), bem como, para a Hipótese 1(b) e sua questão de pesquisa 1(b). 

  Para validação da Hipótese 1(c) e da Questão de Pesquisa 1(c) utilizamos 

um subconjunto de sentenças com o intuito de simular um determinado diálogo aberto 

entre duas entidades (usuário e Renan). Partes destes diálogos e das sentenças utilizadas 

estão expostos nos resultados e experimentos realizados na Seção 4.3.2 deste capítulo. 

  Para fins de testes e validação do componente de tradução entre LNC e 

DL, consideramos 120 sentenças em LNC como uma quantidade satisfatória. Para os 

testes que validam o componente de raciocínio, utilizamos diálogos abertos seguindo os 

padrões da LNC utilizada, ressaltamos que, embora não quantificados, os diálogos 

utilizados são considerados satisfatórios para os testes aplicados a Hipótese 1(c).  

  Nesse sentido, o conjunto de dados utilizado, tanto para o componente de 

tradução, quanto para o de raciocínio, são formados por sentenças que incluem axiomas 

de conjunção, disjunção e negação, além de axiomas que contém quantificadores 

universais e existenciais. Nossos dados são caracterizados por um conjunto com 

permissão de representações de DLs com no máximo a expressividade ALC.  

4.2.6 Configuração Experimental 

  Demonstramos a funcionalidade de construir ontologias do Renan com o 

processamento de um subconjunto das sentenças definidas como base de dados 

experimental mapeadas para uma série de axiomas. A seguir, alguns exemplos são 
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apresentados, entretanto, vale ressaltar que utilizamos estes exemplos como amostragem 

da capacidade de tradução, construção e representação de LNC para representações 

ontológicas em DL, bem como, para fins de discussão qualitativa.  

 O subconjunto de sentenças (extraidas das 120) analisadas foi: 

(1) Juvenile is a young fish or animal that has not reached sexual maturity 

(2) A vector is an organism which carries or transmits a pathogen 

(3) Shark is a fish and an aquatic animal. It has cartilaginous skeleton and is 

 not a marine mammal. 

(4) A self-propelled wheeled vehicle is a motor vehicle or road vehicle that does not 

 operate on rails. 

(5) Biosphere is a portion of earth and its atmosphere that can supports life 

(6) Schistosomiasis is a parasitic disease that caused by trematodes 

(7) A student is a  learner or someone who attends an educational institution. 

(8) A minister is a politician who holds significant public office and that works in 

national or regional government 

(9) Pair Trawling is a Bottom trawling or mid-water trawling by two vessels towing 

the same net. 

(10) Tetraploid is a cell or organism having four sets of chromosomes 

 

4.3 RESULTADOS: CONSTRUÇÃO, REPRESENTAÇÃO 

E RACIOCÍNIO 

  Os resultados obtidos foram divididos em duas partes; a primeira 

correlaciona-se com o processo de tradução, construção e representação das sentenças 

processadas em DL, além da discussão qualitativa dos resultados apresentados na Seção 

4.3.1 a seguir. Vale destacar que organizamos os resultados da seguinte forma: sentença 

processada, representação em notação DL, código OWL 2 gerado (Vide Apendice II) e 

uma discussão qualitativa dos resultados obtidos (Validação das Hipóteses e Questões 

de Pesquisa: 1a e 1b). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle
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  Já a segunda parte é apresentada na Seção 4.3.2 deste capítulo e 

apresenta a tarefa de raciocínio automático do Renan, evidenciando a verificação de 

fatos contraditórios e deduções sobre as interações em LNC realizadas entre usuários e 

o Renan (Validação da Hipótese e Questão de Pesquisa 1c).  

4.3.1 Resultados e Discussões Parte 1 – Construção e Representação 

de Ontologias em OWL DL ALC 

  Sentenças (representativas da amostra) analisadas e discutidas4: 

 

Sentença Processada (1): 

Juvenile is a young fish or animal that has not reached sexual maturity 

Resultado (1): 

juvenile ⊑ (young_fish ⊔ young_animal) ⊓ ¬hasReached.sexual_maturity 

young_fish ⊑ fish 

young_animal ⊑ animal 

Discussão (1): 

 

O resultado da sentença difere dos resultados do processamento pelo 

sistema LExO (VÖLKER, J., 2009): juvenile ≡ (young ⊓ (Fish ⊔ Animal) ⊓ 

¬reached.(Sexual ⊓ Maturity). O sistema aqui comparado  classifica young, fish e 

animal como termos distintos, porém pela interpretação semântica da sentença 

analisada, em linguagem natural a palavra young é um adjetivo e, neste caso, ligado ao 

conceito fish, e não  um conceito independente.  

Nesse sentido, Renan representa e classifica “young fish (ver sentença 

(1))” como um substantivo composto, ou seja, formando um único conceito,  

(young_fish). O mesmo ocorre para o termo sexual maturity, sendo interpretado pelo 

LExO (VÖLKER, J., 2009) como conceitos distintos (sexual e maturity), quando podem 

não ser. Com uso do Renan são classificados como um único conceito 

(sexual_maturity), da mesma maneira que acontece com a classificação do conceito 

citado anteriormente (young_fish).  

                                                           
4 A principal parte do código OWL gerado como resultado  e referentes a todas as sentenças processadas 

nesta seção podem ser observados no Apêndice II desta tese. 
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Outro exemplo pertinente seria a transformação do conceito red cherry 

(cereja vermelha). Na sentença “The red cherry is a fruit”, o conceito red cherry é 

considerado por Renan como um único termo (red_cherry) e classificado como 

subclasse dos conceitos cherry e fruit. O resultado final após o processamento do Renan 

para a sentença “The red cherry is a fruit” foi: red_cherry ⊑ fruit e red_cherry ⊑ 

cherry. Visto isso, no caso proposto, nota-se que foi descoberto e criado um axioma 

hierárquico por raciocínio de subsunção (red_cherry ⊑ cherry). 

Outra diferença que impacta nas atividades de raciocínio é a criação de 

uma equivalência (≡) criada pelo LexO para o conceito juvenile. Nesse caso, Renan 

transforma o conceito juvenile como subclasse dos axiomas seguintes (young_fish ⊔ 

young_animal) ⊓ ¬hasReached.Sexual-maturity). Nota-se também a criação de dois 

axiomas; um de união entre os conceitos e um de negação de propriedades, fato este que 

também acontece no LExO.  

Concomitantemente, também foram criados dois axiomas hierárquicos 

descobertos por raciocínio de subsunção – atividade não realizada pelo LexO –,  sendo 

esta criação uma das vantagens do nosso sistema. Destacamos: young_fish ⊑ fish, 

young_animal ⊑ animal. Detalhes sobre os resultados obtidos relacionados a tarefa de  

raciocínio foram apresentados na Seção 4.3.2, segunda parte dos resultados deste 

capítulo.  

 

Sentença Processada (2): 

Vector is an organism which carries or transmits a pathogen 

Resultado (2):  

vector ⊑ organism ⊓ (carries.Pathogen ⊔ transmits.Pathogen) 

Discussão (2): 

  O resultado obtido no processamento da sentença (2) também foi 

comparado com o sistema LExO (VOLKER, J., 2009), o qual possui o seguinte 

resultado: Vector ≡ (Organism ⊓ (carries ⊔  transmit.Pathogen)). No sistema 

comparado o verbo to carry não é tratado de forma correta e não é classificado como 

uma restrição existencial () pelo sistema citado. Com o uso do Renan, a sentença é 

classificada de forma coerente sendo criado o quantificador existencial e fazendo a 
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disjunção (⊔) das relações criadas  (carries.Pathogen ⊔ transmits.Pathogen), sendo 

assim, fidedigna a interpretação semântica da sentença em linguagem natural.  

 Exemplificamos a sentença 2 com uma pequena diferença que aqui 

colocaremos como (2b): A vector is any agent (person, animal or microorganism) that 

carries and transmits an infectious pathogen. A sentença (2b) difere no enunciado em 

relação à sentença (2a), contendo uma conjunção (⊓) (carries and transmits) no lugar 

de uma disjunção (⊔) (carries or transmits). Nesse caso, o comportamento do sistema 

foi o esperado sendo seu resultado:  

vector ⊑ (agent ⊔ person ⊔ animal ⊔ microorganism) ⊓ (carries.Infectious_Pathogen 

⊓ transmits.Infectious_Pathogen) 

  Além dos resultados mencionados, por raciocínio de subsunção, foi 

criado automaticamente o seguinte axioma: infectious_pathogen ⊑ pathogen. 

 

Sentença Processada (3): 

Shark is a fish and an aquatic animal. It has only cartilaginous skeleton and is not a 

marine mammal. 

Resultado (3): 

shark  ⊑ (fish ⊓ aquatic_animal) ⊓ hasSkeleton.Cartilaginous_skeleton 

shark ⊑ ¬ (marine_mammal) 

cartilaginous_skeleton ⊑ skeleton  

Discussão (3):  

  O conceito shark foi representado como uma interseção entre dois outros 

conceitos shark  ⊑ (fish ⊓ aquatic_animal), como observado no resultado acima. O 

conector “e” (“and”), neste caso, fez a função de conjunção e interseção entre 

conceitos, significando que indivíduos do conceito shark são consequentemente 

indivíduos dos dois conceitos (fish e aquatic_animal), ou seja, shark é peixe e, animal 

aquático.  

  A restrição universal () (hasSkeleton.Cartilaginous_skeleton) na 

propriedade (hasSkeleton) foi criada de forma correta e surgiu quando a sentença 

apresentava a palavra Only em seu formato natural, indicando que qualquer indivíduo 
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pertencente ao conceito shark possui apenas cartilaginous skeleton (esqueleto 

cartilaginoso).  

  A negação indicando que os elementos dos conceitos shark e 

marine_mammal são disjuntos também foi criada. Renan entendeu corretamente que o 

pronome (It) referia-se ao conceito shark, e considerou o pronome como uma evocação 

da entidade shark, assim considerando o pronome It como uma anáfora ou 

correferência. 

  No sistema LExO (VÖLKER, J., 2009), o pronome It é considerado um 

conceito, ocorrendo neste caso um erro que compromete a qualidade do resultado 

gerado. Por fim, por raciocínio de subsunção o conhecimento implícito na forma de 

axioma hierárquico: cartilaginous_skeleton ⊑ skeleton foi criado pelo Renan. 

 

Sentença Processada (4): 

 

A self-propelled wheeled vehicle is a motor vehicle or road vehicle that does not 

operate on rails  

Resultado (4):  

self-propelled_vehicle ⊑ (motor_vehicle ⊔ road_vehicle) ⊓ ¬operate_on.rails  

 

Discussão (4):  

  Nesta sentença, foram criados dois axiomas; um de união e um de 

negação para a propriedade operate_on. Renan responde bem a padrões deste tipo e 

interpreta corretamente e/ou aproxima-se do que o usuário deseja. Ainda por raciocínio 

de subsunção, o conhecimento implícito na forma de axioma hierárquico: 

(motor_vehicle ⊓ road_vehicle) ⊑ vehicle foi criado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vehicle
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Sentença Processada (5): 

 

biosphere is a portion of earth and its atmosphere that can support life 

Resultado (5): 

biosphere ⊑ (portion_earth ⊓ atmosphere) ⊓ can_support.Life 

Discussão (5):  

  Esta sentença possui uma peculiaridade interessante que, consiste no 

pronome It dentro da oração. Nesses termos, Renan não considerou uma associação ao 

conceito biosphere e assim não considerou o pronome It como uma anáfora ou 

correferência, tal como ocorre no exemplo do processamento da sentença (3), descrita e 

discutida anteriormente nesta seção. Nesta sentença são criados os conceitos biosphere, 

portion_earth, atmosphere e life, além da propriedade e da restrição existencial 

(can_support.Life).  

 

Sentença Processada (6): 

 

schistosomiasis is a parasitic disease caused by trematodes. 

Resultado (6): 

schistosomiasis ⊑ parasitic_disease ⊓ caused_by.Trematodes 

Discussão (6):  

  A representação em DL desta sentença ocorre de forma satisfatória. 

Embora o verbo cause encontre-se em conjugação do passado, nesse caso, Renan 

interpreta a informação de forma coerente e o resultado obtido é dado de acordo com o 

esperado, como apresentado no resultado acima. Observando o resultado obtido, embora 

satisfatório, percebe-se que há uma possível falha. Uma vez que a doença 

schistosomiasis é causada apenas por trematodes, ou por algumas espécies dele, a 

restrição deveria ser universal e não existencial, como apresentado no resultado.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Trematoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Trematoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Trematoda
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 Visto isto, uma particularidade do nosso sistema consiste em realizar 

perguntas5 ao usuário e, neste caso, lançou-se a seguinte pergunta:  

 Renan: Schistosomiasis, is caused by ONLY trematodes or by another 

thing too?  

 Caso o usuário responda ONLY trematodes, o resultado inicial 

apresentado acima é alterado para o novo resultado a seguir: 

Resultado (6b): 

schistosomiasis ⊑ (parasitic_disease) ⊓ caused_by.Trematodes,  

 Alterando a restrição existencial () para universal () como apresentado 

no Resultado (6b). 

  Finalmente, por raciocínio de subsunção, o conhecimento implícito na 

forma de axioma hierárquico parasitic_disease ⊑ disease foi criado. Detalhes a respeito 

da interação do Renan com os seus usuários, bem como, dos resultados do raciocínio 

realizado por ele foram apresentados na parte 2 dos resultados colhidos e descritos neste 

capítulo (Vide Seção 4.3.2).  

Sentença Processada (7): 

 

A student is a learner or someone who attends an educational institution  

Resultado (7a):  

student  ⊑ (learner ⊔ someone) ⊓ attends.Educational-Institution 

Discussão (7):  

  Nesta sentença foi criado um axioma de união para a parte da sentença 

“A student is a learner or someone” resultando em: student  ⊑ (learner ⊔ someone). 

Renan também reconheceu o conector Who, da mesma forma que os conectores de 

orações That e/ou Which dentro da sentença, referindo-se ao conceito student e gerando 

o seguinte resultado (student  ⊑  attends.Educational-Institution). Desta forma, o 

resultado do processamento por Renan ocorre satisfatoriamente e como esperado.  

                                                           
5 Detalhes a respeito do lançamento/gatilho de perguntas realizados pelo Renan aos usuários durante os 

diálogos e interações serão apresentados na Seção 4.3.2 deste capítulo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_disease
http://en.wikipedia.org/wiki/Trematoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Parasitic_disease
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 Possivelmente o conceito someone seja desnecessário, porém, como o 

Semantic Analyzer Module (Módulo Analisador Semântico) (Vide Seção 3.2.2 do 

Capítulo 3) recebe do Syntactic Analyser Module (Módulo Analisador Sintático) 

(Vide Seção 3.2.1 do Capítulo 3) após o processamento da sentença (7) a informação de 

que someone é um conceito, o resultado apresentado é gerado.  

 Variações na forma do resultado gerado por Renan são possíveis e 

dependerão sempre das interações realizadas, conforme apresentamos neste exemplo, 

desconsiderando o resultado atual do processamento da sentença (7a), caso o usuário 

durante o diálogo inicie a interação da seguinte forma:  

 User: A student is a learner 

 User: A student is a person who attends an educational institution  

  O resultado das interações seria distinto do primeiro resultado 

(Resultado (7a)) processado, apresentando-se  o novo da seguinte maneira:  

Resultado (7b):  

student  ⊑ learner 

student  ⊑ person ⊓ attends.Educational-Institution 

 Ressaltamos que o sistema desenvolvido sempre indaga o usuário quando 

encontra termos sem definições, neste caso, realiza a pergunta:  

 Renan: What is an educational institution? 

  Nesse sentido, o usuário define ou não o termo questionado6. O diálogo 

segue com a interação do usuário respondendo e definindo os novos termos os quais o 

sistema deseja manter em sua base de conhecimento. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Detalhes a respeito das interações são apresentados na Seção 4.3.2 deste capítulo. 
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Sentença Processada (8): 

 

A minister is a politician who holds significant public office and that works in national 

or regional government 

 

 

Resultado (8):  

minister ⊑ politician ⊓ holds_significant.Public_office ⊓ 

works_in.Regional_government  

Discussão (8):  

  Nesta sentença, o conceito minister foi considerado como subclasse do 

conceito politician. Os indivíduos do conceito minister também possuem cargo público 

importante (holds_significant.Public_office) e trabalham no governo nacional 

(works_in.Regional_government). 

  Percebe-se uma pequena falha no código gerado por Renan, pois 

ministros (minister), de acordo com a sentença em LN dada pelos usuários, trabalham 

em governos nacionais (works in national government) ou governos regionais (works in 

regionalgovernment). Dessa forma os usuários informam ao Renan uma nova sentença 

corrigindo o possível desvio, gerando uma nova interação:  

 User: Minister works in national government or regional government 

  Sendo o novo código criado e o código anterior atualizado. 

minister ⊑ politician ⊓ holds_significant.Public_office ⊓ 

works_in.(Regional_government ⊔ National_government) 

  Por raciocínio de subsunção o conhecimento implícito na forma de 

axioma hierárquico, conduz à criação do seguinte código: regional_government ⊑ 

government e public_office ⊑ office. 
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Sentença Processada (9): 

 

Pair Trawling is a Bottom trawling or mid-water trawling by two vessels towing the 

same net. 

Resultado (9): 

pair_trawling ⊑ (bottom_trawling ⊔ mid-water_trawling) 

 

 

Discussão (9):  

  Esta sentença possui uma informação de cardinalidade (two vessels), por 

isso, Renan não resolve este padrão e, a partir deste ponto, classifica o texto do diálogo 

como ruído, descartando-o.  

 Por limitações de desenvolvimento do Renan, este ignora o restante do 

texto depois da cardinalidade detectada. Tal elemento poderá ser tratado em versões 

futuras do Renan.  

Sentença Processada (10): 

 

Tetraploid is a cell or organism having four sets of chromosomes 

Resultado (10a): 

tetraploid ⊑ (cell ⊔ organism) 

Discussão (10a):  

  Mesmo caso da sentença (9). Esta sentença possui uma informação de 

cardinalidade (having four sets), por isso, Renan não resolve este padrão e, a partir deste 

ponto classifica o texto do diálogo como ruído, descartando-o. Percebe-se que o Renan 

poderia ignorar a cardinalidade como já o faz e criar o relacionamento tetraploid ⊑ (cell 

⊔ organism)  ⊓ has.Sets_of_chromosomes.  

  Assumimos a limitação do Renan e isto deve ser tratado em versões 

futuras do nosso sistema. Porém, caso o usuário deseje criar o relacionamento, este 

dialoga em interação com Renan informando-o sobre a existência do relacionamento  

com apenas uma interação; conforme segue: 



132 
 

 
 

 User: tetraploid having a sets of chromosomes 

  Assim o resultado seria: 

Resultado (10b): 

tetraploid ⊑ (cell ⊔ organism) 

tetraploid ⊑ has.Sets_of_chromosomes 

 

 

4.3.1.1 Considerações dos Resultados Parte 1 

   

  Apresentamos os resultados obtidos no processo de tradução, construção 

e representação das sentenças em LNC inseridas pelos usuários em DL, bem como, uma 

discussão qualitativa norteando os leitores na interpretação dos resultados. Na seção 

seguinte testamos as hipóteses e validamos estatisticamente o módulo de construção e 

representação de conhecimento evidenciando as seguintes capacidades7 do Renan: 

 Capacidade de construir ontologias com expressividade máxima ALC e 

representar conhecimento em DL; 

 Capacidade de identificar regras e axiomas pertencentes à expressividade ALC a 

partir dos textos advindos dos diálogos com os usuários; 

 Capacidade de modificar axiomas já criados a partir de novos textos advindos 

dos diálogos com os usuários. Neste caso, especificamente, por ser a arquitetura 

do Renan composta pela máquina de inferência Pellet, axiomas deduzidos por 

raciocínio de subsunção podem sofrer alterações de acordo com as mudanças 

realizadas na KB desenvolvida automaticamente, bem como o surgimento de 

possíveis fatos contraditórios. Dependendo da expansão da KB um problema, 

quando novos fatos são inferidos e inconsistências, podem comprometer uma 

KB em sua totalidade ou parcialidade, entretanto, esse problema não faz parte do 

escopo desta tese podendo ser tratado em trabalhos futuros, como por exemplo, a 

modularização dos fragmentos das ontologias geradas.    

                                                           
7As capacidades  são referentes a efetividade do Renan. Vide Seção 4.1 para detalhes a respeito delas. 
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4.3.1.2 Análise dos Resultados Parte 1 

  Os experimentos realizados com o uso do Renan possibilitaram uma 

observação abrangente, evidenciando o potencial para construção automática de 

ontologias expressivas e raciocínio de um sistema de diálogo. Com intuito de avaliar as 

hipóteses definidas no início deste capítulo e responder a questão de pesquisa definida, 

realizamos alguns experimentos e obtivemos resultados satisfatórios.  

  Para a validação das hipóteses utilizamos o teste binomial unilateral à 

direita, o teste foi escolhido por classificar cada tentativa de processamento das 

variáveis independentes como “sim” ou “não” ou, ainda como, “sucesso” ou “falha”, 

sendo a probabilidade de sucesso “p” constante em todas as alternativas e as “n” 

tentativas independentes. O teste binomial unilateral à direita é aplicado a variáveis 

dicotômicas, ou seja, correspondentes a variáveis qualitativas em que só há duas 

respostas possíveis do tipo sim/não, sucesso/falha, etc. Vejamos: 

  Para a Hipótese 1 – Efetividade do Modelo, do total de 120 sentenças 

analisadas, todas as que possuíam axiomas definidos em LNC foram detectadas, 

garantindo expressividade ALC na construção das ontologias, assim, todos os códigos 

OWL DL (Vide Apêndice II) referentes à análise das sentenças processadas foram 

gerados de forma coerente.  

  Assim, de acordo com o aspecto EFETIVIDADE, o modelo foi posto a 

prova no intuito de responder as seguintes questões de pesquisa (research question): 

Hipótese 1 – Efetividade do Modelo 

Questões de Pesquisa 1(a): 

 Renan é capaz de construir ontologias com expressividade máxima ALC e 

representar conhecimento? 

 Renan é capaz de identificar regras e axiomas pertencentes à expressividade ALC 

a partir dos textos advindos das interações com os usuários? 

  A fim de responder estas perguntas, foi formulada a seguinte sub 

hipótese buscando avaliar o desempenho do sistema durante o experimento (Hipótese 

01): 
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Hipótese 1(a) 

 𝐻0,1: Renan não constrói corretamente a ontologia em mais da metade dos 

casos.  

 𝐻𝑎,1: Renan constrói corretamente a ontologia em mais da metade dos casos; 

  O teste binomial unilateral à direita foi aplicado e os resultados, a seguir 

obtidos.  

  Vejamos os dados definidos e obtidos: 

Limiar  50%. O limiar é o que se pretende alcançar como resultado, no nosso caso, 

pretendemos alcançar no mínimo 50% de acertos. 

Nível de significância (5%). O nível de significância do teste é a probabilidade 

de se rejeitar a hipótese nula, quando ela é verdadeira, sendo então a probabilidade de se 

cometer um erro. 

p-valor = 1.886e-08. p-valor é a probabilidade de se obter uma estatística de teste igual 

ou mais extrema que aquela observada em uma amostra, sob a hipótese nula. 

Sustentação 

  Como o p-valor é menor que o nível de significância (5%), a 

hipótese nula não é aceita, ou seja, estatísticamente Renan constrói e representa 

corretamente a ontologia em OWL DL em mais da metade dos casos. Utilizando o 

mesmo teste binomial confirmamos que essa taxa de sucessos é estatisticamente 

superior a 67% (0.67 < taxa de sucessos < 1; p-value=0.03636). 

  Analisando as 120 sentenças, em todas elas havia axiomas de negação, 

conjunção ou disjunção com dois ou três tipos juntos e ainda com definição hierárquica 

de conceitos. As sentenças encontram-se no mesmo padrão das analisadas na seção de 

configuração experimental deste capítulo (Vide Seção 4.3.1).  

  É apresentado no Gráfico 4.1 a seguir  a porcentagem de acertos e erros 

do Renan durante a tradução de LNC para DL. 
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Gráfico 4.1: Axiomas detectados. 

   Observando o Gráfico 4.1 percebe-se que em 75% das sentenças iniciais 

analisadas (90 sentenças) Renan detectou e criou de forma coerente os axiomas.  

  Conclusão: A taxa de acertos de 75% apresentada no Gráfico 4.1 foi 

estatisticamente superior a 67%, de fato significativa. Os acertos são os códigos OWL 

gerados por Renan que foram iguais aos que esperávamos; como saída referentes ao 

processamento das sentenças.  

  Portanto, os resultados obtidos durante o processamento das sentenças da 

amostra por Renan respondem positivamente as nossas expectativas e respondem 

satisfatoriamente as Questões de Pesquisa 1(a). Nos experimentos foi identificada a 

maioria dos axiomas incluídos nas sentenças, sendo esses resultados estatisticamente 

significativos. 

  Visto isso, ainda vale mencionar que a expressividade obtida para as 

ontologias geradas automaticamente foi, como havia sido definida anteriormente, a DL 

ALC. Renan, nestes termos, foi capaz de construir ontologias com expressividade 

máxima ALC, representando conhecimento em OWL DL e identificando regras e 

axiomas pertencentes à expressividade ALC, a partir dos textos advindos das interações 

com os usuários durante os diálogos. 

  Ainda, observando o Gráfico 4.1, em 30 sentenças (25%, inclusos neste 

percentual, em que o sistema não foi capaz de resolver de forma alguma), Renan não 

detectou de maneira coerente os axiomas apresentando erros. Em 24 dessas sentenças, 

foram criados axiomas possibilitando a recriação das ontologias a partir de novas 

75%

20%

5%

Axiomas Detectados

Corretamente

Incorreto
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interações em LNC. Esta nova criação será apresentada na validação da Hipótese 1(b) a 

seguir.  

 Os erros obtidos surgiram, visto que o sistema não possui determinado 

padrão em sua base de conhecimento, ou ainda, por erros de análise sintática do parser 

utilizado, formatação da sentença em linguagem natural e/ou erros do próprio usuário 

durante a interação com o Renan.  

 Isto posto, ainda com o objetivo de demonstrar o aspecto 

EFETIVIDADE, Renan foi testado a fim de responder a mais uma questão de pesquisa. 

Hipótese 1(b) 

Questão de Pesquisa 1(b) 

 Renan é capaz de modificar axiomas já criados a partir de novos textos advindos 

dos diálogos com os usuários? 

  Para avaliar a capacidade do sistema de modificar a ontologia 

(consequentemente corrigindo erros) avaliamos a validade da seguinte hipótese 

(Hipótese 02): 

 𝐻0,2 : Com novo texto provido por meio de diálogo com o usuário, Renan não 

modifica axiomas já criados e não corrige mais da metade dos casos onde a 

ontologia foi criada de forma incorreta; 

 𝐻𝑎,2: Com novo texto provido por meio de diálogo com o usuário, Renan 

modifica axiomas já criados e corrige mais da metade dos casos onde a 

ontologia foi criada de forma incorreta; 

  Essas hipóteses foram averiguadas considerando apenas as sentenças 

passíveis de correção, as quais foram entendidas com resultado incorreto (30 sentenças) 

na atividade de detecção, tradução e construção dos diálogos em LNC para axiomas e 

códigos em OWL DL. Neste caso, deve haver uma segunda interação com o sistema, 

em que o usuário o prove com uma sentença mais resumida com o que faltou ser 

especificado.  

  Um exemplo pode ser observado na sentença: Sentença Processada (8): 

A minister is a politician who holds significant public office and that works in national 

or regional government, apresentada na Seão 4.3.1 deste capítulo, no qual foi necessário 

uma intervenção do usuário para gerar um novo resultado. 
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  Com base nos dados de erros, obtivemos os seguintes resultados, 

apresentados no Gráfico 4.2, pelo prosseguimento dos diálogos e interação entre 

usuários e Renan: 

 
 

Gráfico 4.2: Modificação dos axiomas detectados. 

 

 

  Após a segunda rodada de diálogos, 6 (20%) das 30 (100%) sentenças 

analisadas não obtiveram melhoras. Para analisar a significância desses resultados em 

conformidade com a Hipótese 02 – Hipótese 1(b) – o teste binomial unilateral à direita 

foi aplicado e, os resultados a seguir obtidos: 

Limiar = 50% 

Nível de Significância  = 0.05 

p-valor = 0.01133 

Sustentação 

  Como o p-valor é menor que o nível de significância, o resultado do teste 

é de que a hipótese 𝐻𝑎,2 é aceita, ou seja, Renan é capaz de corrigir mais da metade das 

sentenças que resultaram em erros na ontologia. De fato, utilizando o mesmo teste 

binomial confirmamos que essa taxa de sucessos é estatisticamente superior a 56% 

(0.56 < taxa de sucessos < 1; p-value = 0.04489).  

  Observando o Gráfico 4.2, 80% das sentenças foram corretamente 

alteradas de acordo com o desejo do usuário, o que confirma ainda mais sua eficácia na 

tradução, construção e representação de conhecimento de LN em ontologias (código 

OWL DL). 
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Conclusão:  

  A taxa de acertos de 80% (24 sentenças) na segunda rodada de 

experimentos apresentada no Gráfico 4.2 foi estatisticamente superior a 56% e, de fato, 

significativa. Portanto, os resultados obtidos pela análise das sentenças na segunda 

rodada dos experimentos responde positivamente nossa questão de pesquisa (1b).  

  Assim é evidenciado que Renan é capaz de modificar axiomas já criados, 

a partir de novos textos advindos dos diálogos com os usuários, tornando mais uma vez, 

a resposta da nossa questão positiva.  

  Um resumo das interações ocorridas denominadas de Primeira e Segunda 

que, foram validadas durante o teste de hipóteses 1(a) e 1(b) apresentados 

anteriormente, são encontrados nas Tabelas 4.1, 4.2 e 4.3, respectivamente, bem como 

no Gráfico 4.3. 

Primeira – Rodada 

 Taxas Número de sentenças 

Total 100% 120 

Acertos 75% 90 

Erros 25% 30 

 

Tabela 4.1: Taxas de erros e acertos durante a primeira rodada de interações. 

  Apresentamos na Tabela 4.1 a primeira rodada dos experimentos 

realizados referentes a Parte 1 dos resultados. Usamos 120 sentenças e obtivemos 75% 

de acertos (90 sentenças) e 25% de erros (30 sentenças). Na Tabela 4.2, referente à 

segunda rodada dos experimentos, utilizamos as 30 sentenças que apresentaram erros na 

primeira rodada de experimentos e realizamos novos testes a fim de obtermos novos 

resultados. 

Segunda – Rodada 

 Taxas Número de sentenças 

Total 100% 30 

Acertos 80% 24 

Erros 20% 6 

 

Tabela 4.2: Taxas de erros e acertos durante a segunda rodada de interações. 

  Apresentamos na Tabela 4.2 a segunda rodada dos experimentos 

realizados referentes a Parte 1 dos resultados. Usamos 30 sentenças e obtivemos 80% de 

acertos (24 sentenças) e 20% de erros (6 sentenças).  
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  Na Tabela 4.3, temos uma sumarização dos resultados. Somando as taxas 

de acertos das duas rodadas de experimentos (Rodada 1 e 2) obtivemos do total de 120 

sentenças uma taxa de acertos de 95% (114 sentenças) e uma taxa de erros de apenas 

5%, o que corresponde a 6 sentenças. 

Final Total 

 Taxas Número de sentenças 

Total 100% 120 

Acertos 95% 114 

Erros 5% 6 

Tabela 4.3: Sumarização das taxas de erros e acertos dos experimentos Parte 1. 

  Apresentamos no Gráfico 4.3 os resultados obtidos nos experimentos 

Parte 1. 

 

Gráfico 4.3: Taxas de erros e acertos durante as rodadas de interações. 

  Observando o Gráfico 4.3 percebemos que na primeira rodada de testes, 

obtivemos 75% de acertos e 25% de erros. Os erros (25% correspondentes a 30 

sentenças) foram para a segunda rodada e obtivemos 80% (24 sentenças) de acertos e 

20% (6 sentenças) de erros. 

 Na seção seguinte, os resultados referentes às interações em LNC e do 

raciocínio automático, em que foram verificadas inconsistências e realizado raciocínio 

de subsunção por Renan durante os diálogos com os usuários são apresentados. 
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4.3.2 Resultados e Discussões Parte 2 – Raciocinando sobre a 

Construção e Representação do OWL DL ALC Gerado 

   

 O processo que captura formalmente o conhecimento humano tem sido 

investigado por muitos anos na área de Ciência da Computação. Nesse sentido, 

ontologias têm sido propostas e, por conseguinte, estudadas por décadas perspectivando 

uma forma viável de compartilhar formalmente o conhecimento dos seres humanos 

sobre domínios de conhecimento, de maneira que, seja processável por sistemas 

computacionais. Partindo desta perspectiva, Ontologias têm o potencial de servir como 

um “link” entre as compreensões conceituais do mundo advindas de humanos e, com os 

dados produzidos, processados e armazenados em sistemas computacionais.  

  Nos exemplos a seguir, apresentamos os resultados obtidos com o uso do 

Reasoning Module (Módulo de Raciocínio) e do seu algoritmo de raciocínio, 

denominado “Reasoning Learning Algorithm, Algoritmo de Raciocínio e Aprendizado” 

(Vide Seção 3.4 do Capítulo 3). Para os experimentos realizados para a Parte 2 dos 

resultados, a base de conhecimento (K), foi inicialmente definida como vazia, ou seja: 

K. = ∅.  

 O objetivo desta fase foi demonstrar a habilidade do Renan em realizar 

raciocínio de subsunção, averiguando que conceitos são subconceitos de outros, a partir 

apenas de suas descrições, assim como, verificar e apresentar os fatos contraditórios nas 

ontologias geradas durante os diálogos em LNC entre os usuários e o Renan.  

 Exposto esse quadro significativo, a realidade é que encontrar 

Engenheiros do Conhecimento que sejam competentes em um domínio específico a ser 

capturado em uma ontologia é uma tarefa árdua. O que ocorre comumente é a 

solicitação por especialistas do domínio, ou seja, pessoas que possuem especialidades 

para fornecer fontes de conhecimentos relevantes, ou aplicar elicitação de 

conhecimentos técnicos para descobrir informações diretamente dos especialistas, 

enquanto que os engenheiros de conhecimento codificam a ontologia usando 

ferramentas de criação de ontologias disponíveis.  

  Nesse sentido, pesquisadores, têm desempenhado um forte apoio para 

com a utilização de LNC que, classifica-se nesse campo do conhecimento como um 

subconjunto de uma línguagem natural. Sistemas de LNC permitem a existência de 
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expressões sintáticas do conhecimento, de maneira que, podem ser automaticamente 

convertidas em um adequado formalismo lógico.  

  A LNC utilizada nesta tese foi baseada nos padrões apresentados nas 

Tabelas 3.1 e 3.2 apresentadas no Capítulo 3 e procura ser o mais próximo da LN 

humana, diferente, por exemplo, um dos do trabalhos relacionados desta tese o Attempto 

Controlled English8 (ACE) que possui uma LNC para representação de conhecimento9 

específica e com regras distintas da LN utilizada no cotidiano dos humanos. Embora o 

ACE utilize regras próprias para sua LNC, ressaltamos que isso não é um erro e é 

comumente utilizado, nesta tese nosso intuito foi não distanciar da LN humana. 

  A seguir são apresentadas as proposições (𝜑) dadas pelos usuários em 

LNC, a representação em DL ALC  e os resultados obtidos durante o raciocínio por 

Renan. Vejamos os resultados obtidos: 

4.3.2.1 Exemplos, Resultados e Discussões das Deduções 

  Para o primeiro exemplo dentro do experimento (EXEMPLO 1(A)), 

temos as deduções realizadas por Renan, em que ocorre apenas a presença de definições 

de hierarquia de conceitos dentro das proposições (𝜑) dadas.  

 EXEMPLO 1(A):  

  Experimento realizado com um trecho/parte de um pseudo diálogo com o 

Renan. 

 INÍCIO DO DIÁLOGO 

 User: Brazilians are South Americans  brazilians ⊑ south_americans 

 Renan: south_americans⊑ americans 

 Renan: What are Americans? 

  Com intuito de manter o usuário no tema dialogado, a primeira forma de 

interação do Renan é verificar a presença de termos não definidos em sua base de 

conhecimento K. Assim, para o experimento realizado Renan pergunta ao usuário o que 

são americanos (americans), pois ainda não possui o termo definido em sua base de 

conhecimento.  

                                                           
8 http://attempto.ifi.uzh.ch/site/ 
9 Leituras podem ser realizadas a partir do site: https://sites.google.com/site/controllednaturallanguage/ 

nele estão contidos links para diversos trabalhos e teorias a respeito de LNC para representação de 

conhecimento. 
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  O usuário opta ou não em responder as perguntas do Renan, visto que o 

importante seria a capacidade deste de envolvê-lo no diálogo, ao máximo, conforme a 

temática lançada. Assim, este exemplo, é realizado, da maneira descrita perguntando ao 

usuário a respeito dos conceitos não definidos em sua base e que foram expostos. 

   Continuando o diálogo temos: 

 User: Pernambucanos are Brazilians  pernambucanos ⊑ brazilians 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: pernambucanos ⊑ south_americans  

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

  Ressaltamos que os resultados obtidos durante as deduções pelo Renan 

não são em forma de código OWL, ou seja, não são gerados códigos para as deduções 

realizadas, dessa forma nenhum código é criado e a base de conhecimento não fica 

poluída com código desnecessário. Os fatos deduzidos são apenas resultados do 

raciocínio do Renan. O diálogo continua a seguir. 

 Renan: Tell me more about this domain we are modeling! 

 FIM DO DIÁLOGO 

  O axioma ∝∆ (pernambucanos, south_americans)  pernambucanos ⊑  

south_americans, descoberto por raciocínio de subsunção, indica que qualquer 

indivíduo pertencente ao conceito pernambucanos é também constituinte do conceito 

south_americans  ([∀x: E1(x) → E2(x)], E1, E2  C ∪ P). O axioma hierárquico foi 

descoberto, evidentemente com o uso do algoritmo de raciocínio do Renan que utiliza a 

máquina de inferência pellet. 

   Dessa forma, a base de conhecimento K. encontra-se, depois das 

interações acima (diálogo realizado), da seguinte forma: K = {brazilians ⊑ 

south_americans; south_americans⊑ americans; pernambucanos ⊑ south_americans} e 

não mais na configuração inicial: K. = ∅.  

   A seguir apresentamos um experimento (EXEMPLO 1(B)) com um 

trecho de um pseudo diálogo entre um usuário e o Renan contendo sentenças (𝜑) com a 

presença de definições de conceitos não hierárquicos e hierárquicos. 
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 EXEMPLO 1(B): 

  Experimento realizado com um trecho de um pseudo diálogo entre um 

usuário e Renan. 

 INÍCIO DO DIÁLOGO 

 User: cow eats grass  cow ⊑ eats.grass 

 Renan: Does a cow eat only grass or it eat other things? 

   Uma segunda forma de interação do Renan com os seus usuários durante 

os diálogos, consiste na seguinte organização: sempre que um termo é definido como na 

interação acima (a cow eats grass) (sujeito, predicado e objeto), informando uma 

relação entre conceitos através de uma determinada propriedade é necessário saber o 

emprego do quantificador necessário. Assim para o nosso exemplo é necessário saber se 

o conceito domínio (cow) eats (propriedade: come) apenas o conceito (range - imagem) 

(grass), ou pode “comer” outro tipo de alimento. 

   Diante disso, Renan realiza a pergunta: Does a cow eat only grass or it 

eat other things? Dependendo da resposta Renan gerará um axioma em DL referente a 

um quantificador universal (∀) ou existencial () em que a resposta e o axioma gerado 

terão impacto  nos resultados do raciocínio do Renan.  

   Continuando o diálogo temos: 

 User: only grass 

 Renan: What is grass?  cow ⊑ ∀eats.grass | cow ⊑ eats.grass  (O axioma com o 

quantificador existencial () inicialmente gerado é descartado e substituído pelo 

novo quantificador, neste caso o universal (∀) devido à resposta dada pelo usuário 

(only grass)). 

 User: grass is a kind of plant  grass ⊑ plant  

 Renan: Is this enough to model the concept of grass? 

  Uma terceira forma de interação do Renan com os seus usuários durante 

os diálogos consiste em depois de definido um conceito, Renan necessita saber se a 

definição dada é suficiente para descrever o conceito e, portanto, realiza a pergunta Is 

this enough to model the concept of grass?  
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  Assim o usuário pode continuar descrevendo parte do termo, ou optar por 

continuar o diálogo informando que o que descreveu é o suficiente fazendo com que o 

Renan não realize mais essa pergunta.  

   Continuando o diálogo temos: 

 User: yes 

 Renan: Tell me more about this domain we are modeling! 

 User: herbivore eats only plant 

 Renan: herbivore ⊑ ∀eats.plant 

 Renan: Does a herbivore eat only plant or it eat other things? 

 User: only plant 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: Is cow subclass of herbivore? If a cow eats only grass, a herbivore eats only 

plant and grass is subclass of plant, then: cow is subclass of herbivore, yes or no?  

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

  Uma quarta forma de interação do Renan com os seus usuários durante 

os diálogos acontece quando este deduz algo a partir de proposições dadas. No 

EXEMPLO 1(B), em questão, Renan pede através de uma pergunta ao usuário que este 

confirme sua dedução.  

  A pergunta realizada por Renan é interessante, pois sua dedução dar-se-á 

a partir das consequências lógicas obtidas, assim o resultado da dedução podendo estar 

incorreto, uma vez que, as proposições dadas pelos usuários também podem estar. 

Dessa maneira, o erro possivelmente não é propagado para o restante da base de 

conhecimento modelada naquele instante de tempo T. Caso a dedução esteja correta,  o 

usuário confirma a corretude da dedução do Renan e continua o diálogo, bem como, a 

criação da base de conhecimento. 

 User: yes 

 Renan: cow ⊑ herbivore 

 Renan: What is a plant? 

 FIM DO DIÁLOGO 
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   O axioma ∝∆ (cow, herbivore)  cow ⊑ herbivore, descoberto por 

raciocínio dedutivo, indicando que qualquer indivíduo pertencente ao conceito vaca 

(cow) está contido também no conceito herbívoro (herbivore)  ([∀x: E1(x) → E2(x)], 

E1, E2  C ∪ P).  

   Dessa forma, a base de conhecimento K encontra-se, depois das 

interações acima, da seguinte forma: K = {cow ⊑ ∀eats.grass; herbivore ⊑ ∀eats.plant; 

grass ⊑ plant; cow ⊑ herbivore; brazilians ⊑ south_americans; south_americans⊑ 

americans; pernambucanos ⊑ south_americans}.  

   A seguir apresentamos o experimento denominado EXEMPLO 1(C). 

 EXEMPLO 1(C):  

  Experimento realizado com um trecho/parte de um pseudo diálogo entre 

um usuário e Renan. Para o EXEMPLO 1(C) retiramos as explicações dadas a respeito 

do início das formas de interação e perguntas realizadas pelo Renan aos usuários, uma 

vez que foi explicado nos exemplos anteriores. Dessa maneira, deixamos o diálogo 

ocorrido sem interrupções e explicações. 

 INÍCIO DO DIÁLOGO 

 

 User: A lion eats meat  lion ⊑ eats.meat 

 Renan: eats only meat or another thing? 

 User: only meat 

 Renan: what is meat?  lion ⊑ ∀eats.meat  lion ⊑ eats.meat. 

 User: meat is a kind of food that is not a plant  meat ⊑ food ⊓ ¬plant 

 Renan: Is this enough to model the concept meat? 

 User: yes 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 Renan: grass is Disjoint Of meat  grass ⊑ ¬meat10 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

                                                           
10 Renan também deduz disjunções entre conceitos. 



146 
 

 
 

 Renan: Ok… Tell me more about this domain we are modeling! 

 User: A giraffe eats only plant 

 Renan: Does a giraffe eat only plant or it eat other things?? 

 User: only plant 

 Renan: giraffe ⊑ ∀eats.plant 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: Is cow DISJOINT of lion? If a cow eats only grass, a lion eats only meat and 

grass is disjoint of meat, then: cow is DISJOINT of lion, yes or no? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 User: yes    

 Renan: cow ⊑ ¬ lion 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 Renan: Is herbivore DISJOINT of lion? If a herbivore eats only plant, a lion eats 

only meat and plant is disjoint of meat, then: herbivore is DISJOINT of lion, yes or 

no?  

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 User: yes    

 Renan: herbivore ⊑ ¬ lion 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 Renan: Is lion DISJOINT of giraffe? If a lion eats only meat, a giraffe eats only plant 

and meat is disjoint of plant, then: lion and giraffe are DISJOINT, yes or no? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 User: yes    

 Renan: lion ⊑ ¬ giraffe 

 Renan: what is a food? 

 FIM DO DIÁLOGO 
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   Neste exemplo ocorreram 5 deduções, sendo 4 delas subsunção com 

conclusão negativa de conceitos, informado que um determinado conceito C é disjunto 

de outro conceito D (ex. C ⊑ ¬ D) e, 1 dedução de subsunção como conclusão, 

descobrindo que um conceito é subclasse de outro (C ⊑ D).  

   Dessa forma, a base de conhecimento K encontra-se, depois das 

interações ocorridas no EXEMPLO 1(C), com a seguinte estrutura armazenada em um 

arquivo OWL: K = {cow ⊑ ∀eats.grass; herbivore ⊑ ∀eats.plant; cow ⊑ herbivore; 

brazilians ⊑ south_americans; south_americans⊑ americans; pernambucanos ⊑ 

south_americans; lion ⊑ ∀eats.meat; meat ⊑ food ⊓ ¬plant; giraffe ⊑ ∀eats.plant; grass 

⊑ ¬meat; cow ⊑ ¬ lion; herbivore ⊑ ¬ lion; lion ⊑ ¬ giraffe}. 

   A seguir apresentamos o experimento denominado EXEMPLO 1(D). 

 EXEMPLO (1D) 

  Experimento realizado com um trecho de um pseudo diálogo entre um 

usuário e Renan. 

 

 INÍCIO DO DIÁLOGO 

 

 User: carnivores are predators that eat only meat  carnivores ⊑ predators ⊓

 ∀eats.meat 

 Renan: Does a herbivore eat only meat or it eat other things?? 

 User: only meat 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 Renan: Is cow DISJOINT of carnivores? If a cow eats only grass, a carnivore eats 

only meat and grass is disjoint of meat, then: cow DISJOINT of carnivores, yes or 

no? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 User: yes 

 Renan: cow ⊑ ¬ carnivores 
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 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 Renan: Is herbivore DISJOINT of carnivores? If a herbivore eats only plant, a 

carnivore eats only meat and plant is disjoint of meat, then: herbivore DISJOINT of 

carnivores, yes or no? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 User: yes 

 Renan: herbivore ⊑ ¬ carnivores 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 Renan: Is giraffe DISJOINT of carnivores? If a giraffe eats only plant, a carnivore 

eats only meat and plant is disjoint of meat, then: giraffe DISJOINT of carnivores, 

yes or no? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 User: yes 

 Resultado da dedução----------------------------------------------------------------------  

 Renan: giraffe ⊑ ¬ carnivores 

 Resultado da dedução----------------------------------------------------------------------   

 Renan: What is a predator? 

 User: A zebra is a herbivore 

 Renan: zebra ⊑ herbivore 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------  

 Renan: zebra is DISJOINT of carnivores  zebra ⊑ ¬ carnivores 

 Renan: lion is DISJOINT of zebra  lion ⊑ ¬ zebra 

 Renan: carnivores is DISJOINT of zebra carnivores ⊑ ¬ zebra 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 User: tigers are carnivores  tiger ⊑ carnivores 
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 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 Renan: tiger is SUBCLASS of predators  tiger ⊑ predators 

 Renan: cow is DISJOINT of tiger  cow ⊑ ¬ tiger 

 Renan: herbivore is DISJOINT of tiger  herbivore ⊑ ¬ tiger 

 Renan: zebra is DISJOINT of tiger  zebra ⊑ ¬ tiger 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------   

 Renan: Tell me more about this domain we are modeling! 

  Neste exemplo, ocorreram 11 deduções, sendo 9 delas uma subsunção 

com conclusão negativa de conceitos, informando que um determinado conceito C é 

disjunto de outro conceito D (C ⊑ ¬ D) e, 2 deduções de subsunção com uma conclusão 

descobrindo que um conceito é subclasse de outro (C ⊑ D).  

 Dessa forma, a base de conhecimento K encontra-se, depois das 

interações do EXEMPLO 1(D), com a seguinte estrutura: K = {cow ⊑ ∀eats.grass; 

herbivore ⊑ ∀eats.plant; cow ⊑ herbivore; brazilians ⊑ south_americans; 

south_americans⊑ americans; pernambucanos ⊑ south_americans; lion ⊑ ∀eats.meat; 

meat ⊑ food ⊓ (⊑ ¬plant); giraffe ⊑ ∀eats.plant; lion ⊑ ¬ giraffe; carnivores ⊑ 

predators ⊓  ∀eats.meat; cow ⊑ ¬ carnivores; herbivore ⊑ ¬ carnivores; giraffe ⊑ ¬ 

carnivores; zebra ⊑ herbivore; zebra ⊑ ¬ carnivores; lion ⊑ ¬ zebra; tiger ⊑ 

carnivores; tiger ⊑ predators; cow ⊑ ¬ tiger; herbivore ⊑ ¬ tiger; zebra ⊑ ¬ tiger}. 

4.3.2.2 Exemplos, Resultados e Discussões de Fatos Contraditórios. 

  Considerando todo o conhecimento aprendido durante os diálogos 

anteriores (EXEMPLOS 1(A), 1(B), 1(C) e 1(D) explicados e apresentados na Seção 

4.3.2.1), verificamos nas interações seguintes experimentos em que Renan é capaz de 

descobrir, por raciocínio, fatos contraditórios e inconsistentes nas bases de 

conhecimento em desenvolvimento e advindas dos diálogos com os usuários. Vejamos 

o pseudo diálogo e os resultados a seguir: 

 EXEMPLO (2A) 

  Experimento realizado com um trecho/parte de um pseudo diálogo entre 

um usuário e o Renan. 
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 INÍCIO DO DIÁLOGO 

 User: herbivore eats leaves  herbivore ⊑ eats.leaves 

 Renan: Does a herbivore eat ONLY leaves or other things too? 

 User: other things 

 Renan: What is leaves? 

 User: herbivore eats meat  herbivore ⊑ eats.meat 

 Renan: Does a herbivore eat ONLY meat or other things? 

 User: other things 

 Resultado da verificação de Fatos Contraditórios-------------------------------------- 

 Renan: cow is inconsistent!  cow ⊑ ⊥ if herbivore subclass of eats only plant, 

herbivore subclass of eats some meat, meat disjoint with plant and cow subClassOf 

herbivore, then cow is inconsistent.  

 

 Renan: herbivore is inconsistent!  herbivore ⊑ ⊥ if herbivore subclass of eats 

only plant, herbivore subclass of eats some meat and meat disjoint with plant, then 

herbivore is inconsistent. 

 Renan: zebra is inconsistent!  zebra ⊑ ⊥  if herbivore subclass of eats only 

plant, herbivore subclass of eats some meat, meat disjoint with plant and zebra 

subclass of herbivore, then zebra is inconsistent. 

 Resultado da verificação de Fatos Contraditórios-------------------------------------- 

 FIM DO DIÁLOGO 

 

   Fatos contraditórios foram verificados durante os diálogos e, seus 

motivos explicitados de acordo com as consequências lógicas obtidas pelo algoritmo de 

raciocínio do Renan. Notou-se, na medida em que a base de conhecimento K cresce com 

conhecimento, a existência de inconsistências é mais frequente.  

   Renan, por exemplo, sabe que o conceito zebra é inconsistente, pois 

trata-se de um herbívoro e herbívoros não podem comer carne; o mesmo ocorre com os 

conceitos cow e herbivore.  Para a base de conhecimento ficar livre de fatos 
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contraditórios, faz-se necessário que os usuários durante os diálogos realizados alterem 

a base com informações dialógicas que façam a correção das inconsistências detectadas. 

4.3.2.3 Exemplos, Resultados e Discussões de Fatos Contraditórios e Dedução.   

  Considerando todo o conhecimento aprendido durante os diálogos 

anteriores (EXEMPLOS 1(A), 1(B), 1(C), 1(D) e 2(A) explicados e apresentados nas 

Seções 4.3.2.1 e 4.3.2.2) evidenciaremos nas interações seguintes experimentos em que 

Renan é capaz de descobrir por raciocínio, fatos contraditórios e inconsistentes na base 

de conhecimento em desenvolvimento, advindas dos diálogos com os usuários e 

também por raciocínio de subsunção, conceitos que são subconceitos de outros.  

  Vejamos o pseudo-diálogo e os resultados a seguir: 

 EXEMPLO (3A) 

   

  Experimento realizado com um trecho/parte de um pseudo-diálogo entre 

um usuário e o Renan. 

 

 INÍCIO DO DIÁLOGO 

 

 User: The aquatic animals live in water  

 Renan: Do they live in only water or in another thing? 

 User: only water  

 Renan: aquatic_animals ⊑ ∀live_in.water 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: aquatic_animals ⊑ animals 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: What is water?  

 User: marine mammals are aquatic animals 

 Renan: marine_mammals ⊑ aquatic_animals 

  Por raciocínio de subsunção o Renan obteve o resultado: 
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 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: marine_mammals ⊑ mammals | marine_mammals ⊑ animals 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: Tell me more about this domain we are modeling! 

 Renan: What are animals? 

 User: aquatic animals are not mammals  aquatic_animals ⊑ ¬mammals 

   A sentença acima foi propositalmente inserida, mesmo sabendo de sua 

invalidade, na interface do Renan para verificar se haveria detecção ou não da 

inconsistência gerada. Segue resultados:  

 Resultado da verificação de Fatos Contraditórios-------------------------------------- 

 Renan: marine_mammals is inconsistent!  marine_mammals ⊑ ⊥  if 

marine_mammals is SUBCLASS of aquatic_animals, marine_mammals is 

SUBCLASS of mammals and aquatic_animals DISJOINT with mammals, then the 

concept marine_mammals is inconsistent. 

 Resultado da verificação de Fatos Contraditórios-------------------------------------- 

 Renan: Tell me more about this domain we are modeling! 

 User: marine mammals aren't aquatic animals  marine_mammals ⊑

¬aquatic_animals. 

   Depois desta interação (marine_mammals ⊑ ¬aquatic_animals), K fica 

livre de fatos contraditórios e o diálogo continua. 

 User: cetacean are marine mammals who live only in the sea 

 Renan: only in the sea? 

 User: yes  

 Renan: cetacean ⊑ ∀live_in. sea 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: cetacean ⊑ ¬ aquatic_animals 

 Renan: cetacean ⊑ marine_mammals | cetacean ⊑ mammals  Renan por raciocínio 

de subsunção descobre conhecimento implícito (cetacean são mamíferos). 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 
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 Renan: What is a sea? 

 User: sea is a water  sea ⊑ water 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: Is cetacean SUBCLASS of aquatic_animals? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 User: yes 

 Resultado da verificação de Fatos Contraditórios-------------------------------------- 

 Renan: cetacean is inconsistent!  cetacean ⊑ ⊥  if cetacean is SUBCLASS of 

marine_mammals, aquatic_animals DISJOINT With marine_mammals and cetacean 

is SUBCLASS of aquatic_animals, then cetacean is inconsistent. 

 Resultado da Verificação de Fatos Contraditórios-------------------------------------- 

  Para K ficar livre de inconsistências os usuários devem modificar a base 

com novas proposições. Os usuários podem se basear na explicação dada para a 

detecção da inconsistência e então verificar as causas destas modificando as 

consequências ou, apenas optando por deixar K com fatos inconsistentes, para o caso de 

um projeto ou teste específico.  

 Renan: Please continue… 

 User: A sea is an ocean  sea ⊑ ocean 

 Renan: Is this enough to model the concept sea? 

 User: yes 

 Renan: Ok, please continue. 

 User: A shark lives only in the sea 

 Renan: Ok, please continue  shark ⊑ ∀live.sea 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: Is shark SUBCLASS of aquatic_animals? 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 User: yes 

 Renan: shark ⊑ aquatic_animals 
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 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 Renan: shark is SUBCLASS of animals 

 Renan: marine_mammals is DISJOINT of shark 

 Resultado da dedução------------------------------------------------------------------------ 

 FIM DO DIÁLOGO 

 

   Neste exemplo, ocorreram 8 deduções, (C ⊑ ¬ D) e (C ⊑ D), sendo 2 

fatos contraditórios/inconsistentes. Verificamos que quanto maior o crescimento de 

conhecimento do Renan, maior será a sua capacidade de detectar inconsistências, por 

isso, podemos afirmar que Renan aprende tal qual um ser humano, de forma 

exponencial, quando conhecimentos são inseridos em sua base K. 

  Nesta seção apresentamos os resultados obtidos no processo de raciocínio 

automático durante as interações em LNC com o Renan, bem como, uma discussão 

qualitativa, com vista a nortear os leitores na interpretação dos resultados. Na seção 

seguinte testamos as hipóteses e validamos estatisticamente o módulo de raciocínio 

automático, provando sua capacidade de realizar raciocínio de subsunção, dedução 

natural e de checagem de inconsistências nos fatos dados pelos usuários durante os 

diálogos ocorridos. 

4.3.2.4 Análise dos Resultados Parte 2 

  Os experimentos realizados com uso do Renan possibilitaram uma 

observação abrangente que evidenciou o potencial da capacidade de realizar raciocínio 

sobre as ontologias construídas a partir dos diálogos. Com intuito de avaliar as hipóteses 

definidas no início deste capítulo e responder a questão de pesquisa definida, foram 

realizados alguns experimentos, obtendo resultados de ordem satisfatória. Vejamos: 

 A  Hipótese 1 – Efetividade do Modelo; Renan foi posto à prova, a fim 

de responder a seguinte questão de pesquisa 1(c): 

Hipótese 1(c) 

Questão de Pesquisa 1(c) 

 Renan é capaz de realizar raciocínio de subsunção, dedução natural e checar 

inconsistências nos fatos dados pelos usuários quando houver a possibilidade  

desta ocorrência? 
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  A fim de responder esta pergunta e avaliar o desempenho do sistema 

durante os experimentos, testamos e validamos a seguinte sub hipótese (Hipótese 03): 

 𝐻0,3: Renan não realiza raciocínio (dedução e checagem de fatos 

contraditórios) durante as interações com os usuários em mais de 90% dos 

casos.  

 𝐻𝑎,3: Renan realiza raciocínio (dedução e checagem de fatos contraditórios) 

durante as interações com os usuários em mais de 90% dos casos. 

  Para analisar a significância dos resultados em conformidade com a 

Hipótese 03 - Hipótese 1(c) – o teste binomial unilateral à direita foi aplicado e os 

resultados, a seguir obtidos: 

Limiar = 90% 

Nível de Significância = 0.05 

p-valor = 2.656e-05 

Sustentação 

  Como o p-valor é menor que o nível de significância, o resultado do teste 

é de que a hipótese:  

 𝐻𝑎,3: Renan realiza raciocínio (dedução e checagem de fatos contraditórios) 

durante as interações com os usuários em mais de 90% dos casos; é aceita.  

  Neste caso, Renan é capaz de realizar raciocínio durante as interações 

com os usuários em mais de 90% dos casos, quando necessário. De fato, utilizando o 

mesmo teste binomial confirmamos que a taxa de sucessos para a realização de 

raciocínio é estatisticamente superior a 95% (0.97 < taxa de sucessos < 1; p-value = 

2.656e-05).  

Conclusão:  

  Particularmente, nesta etapa da pesquisa pudemos concluir, a partir da 

Hipótese 1(c) e da sua questão de pesquisa anteriormente lançada que, Renan é capaz de 

realizar raciocínio de subsunção, dedução natural e checar inconsistências nos fatos 

dados pelos usuários. Assim, é realizado raciocínio que gera resultados satisfatórios 

para os usuários durante o processo de interação estatisticamente superior a 95% dos 

casos testados nos experimentos. 
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  Tais constatações se fizeram claras quando apresentadas nos 

experimentos dos Exemplos 1(A), 1(B), 1(C), 1(D), 2(A) e 3(A) em que são 

evidenciadas as seguintes capacidades do Renan: 

1. Capacidade de realizar raciocínio de subsunção sobre as definições dadas 

e checar inconsistências em tempo de desenvolvimento; 

2. Capacidade de deduzir novos fatos a partir de outros; 

  Diante desta perspectiva, podemos contemplar tais afirmações quando 

demonstramos que Renan é capaz de deduzir fatos por raciocínio de subsunção, 

perceber fatos contraditórios e inconsistentes durante determinados diálogos com seus 

possíveis usuários.  

 Além disso, conforme verificamos nos exemplos 2(A) e 3(A), fatos 

contraditórios foram encontrados durante os diálogos e seus motivos explicitados de 

acordo com as consequências lógicas obtidas pelo algoritmo de raciocínio do Renan, 

visto que a abordagem cresce em conhecimentos, aumentando assim, 

proporcionalmente a frequência de deduções e inconsistências verificadas. 

  Deste modo, sintetizando o que fora apresentado, podemos afirmar, uma 

vez lançada à hipótese que questiona a capacidade de raciocínio do Renan, a 

comprovação estatística de que é fato consistente a competência do Renan em realizar 

raciocínio e de aprender de forma exponencial, quando conhecimentos são inseridos em 

sua base de conhecimento. 

4.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 
 

  Durante os experimentos realizados, obtivemos resultados que 

evidenciaram as capacidades do Renan em: 

 .   

1. Construir ontologias com expressividade máxima ALC e representar 

conhecimento; 

2. Identificar axiomas a partir dos textos advindos das interações em LNC 

com os usuários; 

3. Modificar as regras e axiomas já criados a partir de novos textos 

advindos dos diálogos com os usuários; 
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4. Realizar raciocínio de subsunção sobre as definições e checar 

inconsistências em tempo de desenvolvimento; 

5. Deduzir novos fatos a partir de outros; 

  As capacidades do Renan, foram verificadas, dividimos a  hipótese 

principal (Hipótese 1 – Efetividade do Modelo) em três sub-hipóteses definidas ao 

longo do capítulo, assim verificamos as capacidades citadas acima e respondemos de 

forma satisfatória a questão/problema de pesquisa definida no Capítulo de Introdução 

(Vide Capítulo 1):  

 De que maneira um sistema de diálogo baseada em interações em LNC 

com usuários pode realizar raciocínio de subsunção e inconsistência, 

deduzir novos fatos e construir ontologias expressivas a partir dessas 

interações? 

  Assim a tese evidenciada foi resolvida satisfatoriamente e o estado da 

arte foi contemplado com uma solução atual e viável para o problema descrito e a partir 

do Renan novos problemas foram criados e soluções a eles devem ser estudadas por 

outros pesquisadores (Vide Capítulo 6).  A seguir apresentamos o capítulo com os 

trabalhos relacionados. 
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Capítulo 5 

Trabalhos Relacionados 

“Para ensinar aqueles que não sabem, para relembrar aqueles que sabem, para corrigir aqueles que 

pensam que sabem.” 

Helio Gracie 
 

  Para esta análise, importa mencionar que o nosso sistema, baseou-se em 

trabalhos existentes na literatura, que possuem diferentes focos e níveis de detalhamento 

em relação a nosso sistema. Estes trabalhos tratam o problema da construção automática 

de ontologias expressivas e auxílio às atividades da engenharia de ontologias.  

 

5.1 LEXO 

 

  O sistema LExO (VÖLKER, J., 2009) (VÖLKER, J, HITZLER, P., 

CIMIANO, P, 2007) apresenta resultados satisfatórios publicados no estado da arte, 

além de ser um ponto de comparação para resultados de outros sistemas que se propõem 

a representar conhecimento e criar automaticamente ontologias expressivas a partir de 

textos em linguagem natural.  

  A primeira diferença entre o Renan e o LExO é o parser utilizado. O 

sistema LexO não utiliza o Stanford Parser1 em sua arquitetura, como faz o Renan. Nas 

fases de análise sintática e semântica das sentenças de entrada no sistema, o parser 

utilizado em sua arquitetura é o MINIPAR2 (LIN, 1998), parser desenvolvido pelos 

pesquisadores da universidade de Alberta3.  

  Artigos publicados na literatura, comparando alguns parsers disponíveis 

para uso por sistemas que se propõem a traduzir LN para formalismos lógicos, mostram 

                                                           
1 http://nlp.stanford.edu/software/lex-parser.shtml 
2 http://webdocs.cs.ualberta.ca/~lindek/minipar.htm 
3 https://www.cs.ualberta.ca/ 
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que o Stanford Parser possui ligeira vantagem em relação aos demais. Assim, 

consideramos que sistemas que utilizam parsers melhores obtém resultados mais 

efetivos, e portanto usamos o Stanford Parser.  

  Embora o LExO transforma e representa adequadamente os textos 

processados advindos de definições de termos em códigos OWL, algumas diferenças 

para nossa abordagem são notadas. O LExO é um excelente sistema para traduzir 

sentenças em LN para DL, não se limita a gerar como resultado códigos RDF. O 

sistema gera DL e axiomas relacionados a lógica de descrição ALC, além de resolver 

sentenças compostas com cardinalidade, como mostra o exemplo: tetraploid is a cell or 

organism having four sets of chromosomes. Nosso sistema, Renan, não resolve 

cardinalidades.  

  Por outro lado, um dos problemas do LExO durante a tradução é que 

todo termo classificado como substantivo comum é considerado um conceito, por 

exemplo: shark is a fish and an aquatic animal. It has only cartilaginous skeleton and is 

not a marine mammal. O LExO considera o pronome It como um conceito, quando não 

é um conceito e sim uma anáfora ou correferência ao conceito shark, esse problema não 

ocorre com Renan (Vide Seção 4.3 do Capítulo 4).  

  O LExO é um sistema eficiente, embora possua alguns resultados que 

consideramos incorretos, enfatizando que outros sistemas e pesquisadores podem ter 

outra percepção acerca deste apontamento. O LExO é o sistema que deve ser ponto de 

partida para comparações por qualquer sistema de tradução de LN para DL 

desenvolvidos atualmente.  

 Outro aspecto de comparação consiste no fato de que nosso sistema, por 

fins de decisões de projeto, une, por exemplo, adjetivos pertencentes a conceitos e o 

LExO não. Exemplificamos com a sentença: juvenile is a young fish or animal that has 

not reached sexual maturity.  

  Nesta sentença, Renan, considera young fish e young animal como 

conceitos únicos e o LExO considera young, fish e animal como conceitos distintos e 

isso pode alterar o sentido da tradução. O LExO também traduz sexual maturity como 

termos distintos, enquanto Renan considera sexual maturity como um único termo, o 

que consideramos correto.  
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  Finalmente, a principal vantagem do Renan em relação ao LExO, 

consiste no fato de que o LExO não realiza raciocínio, não descobrindo que conceitos 

são subconceitos de outros, através do raciocínio de subsunção. O LExO também não 

interage com seus usuários em linguagem natural; apenas recebe os dados, processa e 

apresenta os resultados, enquanto o Renan interage em LN dialogando e facilitando seu 

uso, o que claramente contribui para o processamento de melhores resultados durante as 

iterações.  

 Podemos citar ainda que o LExO também não verifica fatos 

contraditórios durante as interações com seus usuários. Já o Renan o faz em tempo real, 

indicando onde estão os fatos contraditórios encontrados durante o desenvolvimento das 

ontologias desenvolvidas. O Raciocínio é a principal vantagem do Renan em relação 

aos trabalhos relacionados e, claro, também em relação ao LExO. 

 Além do aprendizado, Renan armazena conhecimento e aprende com as 

sentenças de entrada dadas pelos usuários questionando, inclusive, quando fatos estão 

inconsistentes e distintos do conhecimento que possui em sua base de conhecimento 

interna. Sintetizamos na Tabela 5.1 as nossas contribuições em relação ao LExO. 

Comparação entre o Sistema Renan e o LExO 
Sistema Parser Liguagem 

Gerada nas 

interações 

DL Correferência Raciocínio Diálogo 

em LN 

AIML 

Renan Starfod 

Parser 

OWL ALC 

TBox 
SIM SIM SIM NÃO 

 

LExO Minipar OWL ALCN 

TBox 
NÃO NÃO NÃO NÃO 

Tabela 5.1. Comparação entre os sistemas Renan e LExO. 

  Assim, observa-se que o Renan, inova quando possibilita aos possíveis 

usuários a interação em LN, dialogando e perguntando a respeito dos conceitos 

descobertos. Inova quando realiza o tratamento de correferência durante o processo de 

tradução das sentenças de entrada em OWL, e finalmente, quando realiza raciocínio 

automático de inconsistência e subsunção durante o diálogo com os usuários.  

  O LExO não possui nenhuma dessas três características. Porém, o LExO 

gera uma linguagem mais expressiva, a ALCN, uma vez que gera cardinalidade, 

enquanto o Renan não trata cardinalidade e gera apenas a expressividade ALC. Ambos 

os sistemas, tratam apenas TBoxes e não tratam ABoxes.  
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  Ambos, não usam AIML4, o que poderia ser abordado por outros 

sistemas futuros. Portanto o Renan possui características inovadoras em comparação ao 

LExO e possibilita que a partir dele novas funcionalidades, não incluídas em sua versão 

atual, possam ser implementadas e melhoradas. 

 

5.2 ACE 

 

  Outro excelente sistema relacionado ao Renan é o ACE5 (ACE - 

Attempto Controlled English) (KUHN, T., 2014) (KUHN, T., 2013) (KUHN, T., 2010). 

O ACE transforma sentenças em LN, dadas por usuários, em código OWL DL. O 

sistema ACE assim como o LExO e o Renan, não se limita a gerar apenas códigos em 

RDF a partir das sentenças de entrada.  

  O problema que verificamos no ACE consiste no uso de uma sintaxe 

específica para suas proposições de entrada. Usuários não familiarizados com essa 

sintaxe, especificada em LNC, passarão por dificuldades em utilizá-lo. A LNC do 

Renan é a própria linguagem natural, da qual usuários estão acostumados em seu 

cotidiano, porém, a única especificidade é que as sentenças de entrada do Renan devem 

formar conceitos ligados a outros conceitos a partir de um determinado relacionamento.  

  Ressaltamos que o ACE representa adequadamente as proposições dadas 

pelos usuários em OWL DL, mas falha em não realizar raciocínio de subsunção e de 

inconsistência. Talvez não seja o objetivo do ACE realizar este tipo de raciocínio, 

porém, para avançar o estado da arte significativamente é necessário que sistemas de 

tradução o realizem.  

  Considerando uma base de conhecimento desenvolvida com uso do ACE, 

os seus usuários não saberiam das contradições geradas em tempo de desenvolvimento 

e, muito menos, dos conceitos descobertos por raciocínio de subsunção. Sendo 

necessário em paralelo, utilizar sistemas de edição de ontologias, como o Protégé6, ou 

Neon7, ou ainda um de seus subsistemas para realizar a checagem de fatos 

                                                           
4 http://www.alicebot.org/aiml.html 
5 http://attempto.ifi.uzh.ch/site/description/ 
6 http://protege.stanford.edu/ 
7 http://neon-toolkit.org/wiki/Main_Page 
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contraditórios. Uma vantagem do ACE em relação ao Renan, porém, é que o ACE é 

além de um sistema independente, um plugin para os editores citados.  

  Em relação ao processo de tradução de LN para OWL DL, o ACE 

trabalha com ABoxes, ou seja, em uma determinada sentença que inclua substantivos 

próprios, o ACE transforma-os em indivíduos dentro da base de conhecimento. 

Vejamos uma simples sentença como exemplo: “Anjolina Grise, Renata Wassermann, 

Renata Vieira and Bernadette Lóscio are women”.  

  O ACE faz a tradução de forma correta indicando que “Anjolina Grise, 

Renata Wasserman, Renata Vieira e Bernadette Lóscio” são indivíduos do conceito 

women. Já o Renan, não trata ABoxes e não resolve de forma satisfatória a tradução de 

indivíduos, embora saiba que “Anjolina Grise, Renata Wassermann, Renata Vieira e 

Bernadette Lóscio” são indivíduos. O tratamento de ABoxes é indicado como trabalhos 

futuros (Vide Seção 6.2 do Capítulo 6). 

  Embora o ACE trate ABox e TBox em testes realizados para 

comparações com o Renan, este cometeu falhas que o Renan não comete, por exemplo: 

considere a sentença de entrada “Car is a vehicle” o ACE considera o conceito Car 

como um indivíduo e isso dependendo do contexto pode ser considerado incorreto.  

  A principal vantagem do Renan em relação ao ACE, assim como em 

relação ao LExO, citado anteriormente, é a de que o ACE não realiza raciocínio de 

subsunção e não interage (dialoga) em LN com seus usuários. Qualquer erro cometido 

durante o desenvolvimento das ontologias com uso do ACE deverá ser verificado em 

um editor de ontologias. Além disso, o ACE não trata subsunção, ou seja, apresenta 

apenas o resultado da sentença de entrada e neste caso, o próprio usuário deverá 

prosseguir com a criação da ontologia perdendo assim em produtividade.  

   Outra desvantagem do ACE em relação ao Renan é que este não aprende 

com o usuário, o que é passado para o sistema é simplesmente traduzido e retornada a 

uma saída. O Renan armazena conhecimento e aprende com as sentenças dadas pelos 

usuários questionando, inclusive, quando fatos estão inconsistentes com o seu 

conhecimento atual. 

  O Renan, em tempo real, verifica e indica onde estão os fatos 

contraditórios encontrados durante o desenvolvimento das bases de conhecimento 

desenvolvidas. Renan mantém os seus usuários ativos durante a construção das bases de 

conhecimento com interações em forma de diálogo, aprendendo e perguntando a 
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respeito dos conceitos descobertos e suas relações. Essas são as principais vantagens do 

Renan em relação ao ACE.  

Portanto, Renan armazena conhecimento e aprende com as sentenças de 

entrada dadas pelos usuários questionando, inclusive, quando fatos estão inconsistentes. 

Sintetizamos na Tabela 5.2 as nossas contribuições em relação ao ACE. 

Comparação entre o Sistema Renan e o ACE 
Sistema Parser Liguagem 

Gerada nas 

interações 

DL Correferência Raciocínio Diálogo 

em LN 

AIML 

Renan Starfod 

Parser 

OWL ALC 

TBox 
SIM SIM SIM NÃO 

 

ACE Método 

Próprio 

OWL ALCN 

TBox/

ABox 

NÃO NÃO NÃO NÃO 

Tabela 5.2. Comparação entre os sistemas Renan e ACE. 

   O ACE é um sistema consolidado e utilizado por diversos pesquisadores, 

uma ferramenta consolidada que gera resultados satisfatórios e atualmente conta com 

um plugin do editor mais utilizado pelos engenheiros de ontologias, o Protégé. Nosso 

sistema, o Renan, gera resultados para TBox tão satisfatórios ou melhores do que o 

ACE, além de realizar as tarefas de raciocínio ao mesmo tempo em que traduz as 

sentenças de entrada para OWL DL. 

  Observamos na Tabela 5.2 um resumo da comparação entre o sistema 

ACE e o Renan, o resumo apresentado indica as inovações do Renan. Observa-se que o 

Renan, possibilita aos possíveis usuários a interação em LN, dialogando e perguntando 

a respeito dos conceitos descobertos e suas relações. Trata correferência durante o 

processo de tradução das sentenças de entrada em OWL, e realiza raciocínio automático 

de inconsistência e subsunção e o ACE não.  

  O ACE gera uma linguagem mais expressiva que o Renan, e isso é uma 

vantagem, uma vez que gera cardinalidade e trata a descoberta de indivíduos (ABox), 

enquanto o Renan não trata cardinalidade e não descobre indivíduos, além de gerar a 

expressividade ALC.  

  O ACE possui um método próprio de análise sintática e semântica das 

sentenças e não usa um parser para essa tarefa. Ambos, não usam AIML, o que poderia 

ser abordado por outros sistemas futuros. Portanto o Renan possui características 
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inovadoras em comparação ao ACE e possibilita que a partir dele novas 

funcionalidades, não incluídas em sua versão atual, possam ser implementadas e 

melhoradas, além de permitir que as funcionalidades atuais do ACE sejam também 

incorporadas. 

 

5.3 DL-LEARNER 

 

  O DL-Learner8 (LEHMANN, J. & VOELKER, J., 2014) (LEHMANN, J. 

et al., 2014) é uma ferramenta desenvolvida para o aprendizado de conceitos em DL a 

partir de exemplos providos por usuários. Ele pode ser usado para a construção 

automática de conceitos em OWL DL e seu objetivo é auxiliar engenheiros de 

conhecimento nas atividades de criação de ontologias. 

  O DL-Learner utiliza técnicas de Aprendizado de Máquina, portanto usa 

uma abordagem distinta do Renan que se utiliza de técnicas estatísticas e semânticas e 

não utiliza técnicas de Aprendizado de Máquina. O DL-Learner é baseado em ILP 

(Inductive Logic Programming, Programação Lógica Indutiva) e, Renan, por sua vez, 

baseado em técnicas hibridas combinando técnicas de análise sintática (estatísticas), 

semântica e casamento de padrões.  

  Diferentemente do Renan, o DL-Learner trata também ABoxes. Ambos 

foram desenvolvidos em Java, porém, o DL-Learner é um plugin para o editor de 

ontologias Protégé e para o OntoWiki9, o que o torna vantajoso em relação ao número 

de usuários que podem utilizá-lo. Renan ainda não é um plugin,  entretanto isso pode ser 

realizado em trabalhos futuros.  

  Embora o DL-Learner esteja bem disseminado na comunidade, este 

possui desvantagens em relação ao Renan. Muito embora os resultados obtidos com uso 

do DL-Learner sejam satisfatórios, a facilidade de uso e a interação dos usuários com o 

sistema são desvantajosos em relação ao Renan, além disso, as tarefas de raciocínio são 

pouco exploradas e Renan realiza essas tarefas com maior eficiência.  

                                                           
8 Código fonte disponível em: https://github.com/AKSW/DL-Learner 
9 http://ontowiki.eu/Welcome 
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 Renan partilha de qualidades próximas ao DL-Learner, no entanto, ainda 

apresenta soluções mais eficientes para Representação de Conhecimento, formalizando 

e modelando domínios de conhecimento em uma linguagem expressiva, a partir de 

interações em LN com usuários.  

 Visto isto, Renan, através dessas interações com seus usuários, permite a 

realização de raciocínio de subsunção, bem como de inconsistências, verificando fatos 

que, por ventura, se contradigam em suas bases de conhecimento e o DL-Learner não 

provê tais funcionalidades.  

  O DL-Learner na verdade é uma extensão de um dos trabalhos 

relacionados do Renan e descrito nesta seção. Na verdade, ele é um complemento ao 

LExO (VÖLKER, J., 2009) (VÖLKER, J, HITZLER, P., CIMIANO, P, 2007). O DL-

Learner apresenta algoritmos eficientes para o aprendizado automático de descrições de 

conceitos, talvez acoplado ao LExO fosse um sistema mais robusto e ainda sim não 

seria eficiente em relação ao que tange aprender e raciocinar com o que os usuários 

passam como entrada ao sistema. 

 Sintetizamos na Tabela 5.3 as nossas contribuições em relação ao DL-

Learner. 

Comparação entre o Sistema Renan e o DL-Learner 
Sistema Parser Liguagem 

Gerada nas 

interações 

DL Método de 

Aprendizado 

Raciocínio Diálogo 

em LN 

AIML 

Renan Starfod 

Parser 

OWL ALC 

TBox 
Estatístico SIM SIM NÃO 

 

DL-

Learner 

Minipar OWL ALCN 

TBox/

ABox 

Aprendizado 

de Máquina 

/ILP 

NÃO NÃO NÃO 

  Tabela 5.3. Comparação entre os sistemas Renan e DL-Learner. 

 

  O DL-Learner gera uma linguagem mais expressiva que o Renan, uma 

vez que gera cardinalidade e trata a descoberta de indivíduos (ABox) e isso é uma 

pequena vantagem. O Renan não trata cardinalidade e não trata indivíduos, além de 

gerar a expressividade ALC. Os dois sistemas geram códigos OWL 2.0, porém, o DL-

Learner gera tipos de dados, sendo uma funcionalidade não encontrada no Renan e nem 

no LExO.  
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  O DL-Learner incorpora as técnicas do LExO, como o ILP e usa um 

parser como um método de análise sintática e semântica das sentenças. Tanto o Renan 

quanto o DL-Leaner não usam AIML. Renan possui características inovadoras em 

comparação ao DL-Leaner, como raciocínio de subsunção e inconsistência, além de 

interagir em LN e o DL-Learner também apresenta vantagens em relação ao Renan, 

como a expressividade da linguagem utilizada, por exemplo e o fato de ser um plugin 

para o protégé.  

   

5.4 PERICO 

 

 O Perico (DENAUX, R. et al, 2014) (DENAUX, R., 2013) é um sistema 

de diálogo baseado em LNC desenvolvido com intuito de facilitar a interação de seus 

usuários na construção automática de ontologias expressivas. O aprendizado da 

construção de ontologias é considerada uma tarefa difícil pela maioria dos usuários, pois 

isso envolve aprender a sintaxe e semântica das linguagens ontológicas, a exemplo do 

OWL10. 

 O Perico é na verdade uma ferramenta desenvolvida para um público 

iniciante no desenvolvimento de ontologias e fornece uma LNC chamada Rabbit 

(HART, G., 2008), com especificações bem definidas e de fácil entendimento. 

Consideramos o uso de uma LNC como algo interessante, porém, assim como o ACE, o 

uso de uma LNC muito específica, o que foge um pouco aos padrões da LN humana e 

requer um esforço adicional para seu aprendizado.  

Um dos principais problemas das ferramentas de autoria inteligentes 

baseadas em interações advindas de diálogos em linguagem natural, assim como o 

Perico e o Renan, são as LNCs que esses sistemas usam, uma vez que limitam as 

interações entre usuários e sistema, sendo a interação a partir do diálogo obrigada a 

seguir regras muito especificas durante a comunicação. Portanto a LNC utilizada por 

sistemas de diálogo que se aproximar mais com a LN usada no cotidiano humano, 

                                                           
10 https://www.w3.org/2007/OWL/wiki/OWL_Working_Group 
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tornará o sistema mais amigável, provendo uma ampla variedade e aumento de 

interações, e assim permitindo a construção de ontologias com mais eficiência.  

 Renan embora possua algumas especificações em sua LNC é muito mais 

próximo à LN humana do que a LNC utilizada pelo Perico, exigindo aos seus usuários 

apenas que as sentenças de entrada contenham o conjunto formado por sujeito, objeto e 

predicado para poder traduzir de maneira adequada as sentenças de entrada em códigos 

OWL.  

O Perico interage através de diálogos com seus usuários, e possui uma 

arquitetura interessante para o módulo de conversação, inclusive mais robusta do que a 

do nosso sistema, porém inferior nas fases de análise sintática e semântica das sentenças 

de entrada. Nestas fases, o sistema utiliza um analisador sintático inferior em precisão e 

acertos ao Stanford Parser, o Gráficos de Anotação Léxica (do inglês Annotation 

Graphs (AG) (S. BIRD, M. LIBERMAN, 2001).  

O Perico sempre inicia um diálogo com uma ontologia de referência. 

Essa ontologia de referência é uma ontologia pronta em OWL inserida em sua 

arquitetura e sobre um determinado domínio específico. O conhecimento inicial do 

Perico é distinto do conhecimento do Renan, que inicia o diálogo com a base de 

conhecimento vazia que vai sendo aprendida com o diálogo de interesse do usuário 

naquele determinado momento e sem uso de uma ontologia de referência. 

Possivelmente a união do módulo de conversação do Perico com o módulo de 

conversação do Renan seja uma excelente opção no avanço do nosso sistema.  

 Também notamos que Renan é mais vantajoso nos módulos de 

raciocínio e aprendizado. O Perico raciocina de forma limitada, apresentando aos seus 

usuários apenas a verificação de inconsistência, i.e., o Perico não realiza raciocínio de 

subsunção, enquanto o Renan realiza raciocínio de subsunção e de inconsistência. O 

sistema é bem detalhado em relação ao módulo de conversação, mas não descreve como 

se dá o processo de tradução de LNC para códigos OWL, embora também utilize a 

OWL API11 para a conversão de linguagem natural para OWL. 

 Portanto, reafirmamos que o acoplamento do módulo de conversação do 

Perico que, embora não seja baseado em AIML como a maioria dos chatterbots atuais, 

seria um avanço para nossa arquitetura. O Perico é descrito na Tese de doutorado 

                                                           
11 http://owlapi.sourceforge.net/ 
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defendida por Ronald Denaux em 2013 na University of Leeds12 e faz parte do projeto 

ImREAL Project13.  Sintetizamos na Tabela 5.4 as nossas contribuições em relação ao 

Perico. 

Comparação entre o Sistema Renan e o Perico 
Sistema Parser Liguagem 

Gerada nas 

interações 

DL Faz uso do 

WordNet 

Raciocínio Diálogo 

em LN 

AIML 

Renan Starfod 

Parser 

OWL ALC 

TBox 
SIM SIM 

(Inconsistência 

e Subsunção) 

SIM NÃO 

 

PERICO AG14 OWL SROIQ 

TBox 
SIM SIM - Apenas 

Inconsistência 

SIM NAO 

Tabela 5.4. Comparação entre os sistemas Renan e Perico. 

De acordo com a tabela acima, observa-se que o Renan, inova em relação 

ao Perico no parser utilizado para analise sintática, o que a torna mais eficiente e 

possibilita aos seus usuários uma interação em LN, dialogando e perguntando a respeito 

dos conceitos descobertos, algo que o Perico não realiza. Inova também quando realiza 

o tratamento de correferência mais simples durante o processo de tradução das 

sentenças de entrada em OWL, e no raciocínio automático de inconsistência e 

subsunção durante os diálogos com seus usuários.  

  Em relação à expressividade da linguagem DL gerada, o Perico gera a 

linguagem SROIQ (HORROCKS, I.; KUTZ, O. & SATTLER, U., 2006), enquanto o 

Renan gera a expressividade ALC como apresentado na tabela de comparação (Tabela 

5.4), porém esta expressividade não é explorada em raciocínios de subsunção como no 

Renan. Ambos os sistemas, tratam apenas TBoxes e não tratam ABoxes. Os dois 

sistemas usam o WordNet 15 para melhorar a interação do diálogo. Nenhum deles usa 

AIML, o que poderia ser abordado por outros sistemas futuros.  

Concluímos que o Renan possui características inovadoras em 

comparação ao Perico e que a integração do componente de conversação do Perico 

poderia ser integrada ao Renan e estendida com uso de AIML. O principal objetivo do 

Perico, embora realize a tradução de LN para OWL, é prover um módulo de 

                                                           
12 http://www.leeds.ac.uk/ 
13 http://www.imreal-project.eu/ 

 

15 https://wordnet.princeton.edu/ 
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conversação para sistemas de diálogo melhor do que outras abordagens existentes e esse 

componente é de fato eficiente. Porém, os resultados obtidos na tradução de LN para 

OWL são inferiores aos do Renan e aos outros trabalhos correlatos descritos neste 

capítulo.  

 

5.5 NOSSAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTADO DA 

ARTE 

   

De acordo com o estado da arte, nosso sistema se insere bem no contexto 

de sistemas de diálogos que, de fato, aprendem, realizam raciocínio, traduzem LN para 

formalismo lógico, no nosso caso, para DL. Aliás, nosso sistema de diálogo é o único 

que faz raciocínio de subsunção sobre DL durante as interações com os usuários. 

Portanto, nossas contribuições em relação ao estado da arte e que contemplam os 

objetivos descritos no Capítulo 1 desta tese são (AZEVEDO et al. 2014(a-f)): 

 Construir ontologias em OWL DL com expressividade de alto nível 

através de diálogos, expressividade ALC  

 Realizar raciocínio por subsunção deduzindo que classes são 

subclasses de outras, a partir de suas respectivas descrições  

 Detectar e verificar inconsistências em tempo de desenvolvimento; e 

 Verificar satisfatibilidade de conceitos e classificação de hierarquias  

  Portanto, nossa maior contribuição e inovação para o Estado da Arte 

consiste no desenvolvimento de um sistema de diálogo inteligente com capacidade de 

aprender sobre o domínio dialogado, interagir em LN com seus usuários a respeito do 

que está sendo dialogado e com capacidade de realizar raciocínio de subsunção e de 

inconsistência em tempo real.  
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Capítulo 6 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

“Ninguém inicia uma guerra – ou melhor, nenhum ser racional deveria fazê-lo – sem antes ter 

certeza do que deseja alcançar com essa guerra e de como pretende levá-la adiante.” 

Carl von Clausewitz 
  

  Esta tese de doutorado teve como objetivo central o desenvolvimento de 

um sistema de diálogo, batizado como Renan, com capacidades de capturar fatos 

advindos dos usuários durante interações em LNC, representar esses fatos 

adequadamente sob a forma de ontologias em DL e realizar raciocínio de subsunção e 

inconsistência. Este objetivo foi demonstrado através dos experimentos executados 

(Vide Capítulo 4), utilizando-se de uma arquitetura para sistemas de diálogos (Vide 

Capítulo 3) com técnicas de PLN e de AO (Vide Capítulo 2).  

  A partir da análise dos resultados (Vide Capítulo 4), conclui-se que 

Renan, além de possuir as capacidades de dialogar em LNC, realizar raciocínio e 

representar conhecimento em OWL DL, também auxilia os envolvidos no processo de 

criação de ontologias expressivas, reduzindo a dificuldade e o tempo empregados no 

desenvolvimento destas. 

  Neste capítulo, fizemos um resumo das principais contribuições 

alcançadas nesta tese (Vide Capítulo 1), além dos subsídios que avançaram o estado da 

arte (Vide Capítulo 5) relacionado ao objetivo desta tese. Ainda assim, algumas de suas 

limitações são apontadas e discutidas, culminando na possibilidade de sugestões para 

trabalhos futuros (Vide Seção 6.2 deste capítulo). 
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6.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 

  Mediante o exposto apresentado nesta pesquisa, concluímos que, com o 

presente sistema de diálogo, denominado Renan, foi provido à comunidade: 

  Quanto à abordagem desenvolvida, na dada conjuntura, alcançamos uma 

arquitetura modular para sistemas de diálogo que realiza raciocínio de subsunção, 

dedução de novos fatos e verificação de fatos contraditórios/inconsistentes, mediante a 

interação ocorrida/permitida entre os usuários e o sistema. Além disso, há um novo 

paradigma, em que é originado um sistema que, além de representar conhecimento, 

aprende por dedução a respeito de domínios múltiplos com expressividade satisfatória 

(ontologias com expressividade máxima ALC). 

  Ainda assim, foi construído um sistema de diálogo, nomeado e 

mencionado durante todo o texto desta tese como Renan, que não se limita, durante a 

fase de extração de termos e seus relacionamentos, apenas a um método estatístico. 

Dessa maneira, tratamos aqui de uma combinação de elementos híbridos, técnicas 

linguísticas, métodos estatísticos e métodos baseados em padrões que buscam modelar 

domínios de conhecimento a partir de textos advindos dos diálogos com os usuários.  

  Afirmamos ainda que, como parte desta contribuição desenvolvemos 

uma solução para chatterbots e sistemas de diálogos com uma arquitetura específica que 

permite a estes sistemas a realização de representação de conhecimento e raciocínio 

automático, desta maneira, acumulando conhecimento de acordo com as interações 

realizadas com seus usuários.  

  Podemos entender o sistema Renan como uma solução simples e 

acessível para vários tipos de públicos, tanto para os que não possuem conhecimento na 

área aqui debatida, quanto para usuários experientes, o que consideramos como uma 

solução viável, uma vez que, de maneira sucinta, traduzimos sua utilização com uma 

simples interação em LNC com o Renan. 

 Ainda podemos mencionar que, uma vez posto o conhecimento de um 

usuário através do processo de interação para com Renan, haverá a disponibilização 

pública de todas as ontologias anteriormente desenvolvidas para usuários que venham a 

utilizar o sistema em momentos posteriores.  
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  Mediante o apresentado, concluímos que conseguimos alcançar o 

objetivo principal desse estudo e oferecer, por assim dizer, aos usuários de modo geral, 

com interesse no desenvolvimento de ontologias de forma rápida, eficiente e 

semiautomática, a partir de interações em LNC, uma abordagem com capacidade de 

realizar raciocínio e representar conhecimento em OWL DL. 

  Isto posto, considerando que no presente estudo foi desenvolvido um 

sistema inovador no qual, traduz-se de forma simples, contemplando as necessidades 

reais de uma sociedade emergente em suas ações, interações e na busca de 

conhecimento. Apresentamos um sistema de diálogo eficiente e que contempla tais 

características sociais, se adequando às necessidades dos usuários que o utilizam.  

  Por fim, vale lembrar que a ciência se firma através de questionamentos, 

por isso, almejamos que a construção do Renan e, consequentemente, desta tese possam 

representar motivos de inquietação para novas buscas, de modo a somar e contribuir 

com o conhecimento científico, que está longe de ser imutável. 

  Na próxima seção, apresentamos as limitações do trabalho e sugestões 

para trabalhos futuros. 

 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE LIMITAÇÕES E TRABALHOS 

FUTUROS 

  Vários aspectos deste trabalho podem ser aperfeiçoados, com vista a tal 

objetivo, a seguir são apresentadas algumas sugestões para continuidade do trabalho ora 

apresentado. 

 Transformar o sistema de diálogo em uma arquitetura mais próxima dos 

chatterbots. Com isso a interação entre homem e máquina possivelmente seria 

mais atrativa e mais próxima aos requisitos do teste de Turing (A. M. Turing, 

1950). Sugere-se então a criação e desenvolvimento do módulo de conversação 

com tecnologias para chatterbots, com uso do Program AB1 que já possui 

integração com a Web para respostas aos usuários e uso de arquivos AIML2 2.0 

(Artificial Intelligence Markup Language 2.0).  

                                                 
1 https://code.google.com/p/program-ab/ 

2 http://www.alicebot.org/aiml.html 
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 Utilizar uma LNC mais abrangente. Visto que, quanto mais próximo a LN 

humana, melhor a interação. Portanto, a criação e inserção de novas LNC seria 

um trabalho interessante, promovendo o aumento dos acertos durante a tradução 

de LNC para a DL.  

 Técnicas e métodos de Aprendizado de Máquina. Inserir técnicas de 

Aprendizado de Máquina, sejam elas simbólicas ou não, poderia melhorar 

substancialmente o aprendizado do Renan,  sendo uma opção plausível de 

pesquisa futura, acarretando fortemente novos avanços no estado da arte.  

 Uso de Parsers em outras línguas. Como a arquitetura do Renan é modular, os 

componentes podem ser trocados ou adicionados. Por isso, o uso de parsers em 

outras línguas, como o português, por exemplo, seria interessante, pois traria 

novas perspectivas de funcionamento e raciocínio além de um aumento no 

público que o utilizaria e da fabricação de ontologias em línguas diferentes da 

inglesa. O raciocínio em cima da Língua Portuguesa geraria novas pesquisas. 

 A integração de ontologias de topo. Integrar ontologias como a SUMO3 

(NILES, I. & PEASE, A, 2001) ou a UFO (GUIZZARDI, G., and WAGNER, G. 

2005) (GUIZZARDI, G. 2000) na arquitetura do Renan que, já possui a 

WordNet4 integrada, traria inúmeras vantagens durante a criação de ontologias 

de aplicação ou domínio. Possivelmente haveria menos fatos contraditórios e o 

conhecimento inicial do Renan seria maior, permitindo uma interação mais 

rápida durante a criação das ontologias com seus usuários.  

 Técnicas de Raciocínio. Investigar o uso de novas técnicas de raciocínio na 

arquitetura do Renan, inserir novas máquinas de inferência e/ou adicionar 

técnicas e algoritmos de raciocínio sob incertezas, temporal e, ainda, raciocínio 

sob o paradigma evolucionário, como o uso de algoritmos genéticos, combinado 

com os métodos de DL, já utlizados pelo Renan e, implementados na máquina 

de inferência Pellet5. 

 Uso da Ontoclean. Sugerimos a integração da Ontoclean (GUARINO, N. & 

WELTY, CHRISTOPHER A, 2009) à arquitetura do Renan objetivando validar 

de forma mais robusta e consistente a adequação ontológica das relações 

                                                 
3 http://www.adampease.org/OP/ 

4 http://wordnet.princeton.edu/ 

5 http://clarkparsia.com/pellet 
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taxonômicas geradas. O uso da metodologia Ontoclean integrada à arquitetura 

do Renan pode melhorar significativamente as capacidades de raciocínio deste. 

Tal investigação futura, caso contemplada por outros pesquisadores, seria um 

avanço no estado da arte para ferramentas e abordagens que executam a tarefa 

de gerar ontologias a partir de textos e diálogos que usam técnicas de AO, por 

exemplo.  
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APÊNDICE I 

 

As tags em nível de palavra do Penn Treebank utilizadas na fase de análise 

sintática do Renan: 

Tag Significado Papel no Renan 

CC Coordinating conjunction Indica restrição lógica AND e OR 

IN Preposition or 

subordinating conjunction 

Afeta significado do predicado na tripla 

JJ Adjective Afeta classes (sujeito/objeto) na tripla 

MD Modal Afeta significado do predicado na tripla 

NN Noun, singular or mass Afeta classes (sujeito/objeto) na tripla 

NNS Noun, plural Afeta classes (sujeito/objeto) na tripla 

NNP Proper noun, singular Afeta classes (sujeito/objeto) na tripla 

NNPS Proper noun, plural Afeta classes (sujeito/objeto) na tripla 

RB Adverb Indica restrição lógica quando NOT 

TO To Afeta significado do predicado na tripla 

VB Verb, base form Afeta significado do predicado na tripla 

VBD Verb, past tense Afeta significado do predicado na tripla 

VBG Verb, gerund or present 

participle 

Afeta significado do predicado na tripla 

VBN Verb, past participle Afeta significado do predicado na tripla 

VBP Verb, non-3rd person 

singular present 

Afeta significado do predicado na tripla 

VBZ Verb, 3rd person singular 

present 

Afeta significado do predicado na tripla 

 



183 
 

 
 

APÊNDICE II 

 

Códigos OWL DL referentes aos exemplos apresentados 

no Capítulo 4. 

(1) Juvenile is an young fish or animal that has not reached sexual maturity 

 
 

Figura AII.1: Código OWL referente à sentença processada (1). 

 

(2) A vector is an organism which carries or transmits a pathogen 

 

Figura AII.2: Código OWL referente à sentença processada (2). 
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(2b) A vector is any agent (person, animal or microorganism) that carries and 

transmits an infectious pathogen 

 

Figura AII.2(b): Código OWL referente à sentença processada (2b). 

 

(3) Shark is a fish and an aquatic animal. It’s has cartilaginous skeleton and is 

 not a marine mammal. 

 

Figura AII.3: Código OWL referente à sentença processada (3). 
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(4) A self-propelled wheeled vehicle is a motor vehicle or road vehicle that does not 

 operate on rails. 

 

Figura AII.4: Código OWL referente à sentença processada (4). 

 

(5) Biosphere is a portion of earth and its atmosphere that can supports life 

 

Figura AII.5: Código OWL referente à sentença processada (5). 
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(6) Schistosomiasis is a parasitic disease that caused by trematodes 

 

Figura AII.6: Código OWL referente à sentença processada (6). 

 

 

(6b) schistosomiasis ⊑ (parasitic_disease) ⊓ caused_by.Trematodes 

 

 

 
Figura AII.6(b): Código OWL referente à sentença processada (6b). 

 

(7) A student is a  learner or someone who attends an educational institution. 

 

Figura AII.7: Código OWL referente à sentença processada (7). 
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(8) A minister is a politician who holds significant public office and that works in 

national or regional government 

 

Figura AII.8: Código OWL referente à sentença processada (8). 

  

(9) Pair Trawling is a Bottom or mid-water trawling by two vessels towing the same 

 net. 

 

Figura AII.9: Código OWL referente à sentença processada (9). 
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(10) Tetraploid is a cell or organism that having four sets of chromosomes 

 

Figura AII.10: Código OWL referente à sentença processada (10). 

(10b)  tetraploid having a sets of chromosomes 

 

Figura AII.10(b): Código OWL referente à sentença processada (10b). 


