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Resumo 

Nos dias atuais, soluções para comércio eletrônico em larga escala devem tratar de vários 

desafios da integração de informação. Alguns problemas nesta tarefa envolvem o tratamento da 

explosão do número de mapeamentos e do problema da padronização em si. Muito esforço tem 

surgido com o objetivo de solucionar a integração em e-Business, entretanto inflando em número 

e gerando inconsistências. O propósito deste trabalho é fornecer um método utilizando uma 

camada superior, uma ontologia principal, intermediando os domínios. Essa ontologia deve ser o 

mais genérica possível dentre os domínios inferiores, que especializam e a instanciam de acordo 

com necessidades individuais. A vantagem é associar conceitos de ontologias com padrões e 

tecnologias da Web Semântica com o objetivo de preservar a independência na distribuição dos 

dados, porém preservando a consistência da informação. Essa arquitetura é validada pela 

implementação de um protótipo usando uma interface e um projeto Web e a Linguagem de 

Ontologia da Web (Ontology Web Language – OWL, recomendação da W3C). 

 

Palavras-chave: Integração de dados, ontologia, web semântica, negócio eletrônico, linguagem 

de ontologia, OWL. 
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Abstract 

Nowadays, solutions in large-scale electronic commerce have to deal with several challenges in 

information integration. Some issues in this task involve coping with the explosion of the number 

of mappings and the problem of standardization itself. Much work appeared trying to solve 

integration in e-Business, however inflating in number and generating inconsistencies. The 

purpose of this work is to bring a method of using a main, top layer ontology intermediating the 

domains. This ontology must be the most generic possible among the underlying domains, which 

specialize and instantiate it according to individual necessities. The advantage is to associate 

certain ontology concepts with Semantic Web standards and technologies in order to preserve 

independency in data distribution, even though preserving the consistency of information. This 

architecture is validated by the implementation of a prototype using a Web interface and design, 

and the Ontology Web Language (OWL, a W3C recommendation). 

 

Keywords: Data integration, ontoloty, semantic web, e-business, ontology language, OWL. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 

 

 

 

 

Presenciou-se nos últimos anos o crescimento exponencial da Web como veículo de 

divulgação de informação no nível mundial. Em decorrência disso, o comércio e a indústria, que 

têm utilizado a WWW (World Wide Web, Grande Teia Mundial) notadamente como meio 

publicitário, hoje estão ampliando cada vez mais a aplicação do emergente comércio eletrônico. 

Além disso, o alcance global da Web gerou a necessidade de se criarem espaços para negócios 

eletrônicos – electronic marketplaces –, locais virtuais nos quais compradores, vendedores e agentes 

de software encontram-se para negociar e comerciar bens e serviços, compartilhando informação 

que é geralmente obtida em fontes disponibilizadas ao público por diferentes organizações. 

Entretanto, nos anos anteriores, companhias equiparam-se com sistemas próprios de 

armazenamento de dados, gerando vários sistemas de informação contendo dados relacionados 

entre si, mas que são redundantes, heterogêneos e nem sempre substanciais. Os problemas 

decorrem, em sua maior parte, de heterogeneidade estrutural e de aplicação, assim como da falta 

de um esquema comum, causando diferenças semânticas entre fontes de informação distintas 

[BBB01].  

Os Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) têm tradicionalmente usado 

modelos de dados baseados em estruturas regulares. Como exemplo, tem-se o modelo relacional 

(introduzido nos anos 70 e largamente usado) [Dat95], o modelo orientado a objetos [Sub00] e o 

modelo objeto-relacional (mais recente) [OO00]. 

O problema de integrar dados originados de fontes de dados distintas vem ganhando 

importância na comunidade de pesquisa de bancos de dados [Cos05]. No ambiente Web, os 

dados são disponibilizados em diversas fontes distintas, que podem ser bancos de dados 
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relacionais, bancos de dados orientados a objetos, bases de conhecimento, planilhas, páginas da 

Web, entre outros. A dificuldade consiste em prover uma visão uniforme dessas fontes de dados 

para que usuários possam ter uma visão única dos dados de todas essas fontes. 

Paralelamente, pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de proporcionar 

interoperabilidade na Web. O principal problema da Web atual é que suas páginas são 

essencialmente textuais, não possuindo delimitadores de informação precisos. Um enorme 

número de páginas HTML (HyperText Markup Language, ou linguagem de marcação de hipertexto) 

[Ber00], dispersas na Internet, provêm apenas informação necessária à formatação, útil para a 

exibição em navegadores (browsers), mas que não trazem significado semântico necessário aos 

sistemas de informação. 

Um primeiro passo para obter informações de várias fontes na Web foi a criação de sistemas 

de Recuperação de Informação [CP03] – apareceram os chamados engenhos de busca (search 

engines) para a Web. Estes foram criados com o objetivo de contornar problemas atrelados ao 

crescimento exponencial do número de páginas da Web, que tornou a tarefa de catalogação ou 

classificação manual, mantendo ampla cobertura com recuperação precisa da informação, 

inviável. Tais sistemas auxiliaram na concepção e intensa disseminação do uso da Web como 

repositório de informação em escala global. 

Entretanto, como a Web constituiu-se ao longo dos últimos anos de conteúdo essencialmente 

textual, é de extrema dificuldade o processo de obtenção precisa de informação (como ocorre, 

por exemplo, na resposta a uma consulta a um SGBD). 

Assim, uma das possibilidades que vem à tona para contornar esse problema é a aplicação de 

técnicas de aquisição de conhecimento sobre linguagem natural, tanto sobre a base de dados 

quanto para a construção de consultas, através de uma solução geral para o problema. 

O problema principal nesse paradigma é que já se depositaram mais de 30 anos de pesquisa 

acadêmica acerca de técnicas para processamento de linguagem natural em Inteligência Artificial e 

ainda não se avançou o suficiente no sentido de se obter uma solução completa e que pudesse ser 

implementada e adotada comercialmente. Ainda há muito para se avançar nessa área, que possui 

excelentes perspectivas. Porém é preciso adotar já melhorias à Web atual para que um sem-

número de aplicações tornem-se realidade sem que seja necessário esperar a finalização dos 

avanços na engenharia do conhecimento, sub-área da Inteligência Artificial. 

Além disso, alguns princípios básicos da engenharia do conhecimento afirmam que nenhuma 

solução para a Internet deve ser geral. Uma evidência que reforça esta afirmação é o fato de que 
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testes em sistemas de Recuperação de Informação mostram que restringir domínios de 

conhecimento aumenta sua precisão [Fre03]. 

Ademais, com a consolidação da Web, muitos dados não são mantidos em bancos de dados. 

Esta característica se deve à própria natureza dos dados da Web, que são semi-estruturados. Tais 

dados são aqueles em que o esquema de representação está presente, explícita ou implicitamente, 

juntamente com o dado, ou seja, são autodescritivos. Com os dados semi-estruturados, é preciso 

uma análise do dado para identificar sua estrutura. O gerenciamento dos dados semi-estruturados 

pelos SGBD tradicionais não pode ser feito de forma direta, tornando-se, assim, um problema 

para a cultura de banco de dados [Arr02]. 

Dessa forma, o número insuficiente de soluções capazes de capturar a semântica das páginas 

da Web conduziu à demanda de serviços apropriados à aplicação de ontologias computacionais 

[Ebe04, Wac01]. Essa tecnologia aparece com o objetivo de estruturar a informação dispersa na 

rede. Ontologias computacionais diferem de ontologias em geral, que surgiram de estudos em 

Filosofia. Isto está melhor detalhado no item 2.4.4. Deste ponto do texto em diante, para efeito 

de simplificação, ontologias computacionais serão chamadas ontologias, apenas. 

Recentemente, a interoperabilidade na Web esteve atrelada às promessas de XML (eXtensible 

Markup Language) [BPS04] de prover um padrão para uma linguagem comum, que seria 

compartilhada através da Web. Entretanto, XML define apenas a sintaxe de tal linguagem, 

permitindo somente interoperabilidade sintática, porém falhando em prover interoperabilidade 

semântica. O resultado é que descrições XML idênticas podem significar informações 

completamente diferentes, dependendo de quem ou do quê as use. A falta de semântica em XML 

provou ser um obstáculo para o desenvolvimento de Web services que possam atuar de maneira 

autônoma no mercado eletrônico [PSNS95]. 

Por outro lado, XML é uma tecnologia muito mais madura para a WWW, comparando-se às 

ontologias para a Web Semântica, em termos de tamanho de comunidades de usuários, 

disponibilidade de ferramentas de suporte e viabilidade de modelos de negócio que se embasam 

na tecnologia. No entanto, as ontologias podem ser adotadas em situações nas quais a capacidade 

de representar semântica é importante o suficiente para ultrapassar as vantagens de maturidade de 

XML [Kim02]. 

Ocorre que a maior parte dos serviços de integração de negócios tem-se baseado em 

frameworks mediados por XML, e isto inclui os serviços de integração de dados de negócio. As 

deficiências associadas ao XML são, por conseqüência, recorrentes nesses sistemas. Essas 
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soluções normalmente utilizam algum modelo de documentos baseado em estrutura de árvore 

(tree-based), criando um conjunto de metadados que são eficazes para a obtenção de respostas 

precisas a consultas de baixa complexidade. No entanto, esses metadados têm fraco 

relacionamento com outros metadados, e não possuem informações lógicas adicionais, como é 

feito na definição de ontologias. Essas informações, entretanto, são úteis para aumentar a 

probabilidade de amplitude e de maior precisão na obtenção das informações, bem como 

melhorar possibilidade de elaboração de consultas mais complexas. 

Basicamente, duas características da Internet dificultam o acesso a informações específicas e 

relevantes: a quantidade e a ausência de definição semântica precisa para as informações 

publicadas, para que sejam inteligíveis por programas e sistemas. Além disso, é necessário agregar 

valor à informação disponível, tal que a mesma possa ser inferida tanto por humanos quanto por 

agentes inteligentes. Nesse contexto, as ontologias são aplicáveis. 

Existem dezenas de especificações para descrever ontologias [CG00], com diversos tipos de 

aplicações na Computação [CJB99]. Até então vinham sendo empregadas especialmente em 

aplicações de Inteligência Artificial, para armazenamento de conhecimento e realização de 

inferências lógicas, entre outros. 

A deficiência de semântica na Web decorreu mormente da necessidade de que os dados 

fossem disponibilizados não somente para compreensão humana, mas também para auxílio da 

interoperabilidade independente entre as máquinas, promovendo acesso automatizado à 

informação através de processamento semântico dos dados, utilização de metadados e heurísticas. 

Assim, a Web Semântica surgiu com o objetivo de proporcionar estruturas conceituais, como o 

desenvolvimento de linguagens, para expressar informações que possam ser lidas e interpretadas 

por máquinas [BHL01; SW06]. 

Visando suprir a deficiência de XML para o problema da interoperabilidade semântica na 

Web, surgiu, como projeto da World Wide Web Consortium (W3C) [Ber00; W3C06], a arquitetura 

RDF (Resource Description Framework) [LS99]. Esta arquitetura é composta pela linguagem de 

descrição de recursos RDF, e pela linguagem de definição de vocabulários (termos) de recursos, 

RDF Schema [LS99]. Assim, passou-se a possibilitar interoperabilidade semântica, além dos 

níveis sintático e estrutural. A partir de RDF, tornou-se possível criar ontologias que poderiam 

ser disponibilizadas na Web. 

Ontologias podem melhorar as aplicações na Web porque a informação pode ser referenciada 

e alcançada mais precisamente, ao invés de usar palavras-chave potencialmente ambíguas. Além 
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disso, a delimitação do escopo do domínio é mais precisamente definida. 

Mais recentemente, foram desenvolvidas linguagens mais elaboradas para a definição de 

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

Ontologia da Web) foi definida como uma recomendação W3C no início do ano de 2004 

[MH04]. Esta linguagem surgiu basicamente de melhoramentos a partir da linguagem 

DAML+OIL [HH01], que por sua vez estende a linguagem RDF, sendo uma evolução das 

linguagens DAML (Darpa Markup Language) [DAML01; HM00] e OIL (Ontology Inference Layer) 

[Hor00]. 

A maior parte das implementações baseadas em ontologias atuais tem desenvolvido integração 

de informação baseada em mapeamentos semânticos [Bus01]. Essas implementações têm sido 

efetuadas em sua maioria ao modo da tradução XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations) 

[Cla99]. XSLT permite que se realize, de forma manual, o mapeamento sintático entre pares de 

esquemas XML diferentes. Um problema nesse paradigma reside na complexidade exponencial 

do número de mapeamentos em função do número de esquemas XML, quando ocorre acréscimo 

de novas fontes de dados. Esse modelo não é plenamente escalável, principalmente em se 

tratando de sistemas para integração de informações em larga escala, como é o caso dos Sistemas 

de Integração de Informação na Web. 

Também aplicações de OWL ainda não foram exploradas em todo o seu potencial, já que é 

um padrão recente, apesar de existirem diversas implementações e evoluções nessa tecnologia, 

muitas destas ainda em andamento. A maioria dos trabalhos têm-se baseado em linguagens mais 

tradicionais, como OIL ou RDF Schema. 

1.1 Objetivos 

 

O principal propósito deste trabalho é desenvolver uma arquitetura para integração de dados 

no nível semântico de informação, num ambiente baseado nos padrões da Web Semântica. Para 

tal, utiliza-se uma ontologia central (de domínio geral) e ontologias distribuídas na Web (de 

domínio específico) sobre esquemas de dados. 

A ontologia central é descrita na linguagem OWL e, para estudo de caso, foi definido o e-

business como domínio a ser integrado. Para se realizar a integração, cada fonte de dados distinta 

deve ter seus dados parcial ou integralmente convertidos em OWL, ou cada fonte deve 
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disponibilizar na Web uma “fachada” de seus dados na linguagem OWL (através de conversão ou 

mapeamento dos dados privados locais), definindo as ontologias de domínio específico. Estas 

devem mapear também os conceitos definidos na ontologia central, através de operadores lógicos 

disponíveis na própria linguagem OWL. 

A arquitetura também prevê que a ontologia central e o ambiente de integração devem ser 

disponibilizados por meio de um serviço central, na forma de uma aplicação Web dinâmica. Uma 

vez definidas as ontologias específicas das fontes e os mapeamentos entre estas e a ontologia 

central, o que deve ser realizado por colaboradores especialistas de cada fonte, tal serviço pode 

prover consultas aos dados e navegação pelas informações descritas nas ontologias locais. Isso é 

possível graças ao emprego de uma máquina de inferência, que torna possível responder a 

consultas, de acordo com requisições do usuário, sobre os esquemas e dados disponibilizados. 

Essa proposta foi validada pela construção de um protótipo funcional, de acordo com as 

especificações de arquitetura descritas neste trabalho. 

Dessa forma, os objetivos desta proposta são: 

1.  Desenvolver uma arquitetura que possibilite o acesso simultâneo a diversas fontes de 

dados distribuídas na Web; 

2.  Demonstrar utilização prática das melhorias com a uniformização do modo como os 

dados são publicados na Web, ao utilizar padrões definidos pela W3C; 

3.  Possibilitar uma infra-estrutura para e-business na Web utilizando software para integração 

de dados, a partir de bases de dados dispersas na Web; 

4.  Simplificar o processo de obtenção da informação a partir de diversas fontes, ao permitir 

visualização e consultas a dados de fontes distintas a partir de uma fonte única; 

5.  Melhorar a forma como são realizadas consultas, fazendo uso de máquina de inferência; 

6.  Preservar a autonomia das fontes de dados, através da definição de uma arquitetura em 

camadas; 

7.  Utilizar uma formalização semântica padronizada e única no topo da arquitetura de 

integração, abstraindo a camada com os esquemas dos bancos de dados, descentralizando a 

tradução de consultas do sistema de integração e facilitando a integração semântica entre os 

esquemas; e 

8.  Implementação de um protótipo que valida a proposta, utilizando como apoio 

ferramentas não-proprietárias. 
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Esta dissertação descreve a especificação e o desenvolvimento de uma arquitetura em camadas 

que utiliza OWL para promover distribuição das informações enquanto propõe uma estrutura de 

hierarquia sobre a informação. Ainda, demonstra sua aplicação prática nas visões de um 

protótipo – chamado OntoBusiness – baseado nessa arquitetura. Para tal, foi necessária a 

construção da ontologia central no domínio de e-business. Nesse sistema, os usuários têm uma 

visão única da informação acerca de esquemas e dados disponibilizados em servidores 

distribuídos, através do uso da ontologia central, por meio de serviços disponibilizados em um 

portal na Web. 

1.2 Estrutura da dissertação 

 

Este documento está organizado como segue. 

Além desde capítulo introdutório, este trabalho é formado por mais cinco capítulos. 

O Capítulo 2 provê uma visão geral dos conceitos utilizados na proposta. Esse capítulo 

descreve aspectos da Integração de Dados e seus principais desafios. Também trata do uso de 

metadados na Web, da Web Semântica, sua concepção e arquitetura, e da linguagem OWL, para 

definição de ontologia. Na seqüência, é fornecida uma explanação do conceito de e-business. Por 

fim, é dada uma visão geral dos conceitos e do uso de software livre e ferramentas não-

proprietárias. 

O Capítulo 3 fornece uma descrição detalhada da arquitetura proposta e uma discussão das 

vantagens e desvantagens. 

O Capítulo 4 detalha a ontologia central proposta para o sistema, seu modelo e 

implementação na linguagem OWL. 

No Capítulo 5 é apresentado o protótipo OntoBusiness, construído para validar a estrutura 

proposta, bem como um estudo de caso demonstrando sua usabilidade. 

Finalmente, no Capítulo 6 são apresentados a conclusão e planos para trabalhos futuros. 
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Capítulo 2 
 

Fundamentação Teórica 

 

 

 

Este capítulo faz um apanhado dos conceitos que dão embasamento a este trabalho. 

Inicialmente, nas seções 2.1 e 2.2, fala-se sobre Integração de Dados na Web, requisito principal 

para a definição da arquitetura do sistema. Nas seções 2.3 é explicado o que são metadados na 

Web e na seção 2.4, sobre a arquitetura da Web Semântica. Na seção 2.5 é explicado o conceito 

de e-business. Na seção 2.6 são explanados conceitos acerca de software livre e ferramentas não-

proprietárias, requisitos para a construção do protótipo que valida este trabalho. Por fim, na 

seção 2.6, é fornecido um conjunto de trabalhos relacionados, suas principais contribuições, 

semelhanças e divergências em relação a este trabalho. 

2.1 Integração de Dados na Web 

 

O principal objetivo de um sistema de integração de dados é prover uma visão integrada de 

diversas fontes de dados distribuídas e heterogêneas de maneira transparente, transmitindo ao 

usuário uma ilusão de um sistema centralizado e homogêneo. Essas fontes podem ser desde 

dados convencionais até repositórios de dados semi-estruturados. 

Nos últimos anos, o problema de integrar dados originados de fontes de dados distintas vem 

ganhando importância na comunidade de pesquisa de bancos de dados. No ambiente Web, é 

comum serem encontrados dados disponibilizados em várias fontes distintas. Essas fontes 

podem ser bancos de dados relacionais, bancos de dados orientados a objetos, bases de 

conhecimento, planilhas, páginas da Web, entre outros. O problema consiste em prover uma 

visão uniforme dessas fontes de dados para que usuários possam submeter consultas a essa visão 
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e receber uma resposta com a unificação das respostas de todas as fontes que sejam capazes de 

responder à consulta. 

Nesse contexto, sistemas de integração de dados vêm surgindo como ferramentas para 

oferecer acesso uniforme a dados distribuídos em fontes heterogêneas e autônomas [Gar97, 

DHW01, GMT02, GDSS03, Ive99]. A autonomia das fontes é explicada pelo fato de, muito 

comumente, existirem aplicações locais processando dados diretamente nessas fontes, sem 

interação com o sistema de integração de dados. A presença da heterogeneidade nos dados é um 

fator principal para criar dificuldades em sistemas de integração de dados. As heterogeneidades 

podem ser: 

i) de nível técnico, resultante de diferentes plataformas de hardware, sistemas operacionais, 

sistemas de  gerenciamento de bancos de dados e linguagem de programação, e 

ii) nível conceitual, resultante de diferentes modelos de dados (relacional, orientado a objetos, 

entre outros) e diferentes processos para modelagem para os mesmos conceitos do mundo real. 

 

2.1.1 Arquiteturas para a Integração de Dados 

Os sistemas de integração de dados seguem, normalmente, duas abordagens clássicas [ABS00], 

virtual ou materializada, em que cada uma segue uma arquitetura de implementação. Na literatura 

é citada ainda uma terceira abordagem, de arquitetura federada [ACH02, Are03, Ber02, HIST03, 

OST03]. Essas abordagens são explanadas a seguir: 

i) a abordagem virtual, em que os dados somente são extraídos das fontes quando consultas são 

requisitadas. Tal abordagem tem a principal vantagem de manter os dados sempre atualizados. 

Por outro lado, torna-se ineficiente quando as fontes têm tempo de resposta alto ou encontram-

se temporariamente inacessíveis. Vale observar que a adoção de mediadores é inerente a essa 

abordagem, o que será explicado na seqüência. A Figura 2.1 mostra a arquitetura baseada em 

mediadores. 
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consulta 
resposta 

tradutor tradutor 

servidor 
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dados 

servidor 
dados 

consulta resposta 

 

Figura 2.1 - Arquitetura de mediadores [Los03]. 

 

De acordo com Wiedehold [Wie92], os mediadores são módulos de software que exploram o 

conhecimento representado em um conjunto ou subconjunto de dados para gerar informações 

para aplicações residentes em uma camada superior. Já em [Arr02] mediador é definido como um 

programa que estabelece uma camada ativa entre o usuário e as fontes de dados do lado do 

cliente, independentemente das fontes. Ele pode acessar uma ou mais fontes de dados, bem 

como outros mediadores através de wrappers, cuja principal tarefa é traduzir consultas do 

mediador para a linguagem da fonte hospedeira. 

ii) a abordagem materializada, em que os dados são recuperados, integrados e armazenados em 

repositórios chamados data warehouse. Dessa forma, as consultas são feitas diretamente nesses 

repositórios. Assim, tal abordagem tem a vantagem de tornar as informações disponíveis de 

imediato para as consultas, porém pode haver problemas de inconsistência nos dados 

armazenados. Isto ocorre devido ao fato de os dados desses repositórios não estarem em total 

sincronia com os dados das fontes que eles refletem, havendo possibilidade de apresentarem 

diferenças que poderiam levar a respostas desatualizadas, incorretas ou inválidas às consultas. A 

Figura 2.2 mostra a arquitetura baseada em data warehouse. 
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dados 
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dados 
 

Figura 2.2 - Arquitetura de data warehouse [Los03]. 

 

iii) arquitetura peer-to-peer ou federada 

Os sistemas de gerenciamento de dados par-a-par, ou PDMS (Peer Data Management Systems), 

foram propostos como uma arquitetura descentralizada para compartilhamento de dados 

[ACH02; Are03; Ber02; HIST03; OST03]. Um PDMS consiste em um conjunto de nós físicos 

(peers). Cada peer tem um esquema associado que representa seu domínio de interesse. Alguns peers 

armazenam dados atuais e descrevem quais desses dados são relativos ao esquema. Os dados 

armazenados não cobrem necessariamente todos os aspectos do esquema do peer. 

Mapeamentos entre esquemas em um PDMS são feitos localmente entre pares ou pequenos 

conjuntos de peers. Quando uma consulta é submetida a um peer, o sistema pode obter dados 

relevantes de qualquer peer no PDMS que estiver conectado através de caminhos semânticos de 

mapeamentos. No PDMS da Figura 2.3, uma consulta no nó Roma pode obter dados do nó Paris 

e vice-versa, seguindo o caminho através de Projetos-BD e Stanford. Diferentemente de sistemas de 

integração de dados ou mediadores que são hierárquicos, um PDMS dá suporte a qualquer 

relacionamento arbitrário entre os peers. De fato, PDMS são generalizações estritas de sistemas de 

integração de dados, já que alguns peers podem atuar como mediadores para outros peers. 



 

 

 

12 

DBLP

dados

artigo

artigo

Berlin

dados

área

membros projeto

nome publicações pessoas

Roma

dados

membros publicações

projeto

artigo autormembro

título

Projetos-BD

projetos

nome publicaçõesmembro

Stanford

dados

pessoas artigos

estudantes publicações

Paris

dados

direção membros

projeto líderes outros

 

Figura 2.3 Um PDMS para um banco de dados de domínio pesquisa [Cos05]. 

 

As principais vantagens de um PDMS são: 

• Peers podem compartilhar dados em diversos domínios sem um esquema de mediação; 

• As inclusões de novos peers em um PDMS podem ser feitas de forma oportuna. Por 

exemplo, um peer pode prover mapeamentos para peers similares já presentes no 

PDMS; e 

• Um peer pode submeter consultas usando o seu próprio esquema sem a necessidade de 

conhecer um esquema diferente. 

À visão uniforme das fontes em um sistema de integração de dados dá-se o nome de esquema 

global. Este é um esquema de banco de dados que representa os esquemas das fontes distintas a 

serem integradas (chamadas de fontes locais). 

Os sistemas de integração de dados baseados em mediadores (abordagem virtual) podem ser 

classificados de acordo com o enfoque de mapeamento dos componentes do esquema global 

para os componentes dos esquemas das fontes locais. Existem dois enfoques tradicionais, o 

Global-As-View (GAV) [PAG96] e o Local-As-View (LAV) [FW97]. No enfoque GAV, os 

componentes do esquema global são mapeados como visões sobre as fontes locais. Já no LAV, o 

mapeamento é feito de forma inversa ao GAV. Nele, os componentes das fontes locais são 

mapeados como visões sobre o esquema global. 
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A vantagem mais importante da integração de dados é permitir aos usuários especificar o que 

eles desejam e o sistema determina como obter as respostas [Los01]. Dessa forma, livra-se o 

usuário de ter que buscar fontes relevantes, interagir com interfaces particulares e combinar 

informações diversas. O usuário só precisa conhecer um esquema global, também chamado de 

esquema integrado ou esquema de mediação. O esquema global é o esquema do sistema de 

integração de dados que representa as entidades presentes nas fontes integradas (ou locais). 

A principal característica para distinguir sistemas de integração de dados e sistemas 

distribuídos e paralelos está no fato de que as múltiplas fontes de um sistema de integração de 

dados são autônomas. Particularmente, as fontes de dados de um sistema de integração são 

fontes pré-existentes e criadas de forma independente.  

Devido à natureza autônoma das fontes de um sistema de integração de dados, elas continuam 

a dar suporte a aplicações locais, podendo sofrer alterações tanto nos dados quanto nos 

esquemas. Dessa forma, um sistema de integração de dados tem que lidar com as constantes 

mudanças no conjunto de fontes integradas. Essas características aumentam a necessidade de 

ricos mecanismos e descrição de dados, tal como a aplicação de técnicas de representação do 

conhecimento. Em particular, os sistemas de integração de dados requerem mecanismos flexíveis 

para descrever os dados das fontes. Tais descrições podem carregar restrições complexas a 

respeito do conteúdo. 

Uma das principais limitações dos atuais sistemas de integração de dados está relacionada à 

capacidade destes de evoluírem de acordo com o dinamismo das fontes de dados. A grande 

maioria baseia-se em visões estáticas definidas previamente que integram dados de um conjunto 

fixo de fontes através de linguagens de descrição de fontes. 

Um sistema de integração de dados também deve ser capaz de sobrepor a heterogeneidade das 

diversas fontes integradas que, na maioria das vezes, foram projetadas utilizando diferentes 

modelos de dados e diferentes representações para os mesmos conceitos do mundo real. 

A heterogeneidade semântica tem sido identificada como um dos problemas mais importantes 

e difíceis de se tratar. Ela envolve a interoperabilidade e cooperação entre múltiplas fontes de 

informação, retratando diferenças sintáticas, semânticas e estruturais entre sistemas. No estudo 

de Banco de Dados os aspectos de troca, compartilhamento e integração de dados já foram bem 

explorados na literatura. 

No entanto, em ambientes dinâmicos como a Web, aplicações de integração de dados 

enfrentam desafios ainda maiores, visto que devem lidar com fatores mais críticos: um grande 
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número de fontes de dados altamente evolutivas, pouca representação de metadados e 

características das fontes de dados e um alto grau de autonomia das mesmas. 

Assim, uma nova abordagem de integração de dados deve ser aplicada à Web, evoluindo para 

novos paradigmas, como é o caso de sistemas híbridos. Estes são sistemas que realizam a 

integração de dados com materialização, ao mesmo tempo fazendo uso de mediadores. 

Por outro lado, um middleware é considerado um software com características de mediadores, 

oferecendo adicionalmente características auto-extensíveis, isto é, é capaz de prover outras 

funcionalidades de aplicações específicas e de enviá-las automaticamente a sites remotos 

[Mou01]. 

Um middleware provê uma interface uniforme de acesso a dados, oferecendo a usuários e 

aplicações de clientes uma visão homogênea, mantendo autonomia e distribuição das fontes de 

dados, proporcionando mecanismos para acessar seus conteúdos e suas descrições (metadados). 

No entanto, estes sistemas de mediação por si só não solucionam a problemática da integração 

de dados no ambiente Web. O volume elevado, a grande volatilidade, o alto dinamismo e a 

grande heterogeneidade da informação disponibilizada na Web podem gerar conflitos de difícil 

solução. 

Embora tenham surgido algumas propostas para a integração de dados semi-estruturados e, 

mais recentemente, com o uso de XML [BPS04], a maioria das propostas ainda adota soluções 

com alto índice de centralização, o que dificulta seu uso no ambiente distribuído da Web. O 

maior desafio para a integração de dados na Web é contornar a heterogeneidade semântica, que 

representa atualmente o maior empecilho para interoperabilidade dos dados na Web. Para tratar 

esse problema é preciso dar relevância ao uso de metadados e ontologias, buscando uma 

padronização, como vem fazendo a W3C, no sentido de dar corpo a uma rede semântica 

distribuída chamada Web Semântica. 

2.2 Principais Desafios da Integração de Dados 

 

Como descrito anteriormente, o objetivo principal de um sistema de integração é prover uma 

interface uniforme para uma coleção de diferentes fontes. Em [GUW00; Lev99], citam-se alguns 

dos problemas mais comuns encontrados quando se trabalha com um sistema de integração: 

i) Diferentes tipos de dados entre as diferentes fontes; 
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ii) Diferente convenção de valores. As fontes podem usar diferentes nomes ou formatos para 

referenciar o mesmo objeto; 

ii) Diferenças semânticas. Muitos termos podem ter diferentes interpretações nas fontes. Por 

exemplo, uma determinada fonte relacional pode armazenar todos os atributos de um livro em 

uma única tabela, enquanto que uma outra fonte pode representar os atributos através de 

relacionamentos. Além disto, os nomes das tabelas e dos atributos provavelmente serão 

diferentes de uma fonte para outra; 

iv) Valores ausentes. A informação de um tipo pode não ser definida em uma fonte, mas 

outras podem defini-lo; 

v) Modelagem de dados. Um esquema mediador é um dos primeiros passos que um projetista 

deve considerar ao desenvolver uma aplicação de integração. Este esquema descreve os dados das 

fontes integradas que são importantes para os usuários. Existem duas abordagens para definir 

este esquema global: 

a) Visão Global. O esquema global é uma visão dos esquemas locais. Tem a vantagem de 

que a tradução da consulta no esquema global em consultas nos esquemas locais é mais 

simples. Por outro lado, para suportar modificações das fontes locais, é preciso construir um 

novo esquema global considerando todo o conjunto de fontes modificadas; e 

b) Visão Local. A visão local consiste em definir as fontes locais como visões do esquema 

global. Em contraste com a visão global, modificações nas fontes locais são tratadas nas 

definições isoladas para cada fonte. Entretanto, nesta abordagem é preciso que as consultas 

descritas no esquema global sejam reescritas, ou seja, reformuladas para cada esquema local. A 

Figura 2.4 mostra uma visão geral da arquitetura de sistema baseado em mediador exibindo a 

reformulação de consultas. 

Adicionado ao esquema mediador, são necessários descritores (metadados) das fontes de 

dados, os quais devem especificar, por exemplo, seus conteúdos, atributos, regras e 

capacidades de processamento de consulta. Esta tarefa é mais complexa quando consideramos 

a integração de dados na Web, pois seu esquema, entre outras características, pode ser muito 

extenso e de rápida evolução. Além dos descritores, deve-se especificar as correspondências 

entre os elementos do esquema do sistema integrado e do esquema das fontes locais. 

Geralmente adiciona-se ao processo de identificação de correspondências dicionários comuns 

para resolver problemas de semântica, ou técnicas como thesaurus (dicionários de sinônimos) 

e/ou ontologias, para descrever termos e relacionamentos de um domínio [SL01]; 
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Figura 2.4 Passos de reformulação de uma consulta [Alo00]. 

 

viii) Reformulação da consulta. Um sistema de integração de dados da abordagem virtual deve 

possuir um módulo que traduza a consulta do usuário, a qual é baseada no esquema mediador, 

numa consulta adequada ao processamento nas fontes locais. É importante assegurar que fontes 

irrelevantes à consulta não são acessadas e que a reformulação seja semanticamente correta; 

ix) Construção de Wrappers. Um Wrapper é um programa específico para cada fonte de dados. 

Tem como função geral encapsular o acesso a uma única fonte de dados, tornando-a mais 

utilizável. Num sistema de integração, Wrappers têm como objetivos principais traduzir consultas 

de uma camada superior em consultas específicas das fontes correspondentes na camada inferior 

do sistema e converter os dados de uma fonte local para o formato de um modelo de dados 

comum [Ham98]; e 

x) Otimização e execução de consulta. Os processos de otimização e execução de consultas 

apresentam diferenças significantes nas abordagens de um sistema tradicional de banco de dados 

e em um sistema de integração. Entre elas podem ser citados: 

- Em um sistema de integração, as fontes são autônomas, portanto o otimizador pode 

não ter estatísticas confiáveis sobre as fontes; 

- As fontes de um sistema de integração possivelmente têm diferentes capacidades de 

processamento, portanto um otimizador de consultas em um sistema de integração precisa 
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considerar a possibilidade de explorar as capacidades de processamento das fontes; e 

- Nos bancos de dados tradicionais pode-se estimar o tempo de transferência de dados 

de um disco para a memória. Entretanto, nos sistemas de integração os dados são 

geralmente transferidos em ambientes de rede e os atrasos podem ocorrer por diversos 

motivos. Isto pode tornar ineficiente um plano baseado em estimativas de custos. 

 

2.3 Metadados na Web 

 

Metadados, também conhecidos como “dados sobre dados”, são utilizados para descrever as 

características de recursos e seus relacionamentos, formando dados semi-estruturados. De 

maneira geral, metadados são usados para descrever algum tipo de recurso. 

Dados semi-estruturados são aqueles que não obedecem a um rígido esquema e que possuem 

uma estrutura mínima. Estes tipos de dados não possuem fortes restrições de tipos de dados, não 

possuem estruturas regulares e são autodescritivos. Porém, é importante derivar uma 

representação concisa da sua estrutura e dos seus relacionamentos para facilitar o processo de 

formulação e otimização de consultas [NAM97]. 

A Web é um dos grandes exemplos de repositórios de dados semi-estruturados. Algumas 

vantagens da utilização de dados semi-estruturados são a flexibilidade em aumentar o modelo de 

dados, expressar estrutura e dados em uma mesma instância de informação e a utilização de uma 

linguagem natural, mais próxima do entendimento humano, para expressar dados e estrutura. 

Tradicionalmente, o uso de metadados é associado a sistemas de gerenciamento de banco de 

dados, onde catálogos disponibilizam informações sobre os dados armazenados e processos do 

negócio. Na última década, entretanto, metadados ganharam nova dimensão, onde sua 

importância é essencial no gerenciamento e manutenção de data warehouses [Inm02; KR02], 

mecanismos de busca [Pas02], catalogação de recursos na Web e ferramentas de software, entre 

outros. 

A necessidade de aplicação dos metadados na Web deve-se ao objetivo de eliminar problemas 

com a heterogeneidade da informação armazenada na Web, como também poder representar a 

informação presente de maneira precisa. Documentos eletrônicos em HTML não provêm 

nenhuma informação extra associada, com a qual seja possível otimizar o processo de pesquisa, 



 

 

 

18 

delimitando apenas informação de exibição. Pelo fato de os dados serem distribuídos no 

documento em linguagem natural, a busca pela informação limita-se a palavras chaves ou 

indexação de páginas inteiras, sem a possibilidade de realizar consultas específicas ou mais 

elaboradas. 

Como uma alternativa para contornar esses problemas, as aplicações utilizando metadados 

especificam precisamente a semântica atrelada aos dados armazenados no documento. Todavia, 

este processo pode tornar-se extremamente caro e cansativo quando realizado manualmente, 

surgindo uma tendência de automatizá-lo, através do uso de tecnologias como XML e RDF. 

No entanto, devido ao aspecto dinâmico dos recursos na Web, a disponibilização de 

metadados causa alguns desafios. Entre eles, torna-se necessária a padronização das tecnologias, 

uniformização dos metadados e levar em consideração a velocidade de mudanças dos dados na 

Web. 

2.4 A Arquitetura da Web Semântica 

 

De acordo com a definição de Berners-Lee et al [BHL01], “a Web Semântica é uma extensão 

da web presente na qual a informação é fornecida com significado bem definido, melhor 

possibilitando computadores e pessoas trabalharem em cooperação”. Esse conceito surgiu da 

visão de Tim Berners-Lee, que é reconhecido como quem concebeu a Web como a conhecemos 

atualmente, através da invenção do HTML, do HTTP (HyperText Transfer Protocol, ou Protocolo 

de Transferência de Hipertexto) [Ber00] e da URL (Universal Resource Locator, ou Localizador 

Universal de Recurso) [Ber00]. 

Acontece que, apesar do sucesso da Web atual, da alta difusão e aceitação da mesma pelas 

comunidades em todo o globo, ela apresenta algumas deficiências que limitam o seu potencial de 

uso. 

A problemática a ser vencida reside principalmente no fato de que os dados publicados na 

Web são voltados essencialmente para entendimento humano. As páginas HTML têm apenas 

marcadores para delimitar a forma de exibição dos textos nos browsers. Isto é, existem apenas 

delimitadores de títulos, cabeçalhos, fontes, links, entre outros. Dessa forma, computadores 

podem facilmente ser programados para executar rotinas de exibição. 

Entretanto, o conteúdo está disperso em linguagem natural, não havendo delimitadores 
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precisos para os dados publicados. As informações assim apresentadas são facilmente entendidas 

por seres humanos. No entanto não há forma confiável para processar a semântica por máquinas. 

Portanto, existe uma diferença entre informações produzidas para consumo humano e aquelas 

produzidas para máquinas. 

Uma possibilidade para capturar a semântica do conteúdo na Web poderia ser a aplicação do 

processamento de linguagem natural (natural language processing, NLP) [JM00], sub-área de pesquisa 

da Inteligência Artificial (IA) [RN03]. No entanto, é muito difícil automatizar o processo de 

aquisição de informação a partir da linguagem natural, mesmo depois de décadas de pesquisa 

acadêmica nesse tema. 

Corrobora com essa afirmativa o estudo realizado por Winograd e Flores [WF95], que 

identifica a ambigüidade como sendo o elemento chave de dificuldade em NLP. Os humanos 

processam linguagens continuamente fazendo suposições acerca do significado utilizando seu 

particular conhecimento do mundo bem como da cultura em que está inserido, para tentar e 

descobrir o que está sendo comunicado. 

Ademais, quando se utiliza a linguagem em situações comuns do dia-a-dia, não se levam em 

consideração diversos detalhes no conteúdo transmitido, do qual se supõe já sejam de 

conhecimento do receptor. Por exemplo, ao pedir por “água na geladeira”, não se leva em 

consideração que “o leite contém moléculas de água”, o que poderia levar a um resultado 

inusitado. Este conteúdo não falado pode comprometer cerca de 90% da comunicação e permite 

que a linguagem que se constrói nessa fundação seja bastante concisa [Inm00]. Esse tipo de 

conteúdo também envolve uma série de considerações de caráter cultural. O problema desses 

aspectos é que, como computadores não têm esse rico conhecimento prévio acerca do mundo, 

tendem a ficar perdidos mesmo com premissas bem simples. Isso torna a NLP uma ciência de 

alta complexidade, ainda impraticável como uma solução geral para semântica na Web. Não 

obstante, a Web precisa evoluir, independente de uma solução resolvida para a NLP. 

Nesse contexto, pode ser construída uma Web de tal forma que os dados sejam bem definidos 

em termos de sua semântica, o que facilitaria desenvolvimento de programas para o acesso e 

processamento dos dados pelas máquinas. 

Para que isto se torne realidade, os computadores devem ter acesso a coleções de informações 

estruturadas e conjuntos de regras de inferência tais que os mesmos possam utilizá-la para 

conduzir um raciocínio automatizado. Para tal, tem sido feito nos últimos anos desenvolvimento 

de padrões de uma estrutura semântica na Web, baseados principalmente no emprego de 
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metadados. 

Nesse contexto, outras técnicas são aplicáveis, como a representação de conhecimento. 

Pesquisas em representação do conhecimento estudam esse tipo de técnicas há vários anos. 

Entretanto, há alguns detalhes negativos das implementações típicas desses sistemas, 

incompatíveis no contexto da Web, a saber [BHL01]: esses sistemas baseiam-se em padrões e 

vocabulários restritos e particulares; esses sistemas são fortemente centralizados; e a maioria 

desse tipo de sistemas assume sempre a situação lógica de “mundo fechado”, isto é, toda 

informação desconhecida é tida como uma inverdade. A Web, por outro lado, tem como 

requisitos: padrões e vocabulários universais; sistema descentralizado ao máximo; e conclusões 

lógicas de “mundo aberto”. Diante do mencionado, tornou-se necessária uma solução apropriada 

para a Web. 

A Web de hoje tem sido resultado de um crescimento mais rápido como meio para 

compartilhar documentos para outras pessoas que um instrumento no qual informações e dados 

possam ser processados automaticamente. 

Como a Web atual, a proposta da Web Semântica é que ela permaneça o mais universal e 

descentralizada possível, porém possibilitando que seja possível que informações sejam 

automaticamente processadas. 

A arquitetura da Web Semântica pode ser apresentada numa estrutura em camadas [BL98], 

como na Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 Uma visão da arquitetura em camadas da Web Semântica [BL98]. 
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Em seguida serão apresentadas descrições sobre cada camada. 

 

 

2.4.1 URI (Universal Resource Identifier) 

Camada responsável pela resolução e localização de elementos na Web. É composta por URL 

(Universal Resource Locator) e URN (Universal Resource Naming). O objetivo da URI [URI01] é poder 

localizar informação dado um endereço, codificado em caracteres, que seja reconhecível por 

humanos e possível de ser replicado independente do meio. A URL delimita padrão para a 

localização de elementos em rede, através da especificação de protocolos, endereços 

hierarquizados de rede, diretórios, serviços ou objetos. A URN define identificador único para 

localização de um elemento em rede. 

A camada Unicode é necessária para a especificação padronizada dos caracteres a serem 

usados, que são compostos por alfabeto latino-americano, alguns caracteres e um número 

limitado de elementos que definem funcionalidades especiais. 

Na Web Semântica, através da URI é possível não apenas acessar locais em rede como 

também acessar objetos e serviços remotos. 

 

 

2.4.2 A tecnologia XML 

A tecnologia XML corresponde ao conjunto de funcionalidades relacionadas à linguagem 

XML. Esta foi formalizada pelo W3C com a finalidade de ser a linguagem padrão para a 

especificação de documentos na Web Semântica. Essa linguagem permite gerenciar o conteúdo e 

a estrutura do documento independente do seu tamanho, e prover suporte a um número 

ilimitado de aplicações. 

XML constitui-se num sistema de marcação generalizado, proporcionando visão hierárquica 

da estrutura de um documento através de elementos marcadores (tags), que delimitam e 

especificam os dados e podem ser definidos livremente por seus usuários. 
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Assim, XML aparece para a Web Semântica como uma alternativa a HTML, que foi 

desenvolvido com marcadores fixos e específicos para especificar exibição dos documentos nos 

browsers. A nova linguagem supre as deficiências de HTML, ao permitir marcações criadas pelo 

próprio usuário, permite descrição precisa dos dados. 

Uma vantagem de XML sobre HTML é que a nova linguagem separa a estrutura dos dados 

das especificações de apresentação. Um documento XML contém apenas dados e metadados. 

Para definições de exibição, foi definida uma linguagem de folha de estilo – a XSL (eXtensible 

Stylesheet Language) [AAJ00]. Documentos XML só são processados se forem bem-formados, isto 

é, se tiverem sua estrutura de marcações e declarações corretamente definida. 

Para XML também há a possibilidade de serem definidos esquemas de documentos. Ou seja, é 

possível formalizar classes de documentos, que vão delimitar formatos específicos de marcação 

XML a serem obedecidos. Para tal, foram especificados a DTD (Document Type Definition) [BPS04] 

e o XMLSchema [Fal01], entre outros. Documentos XML que obedecem a certas classes devem 

ser validados pelos respectivos esquemas que os definem. 

Desta forma, mantém-se uma estrutura precisa dos dados, porém com a formatação do 

documento tratada separadamente de sua estrutura, resolvendo assim um dos principais 

problemas de HTML, sem incorrer em um sistema de marcações complexas como SGML 

(Standard General Markup Language) [Mar88]. A linguagem XML tornou-se de fato linguagem para 

representação de dados semi-estruturados e, em função da popularidade, um grande número de 

linguagens de consulta para XML foi desenvolvido, como: XQL, XQuery, Lorel, Yatl, Quilt e 

XSL, entre outras [FMW00]. 

 

2.4.3 A tecnologia RDF 

Uma variedade de arquiteturas de metadados foi desenvolvida nos últimos anos, todas com o 

objetivo único de possibilitar a interoperabilidade entre provedores, catálogos e indexadores de 

modo a prover maior eficiência na descoberta de recursos e informação na Web. Dentre elas 

destaca-se RDF [LS99], uma iniciativa da W3C. Hoje RDF é uma recomendação W3C, o que 

implica que ela é largamente aceita como padrão. Atualmente é a plataforma de desenvolvimento 

de diversas aplicações para a Web Semântica. 

RDF é a sigla para Resource Description Framework, em português, Estrutura para Descrição de 

Recursos. Essa tecnologia provê um modelo para dados e uma sintaxe de tal forma que partes 
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independentes possam compartilhá-la e usá-la. RDF possui uma estrutura projetada para ser lida 

e entendida por computadores, mas que não foi desenvolvida para ser exibida a pessoas. 

A finalidade de uma arquitetura de metadados como RDF é representar e dar suporte ao 

transporte de uma grande variedade de esquemas de metadados num ambiente distribuído, 

provendo interoperabilidade nos três diferentes níveis (sintático, estrutural e semântico). RDF é 

fundamentalmente uma linguagem descrita em XML. 

O objetivo maior da arquitetura RDF é definir um mecanismo para descrever recursos não 

vinculados a um domínio específico de aplicação. Na área de descoberta de recursos, por 

exemplo, a arquitetura RDF possibilita a implementação de mecanismos de pesquisa mais 

eficientes, descoberta facilitada de serviços e fornecimento de serviços de melhor qualidade. 

Além disso, RDF facilita o compartilhamento de conhecimento entre agentes inteligentes. 

O modelo de dados de RDF assemelha-se de certa forma a um diagrama de entidade-

relacionamento, já que as propriedades de RDF representam relacionamentos entre recursos. 

RDF Schema é responsável por prover mecanismos para declaração dessas propriedades. Um 

esquema não define somente as propriedades dos recursos, mas também os tipos de recursos que 

estão sendo descritos. Pode ser entendido como uma espécie de dicionário onde são definidos os 

termos que serão utilizados em declarações RDF. A especificação de RDF Schema do W3C 

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

restrições de classes e relacionamentos e detecção de violação de restrições [SL01]. 

O fundamento de RDF estabelece um modelo básico para descrição de dados que consiste em 

três tipos de objetos: 

• Recursos: um recurso é qualquer coisa descrita em expressões de RDF. Pode ser uma 

página da Web, um website inteiro ou parte deste. Pode ser também um objeto não 

acessível via Web, como um livro, uma revista ou um CD. Recursos são sempre 

especificados por URI. 

• Propriedades: uma propriedade é uma característica, um atributo ou uma relação 

utilizada para descrever o recurso. 

• Declarações: uma declaração é um recurso específico com uma propriedade definida 

mais o valor desta propriedade. Pode-se dizer que uma declaração é um recurso mais as 

propriedades desse recurso e mais o valor dessas propriedades. 

Essas três partes individuais são chamadas respectivamente de sujeito, predicado e objeto. 
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Em outras palavras, o modelo básico primitivo de RDF consiste de tuplas de objeto, propriedade 

e valor, formando sentenças lógicas. Essas sentenças lógicas é que definem relações na Web, e 

que permitiriam a elaboração de inferências lógicas e geração de conhecimento na Web 

Semântica. As figuras 2.6 e 2.7 demonstram graficamente a formação de uma sentença lógica 

utilizando RDF. 

A partir de uma coleção de conceitos e relações precisamente definidos, torna-se possível a 

construção de ontologias, que são delimitações formais de domínios de conhecimento, como será 

melhor detalhado na subseção 2.4.4. 

 

Figura 2.6 Visualização do modelo de sentença definida pelo RDF. 

 

  

 

Figura 2.7 Exemplo visual de uma sentença em RDF. 

 

No endereço da Web http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns está a definição formal 

do modelo RDF, descrita em RDF Schema. Nele os recursos estão detalhados como: 

Classes 

• Statement: Tripla de uma sentença 

• Property: Uma característica, que pode ser usada como descritor de uma sentença 

• Bag: Coleção de recursos (sem ordenação) 

Recurso 
propriedade 

Sentença 

Valor 

http://www..../abc.xml Autor 
José da Silva 
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• Seq: Coleção ordenada de recursos 

• Alt: Coleção de recursos alternativos 

Propriedades 

• subject: Recurso que atua numa sentença (statement) como sujeito.  

• predicate: Uma característica que atua um descritor a uma sentença. 

• object: Um objeto delimita o predicado da sentença. 

• type: Identifica a classe de recursos 

• value: atribuição de valor de uma propriedade. 

 

2.4.3.1 RDF Schema 

RDF Schema [BG99], ou simplesmente RDFS, é uma linguagem para descrever vocabulários 

em RDF. Significa algo como Padrão para Estrutura de Descrição de Recursos. 

Assim, RDFS é uma extensão semântica de RDF. Ela fornece mecanismos para descrever 

grupos de recursos relacionados e os relacionamentos entre classes de recursos. As descrições de 

vocabulário de RDF Schema são escritas em RDF utilizando termos descritos na especificação de 

RDF Schema. Esses recursos são usados para determinar características de outros recursos, como 

domínios e especificações de propriedades. 

Assim como XML na aplicação concreta especifica a definição de um tipo especial de 

documento para definir esquemas (por exemplo, DTD ou XML Schema), um documento RDF 

modela somente a sintaxe para o compartilhamento de dados. Para a interpretação de sentenças 

formuladas em RDF, é requerido um vocabulário comum. Pode-se dizer que tal vocabulário 

constitui uma ontologia se ele contiver o mesmo tipo de regras para o uso correto nos recursos 

nele definidos. 

Um documento RDF Schema define o vocabulário para um certo domínio. Adicionalmente, 

pode representar recursos que ocorrem no domínio, suas características e relações entre eles. 

Esse documento pode ser caracterizado sob a forma de uma ontologia. 

RDFS se baseia na idéia de um conjunto teórico de modelo de classes. É importante 

mencionar que classes e características são modeladas separadamente. O conceito de classe torna 
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possível especificar uma descrição formal da semântica dos elementos usados em RDF. 

Há diversas linguagens de ontologia baseadas em RDFS, como f-Logic [KLW95] e 

DAML+OIL [HH01], além de OWL [MH04], todas com a proposta de enriquecer a semântica e 

eliminar as inadequações de RDFS puro. 

RDF possui apenas um conceito para classificação, ‘type’. Além dele, entretanto, para produzir 

uma taxonomia de termos, por exemplo, são necessários outros conceitos: classes, propriedades, 

herança. Com os conceitos descritos a seguir é possível especificar um vocabulário formal para 

uma abrangência de conhecimento, proporcionando uma ontologia primitiva: 

Classes 

• Class: O conceito de classe. Um objeto abstrato que serve à produção de instâncias, 

em conexão com rdf:type. 

• Resource: Cada entidade em um modelo RDF é uma instância dessa classe especial. 

• Property: A classe base para características. É uma subclasse de Resource. 

• Literal: Classe para valores literais, como strings de caracteres, números, entre 

outros. 

Propriedades 

• subClassOf: Uma característica transitiva para a definição de hierarquias de classes. 

• subPropertyOf: Uma característica transitiva para a definição de hierarquias de 

propriedades. 

• domain: Especifica a abrangência de uma propriedade para uma classe. Como em 

RDFS as propriedades são definidas por si independente das classes, esta propriedade 

é especificada juntamente com as propriedades, para que as classes tenham significado. 

Por exemplo, um domínio pode ter especificação de ‘cor’ tanto para ‘carro’ quanto 

para ‘bola’. 

• range: especifica a abrangência dos valores em uma propriedade. Por exemplo, pode 

ser definido que uma propriedade isMichaelJacksonFan tenha apenas valores TRUE 

ou FALSE. 
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2.4.4 Ontologia 

No capitulo 1 deste trabalho citou-se o uso de ontologias como elemento para auxiliar na 

integração de informações, dentre os objetivos deste trabalho. Para maior elucidação, nesta sub-

seção será feita inicialmente uma abordagem de conceitos gerais e, em seguida, serão 

contextualizados seu emprego na Web e como instrumento para auxílio na integração de 

informações. 

O termo “ontologia” já é conhecido e é objeto de estudo há bastante tempo nas áreas da 

Filosofia e da Epistemologia, significando, respectivamente, um “sujeito de existência” e um 

“conhecimento e saber” [Arr02]. 

Na década de 90, esse conceito passou a ser utilizado na Ciência da Computação, mais 

especificamente na área de Inteligência Artificial, para descrever conceitos e relacionamentos 

utilizados por um agente ou uma comunidade de agentes computacionais [UG96]. 

Na área da IA, segundo Gruber (1993) [Gru93], uma ontologia é definida como “uma 

especificação explícita e formal de um conceito”. Em [Gua98], esta definição é ampliada: “uma 

ontologia é uma teoria lógica que corresponde ao significado intencional de um vocabulário 

formal”. 

Percebe-se que o propósito de uma ontologia computacional, portanto, não é especificar o 

que “existe” ou “não existe”, mas sim o de criar um mecanismo para formulação de conceitos e 

relações na área de interesse do criador da ontologia, o que pode servir de auxílio para reconhecer 

e remover ambigüidades lógicas e descobrir conhecimento.  

Na Ciência da Informação, uma ontologia é o produto de uma tentativa de formular um 

rigoroso e exaustivo esquema conceitual sobre um domínio. Esse domínio em questão não é 

necessariamente o conhecimento completo do referido tópico, mas puramente um domínio de 

interesse decidido pelo criador da ontologia. 

Em [Mel00], do ponto de vista de BD, uma ontologia é “uma especificação parcial de um 

domínio ou meta-domínio, descrevendo entidades, relações entre eles e regras de integridade”. 

Desta forma, de acordo com Guarino [Gua98], uma ontologia poderia ser considerada como um 

modelo conceitual. 

Entretanto, no contexto dos dados semi-estruturados, tem-se uma sutil diferença entre 

ontologia e modelo conceitual. Um modelo conceitual descreve, dentre outras coisas, a estrutura 

dos dados do BD em um alto nível de abstração [Arr02]. Uma ontologia, tipicamente, contém um 
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vocabulário de conceitos ou classes, estrutura de árvore, relacionamentos entre conceitos, 

atributos de conceitos e um conjunto de axiomas que definem as regras do negócio [ED00]. 

Portanto, uma ontologia não representa a estrutura das fontes de dados associadas a ela, apenas 

propõe uma estrutura de consenso para conceitos e relações que são úteis para grupos de 

especialistas [Arr02]. 

 

2.4.4.1 Ontologia e Web Semântica 

Para a Web Semântica, a camada de ontologia surge para criar estruturas que definem a 

semântica do vocabulário de termos e sentenças lógicas. Assim, é possível estabelecer a 

associação entre os dados e seu significado. Dessa forma, fornece um entendimento comum e 

compartilhado de um domínio, que pode ser comunicado através de pessoas e sistemas de 

aplicação, tornando-se fator chave para o desenvolvimento da Web Semântica. 

Elas podem ser vistas como metadados que representam explicitamente a semântica dos 

dados, de forma processável por máquina. Os serviços de raciocínio baseados em ontologias 

podem tornar operacional esta semântica no sentido de prover a Web com vários serviços. As 

ontologias ajudam as pessoas e os computadores tanto a acessar a informação de que eles 

precisam quanto a comunicarem-se entre si de forma efetiva. Isto é possível tornando explícita a 

ligação entre a forma e o conteúdo da informação. As ontologias têm, portanto, um papel crucial 

para permitir o acesso, a interoperação e a comunicação baseados em conteúdo, fornecendo à 

Web um nível de serviço qualitativamente novo. Essa Web Semântica tem o potencial de unir em 

rede grandes porções do conhecimento humano, complementando-as com capacidade de 

processamento de máquina [SL01]. 

Assim, as ontologias permitem especificação de domínios do conhecimento através da 

definição de conceitos e suas características. Uma ontologia pode estabelecer uma hierarquia de 

classes, objetos e seus relacionamentos. A intenção é dar ao ambiente da Web uma visão 

consensual e interoperável a partir diversas fontes de dados em escala global. 

As ontologias podem aperfeiçoar o funcionamento da Web, já que as buscas podem procurar 

apenas por páginas que se referem a um conceito preciso ao invés de todas as que usam palavras-

chave potencialmente ambíguas. Com a definição de conceitos precisos, é possível fazer buscas 

precisas e delimitadas sobre o escopo que se deseja. Além disso, a criação de serviços 

especializados fica melhorada, ampliando a precisão e a qualidade da prestação desses serviços. 
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Outros objetivos do uso de ontologias são a padronização na utilização dos dados na Web, a 

diminuição dos problemas de consistência no intercâmbio de dados nesse ambiente e permitir 

que somente determinados significados de um domínio sejam capturados numa dada 

especificação. 

 

2.4.4.2 Classificação das ontologias 

De acordo com Guarino [Gua98], as ontologias podem ser classificadas em quatro tipos, de 

acordo com sua dependência em relação a uma tarefa específica ou a um ponto de vista: 

• Ontologias de Alto Nível ou Nível Superior - descrevem conceitos bem gerais, como 

espaço, tempo, objeto, ação, entre outros. Estes são independentes de um problema 

particular ou domínio. Como exemplo de ontologia deste tipo, destaca-se atualmente “The 

Suggested Upper Merged Ontology” (SUMO) [PNL02]; 

• Ontologias de Domínio - descrevem um vocabulário relacionado a um domínio genérico 

(como automóveis, conferências, genética); 

• Ontologias de Tarefas - descrevem uma tarefa ou uma atividade (como venda, leitura de 

um artigo); e 

• Ontologias de Aplicação - descrevem conceitos que dependem tanto de um domínio 

específico como de uma tarefa específica, e geralmente são especializações de ambos (como 

avaliação de um artigo). 

 

2.4.4.3 Linguagens para Ontologias para a Web 

De acordo com Arruda [Arr02], algumas linguagens de ontologia já vêm sendo largamente 

utilizadas, podendo desta forma ser classificadas como tradicionais. São elas: Ontolingua 

[FFR96], OKBC [Chau97], OCML [Mot99], Flogic [KLW95] e LOOM [Mac91]. 

Ainda segundo Arruda, recentemente foram criadas algumas linguagens de ontologia 

apropriadas para a Web, como XML, RDF e RDFS. Com base nelas, surgiram outras linguagens 

para especificação de ontologias no contexto Web: 

• XOL (XML-based Ontology Exchange language) – criada por uma comunidade de bio-

informática para a troca de definições de ontologias dentro deste domínio [Kar99]; 
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• SHOE (Simple HTML Ontology Extension) – criada na Universidade de Maryland como 

uma extensão do HTML e agora adaptada sintaticamente para XML, foi usada para 

desenvolver OML, anotando conhecimento semântico nas páginas HTML ou em 

outros documentos da Web para proporcionar a leitura pelas máquinas (agentes) 

[LH00]; 

• OML (Ontology Markup Language) [Ken98] – Desenvolvida na Universidade de 

Washington e é baseada na linguagem SHOE. Existem quatro diferentes níveis de 

OML: i) Core, relacionado aos aspectos lógicos da linguagem e incluída nas demais 

camadas; ii) Simple OML, que mapeia diretamente para RDF(s); iii) Abbreviated OML, 

inclui características de grafos conceituais; e iv) Standard OML, a versão mais 

expressiva de OML; 

• Ontology Interchange Language (OIL) [Hor00] – Desenvolvida no projeto 

OntoKnowledge, permite a interoperabilidade semântica entre as fontes web e é 

baseada em XOL, RDF(S) e OKBC. Provê a modelagem de primitivas geralmente 

usadas nas abordagens baseadas em frames para engenharia ontológica (conceitos, 

taxonomias, relações) e também provê semântica formal e suporte de raciocínio 

encontrados nas abordagens de lógica de descrição (description logic). OIL possui as 

seguintes camadas: 

o Core - a qual agrupa todas as primitivas que têm mapeamento direto com 

RDF(S); 

o Standard - é o modelo completo de OIL, usando mais primitivas do que os 

definidos em RDF(S); 

o Instance - adiciona instâncias e papéis para o modelo anterior; e 

o Heavy -  apropriada para futuras extensões de OIL. 

• DAML+OIL (DARPA Agent Markup Language + Ontology Interchange Language) 

[HH01] – Foi desenvolvida por um comitê de junção do US-based Academic e da União 

Européia (IST- Information Society Technologies) no contexto de DAML, um projeto do 

DARPA para permitir interoperabilidade semântica em XML. Uma base de 

conhecimento DAML+OIL é uma coleção de triplas RDF. DAML+OIL é fortemente 

relacionada à linguagem OIL, seguindo seus mesmos objetivos, além disto, substitui a 

DAML-ONT [McG03], uma especificação inicial a qual também se baseava na 
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linguagem OIL. Uma ontologia DAML+OIL consiste de zero ou mais headers, 

seguidos de zero ou mais classes, elements, property elements e instances. Nas comparações 

feitas por [CG02] entre as linguagens de definições ontológicas para web, pôde-se 

constatar que DAML+OIL dá suporte a todas as características inerentes à taxonomia 

(subclasse de, decomposições exaustivas, decomposições de disjunção e não subclasse 

de), todas características de conceitos (partições, documentação; atributos de instância, 

atributos de classe, escopo local e global, restrições de tipos e restrições de 

cardinalidade) exceto valores default, algumas características de relações e funções 

(relações/funções n-árias e restrições de tipos), uma característica de axioma (lógica de 

primeira ordem) e por fim, dá suporte a todas características de instâncias (instâncias 

de conceito, fatos e claims). 

 

Por ser utilizada no desenvolvimento da arquitetura e do protótipo demonstrados neste 

trabalho, a linguagem OWL é detalhada no sub-tópico seguinte. 

 

2.4.4.4 A Linguagem OWL 

As linguagens de ontologia descritas anteriormente permitem construções complexas, 

inferência completa e boas funcionalidades. Entretanto, carecem de padronização para 

disponibilização das informações na Web. 

OWL é a sigla para Web Ontology Language, ou Linguagem de Ontologia para a Web. Essa 

linguagem foi definida como uma recomendação da W3C no início de 2004 [Bec04]. O papel da 

W3C criando uma “recomendação” é o de proporcionar atenção especial à especificação e de 

promover sua vasta distribuição, aumentando tendência de aceitação da nova tecnologia pela 

comunidade e direcionando-a para que venha a se tornar um padrão de fato na Web, melhorando 

inclusive as possibilidades de interoperabilidade. OWL foi projetada especificamente para atingir 

as necessidades de uma linguagem para definição de ontologias na Web. 

Enquanto linguagens precedentes haviam sido usadas para desenvolver ferramentas e 

ontologias para comunidades de usuários específicas (particularmente em ciências e em aplicações 

de e-commerce de companhias específicas), elas não foram definidas para serem compatíveis com a 

estrutura da World Wide Web em geral nem com a Web Semântica em particular [HM05]. 

OWL usa o sistema de URI para resolução de nomes, bem como a estrutura de descrição para 
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a Web provida pelo RDF, para adicionar as seguintes capacidades para as ontologias [HM05]: 

1. Possibilidade de ser distribuída para diversos sistemas; 

2. Escalabilidade que a Web necessita; 

3. Compatibilidade com padrões da Web para acessibilidade e internacionalização; e 

4. Abertura e extensibilidade. 

Dessa forma, OWL passou a fazer parte da pilha de recomendações da W3C para a Web 

Semântica, a saber: 

• XML - proporciona uma camada de sintaxe para documentos estruturados, porém não 

impõe limites semânticos no significado desses documentos; 

• XML Schema - é uma linguagem para restringir a estrutura de documentos XML e 

estende XML com tipos de dados; 

• RDF - é um modelo de dados para objetos (“recursos”) e relações entre eles, 

provendo uma semântica simples para este modelo de dados, os quais podem ser 

representados numa sintaxe XML; e 

• RDF Schema (RDFS) - é um vocabulário descrevendo propriedades e classes de 

recursos RDF, com semântica para hierarquias de generalização de tais propriedades e 

classes. 

OWL é uma revisão da linguagem DAML+OIL [PHH04]. Ela adiciona mais vocabulário para 

descrever propriedades e classes, tais quais: relações entre classes, cardinalidade, igualdade, 

formas mais ricas de descrever propriedades, características de propriedades, e enumeração de 

classes [MH04]. 

A linguagem OWL é relevante pelo fato de ter sido projetada especificamente para a Web e 

aplicações distribuídas, um dos pontos chave deste trabalho. Em segundo lugar, porque OWL 

fornece mais facilidades para expressar semântica, comparando-se a XML, RDF e RDFS, indo 

além das possibilidades dessas linguagens de representar conteúdo interpretável por máquina na 

Web [MH04]. 

A linguagem OWL é formada por três sub-linguagens, em ordem crescente de expressividade: 

OWL Lite, OWL DL e OWL Full. 

OWL Lite fornece suporte para os usuários que necessitam primariamente uma classificação 
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hierárquica e limites simples. Ele proporciona uma maneira rápida para migração de relações de 

termos e taxonomias em geral. 

OWL DL proporciona funcionalidade aos usuários que desejam obter máxima expressividade 

enquanto mantendo completude computacional, que é necessária para garantir que todas as 

conclusões lógicas sejam garantidamente computáveis e que sejam realizáveis em tempo 

computacional finito. Esta sub-linguagem inclui todas as construções da linguagem OWL, porém 

elas somente podem ser utilizadas com certas restrições. A OWL DL é assim designada em 

correspondência à lógica descritiva (description logic), um ramo de pesquisa que estuda a lógica que 

fundamenta o OWL. 

OWL Full é designada para o uso de expressividade máxima juntamente com a flexibilidade 

sintática de RDF, sem qualquer garantia computacional. A OWL Full permite que uma ontologia 

aumente o significado de vocabulário pré-definido (seja RDF ou OWL). É improvável que algum 

software venha a ser capaz de raciocinar de maneira completa todas as possibilidades que a  OWL 

Full proporciona. 

Em princípio, qualquer grafo RDF forma uma ontologia OWL Full. Ainda, o significado dado 

para um grafo RDF pelo OWL inclui o significado dado ao grafo pelo RDF. Ontologias OWL 

Full podem portanto incluir conteúdo RDF arbitrário, o que é tratado de uma maneira 

consistente com o seu tratamento pelo RDF. OWL atinge um significado adicional para certas 

triplas RDF. OWL DL e OWL Lite estendem o vocabulário RDF, mas também incluem 

restrições no uso deste vocabulário. Portanto, os documentos RDF geralmente serão em OWL 

Full, a não ser quando especificamente construídos para serem em OWL DL ou Lite [PHH04]. 

Além dos pontos detalhados anteriormente, OWL estende RDF adicionando novas 

peculiaridades, que aumentam a expressividade da linguagem. Algumas delas são [MH04]: 

• Propriedades de igualdade e desigualdade – equivalentClass, 

equivalentProperty, sameAs, differentFrom, allDifferent; 

• Características de propriedades – inverseOf, TransitiveProperty, 

SymmetricProperty, FunctionalProperty, 

InverseFunctionalProperty; 

• Restrições sobre o tipo de propriedade – allValuesFrom, someValuesFrom  

• Restrição de cardinalidade: minCardinality, maxCardinality, 

cardinality; 
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• Intersecção de classes – intersectionOf; 

• Tipos de dados – DataTypeProperty; 

• Informações de cabeçalho – ontology, imports; e 

• Informações sobre versão: versionInfo, priorVersion, 

backwardCompatibleWith, inCompatibleWith, 

DeprecatedClass, DeprecatedProperty 

 

2.4.4.5 OWL-S 

Como parte de um projeto da DARPA [Mar03], está sendo desenvolvida uma ontologia 

voltada para prover serviços na Web, chamada OWL-S (derivada da DAML-S), construída na 

OWL. 

OWL-S surge para suprir provedores de services na Web com um conjunto central de 

construtures de linguagem de marcação para descrever propriedades e capacidades de seus 

serviços de forma não-ambígua e passível de ser interpretável por máquina. A OWL-S deve 

facilitar a automação de tarefas na Web, incluindo descoberta, execução, composição e 

interoperabilidade de serviços. 

Uma das principais vantagens da OWL-S é sua compatibilidade com linguagens de descrição 

de serviços mais conhecidas e extensamente utilizadas em implementações, promovendo reuso, 

como a WSDL e o SOAP, em especial devido ao fato de serem todos documentos XML [Mar03]. 

Web Services Description Language (WSDL) é um formato XML para descrever redes de serviços 

como um conjunto de pontos finais operando em mensagens contendo tanto informações 

orientadas a documentos quanto orientadas a procedimentos. As operações e mensagens são 

descritas abstratamente e então passam para um protocolo de rede concreto, e um formato de 

mensagem no ponto final. Pontos finais concretos relacionados são combinados em pontos finais 

abstratos (serviços). WSDL é extensível para permitir descrição de pontos finais e suas 

mensagens independente de que formatos de mensagem ou protocolos de rede são usados para 

comunicação [CCMW01]. 

 

2.4.5 Lógica, Prova e Confiança 
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São as camadas que ainda não possuem definição clara quanto aos padrões de tecnologias a 

serem usadas para a Web Semântica. 

A camada de Lógica, ainda não bem definida nas especificações para a Web Semântica, seria 

necessária para perfazer rotinas de descoberta de conhecimento. 

Para tal, uma máquina de inferência é carregada com os dados de ontologias, que podem 

abranger campos de conhecimento diversos com informação a ser cruzada. Essa máquina de 

inferência transformaria esses dados em predicados lógicos e, utilizando-se de técnicas de 

Inteligência Artificial, como buscas, poderiam inferir novas informações lógicas. Através de 

motores de heurísticas poderiam descobrir novos conhecimentos a partir dos dados. 

A partir desse novo conjunto descoberto, a máquina de inferência construiria uma base de 

regras lógicas, que acrescentaria informação útil e mais completa sobre a camada de ontologias, 

que possui regras explícitas, porém incompletas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Ilustrando a relação da camada de Ontologias de Dados com a camada de Regras Lógicas.  

 

A camada de Lógica poderia interagir com a camada de Ontologia acrescentando novos dados 

de conhecimento a esta camada. E a camada de Lógica também poderia interagir com a camada 

de prova ao confrontar dados diferentes para verificar a validade ou não de determinadas 

informações, verificando a veracidade ou não no cruzamento das informações. 

A camada de confiança teria por base, aliado à verificação da veracidade das informações 

através de confrontamento de informações na camada lógica, o acréscimo de métodos para 
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segurança de informação e transações. Para tal, faria uso, em conjunto com as camadas inferiores, 

de assinatura digital, criptografia, segurança de dados e de rede, entre outros. 

Ainda no nível lógico, é necessário que haja caminhos de escrita lógica dentro de documentos 

que permitam coisas tais como a verificação de um documento contra um conjunto de regras de 

autoconsistência. Essa camada necessita de linguagens de representação de conhecimento, como 

a OWL, ou a OIL (Ontology Inference Layer) e sua sucessora, a DAML+OIL (DARPA Agent 

Markup Language, em um projeto conjunto com a OIL), entre outras. 

2.5 E-Business 

 

E-business define as iniciativas que focam em facilidades providas pela Internet para integração 

de processos, aplicações e sistemas de informação para gerar rápida colaboração, coordenação e 

formação de relacionamento no meio dos limites organizacionais tradicionais. 

Seguindo essa linha, uma implementação e-business vai além da tecnologia, incorporando a 

maior parte das facetas de uma empresa, principalmente sua estratégia, procedimentos e sistemas, 

organização e gerenciamento, e focando-se nos relacionamentos externos. Com ela procura-se 

melhorar a eficiência e a eficácia do relacionamento entre empresas [Sin03]. 

Assim, e-business engloba construir e conduzir o negócio na Internet, não apenas comprar ou 

vender (e-commerce), mas também prestar serviços (e-services) aos consumidores e colaborar com 

parceiros de negócios. 

 Nesse meio aparece novamente o problema da heterogeneidade e necessidade de 

interoperabilidade. Cada organização é uma entidade independente, possuindo suas próprias 

políticas e estruturas para representação da informação. 

 Dessa forma, a Web Semântica aparece como tecnologia de grande valia para permitir 

uma integração mais consistente entre as organizações e, assim, permitir acoplamentos mais 

concisos entre os dados das empresas. Interoperabilidade e integração semântica de dados 

permitiriam desenvolvimentos mais avançados e provimento de serviços aprimorados na área de 

e-business. Por outro lado, a publicação na Web permite que uma organização amplifique em escala 

global as possibilidades de negócios. Portanto, o emprego das tecnologias da Web Semântica 

seria de muita importância para aplicações e-business, o que pode vir a tornar-se uma necessidade 

desejável pelas organizações. 
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2.6 Software Livre e Ferramentas Não-Proprietárias 

 

Para se entender o conceito de ferramentas não-proprietárias, é necessário inicialmente 

formular o conceito de software livre (free software). O termo free na língua inglesa tem sentido 

ambíguo, o que pode levar à interpretação errônea. Nesse contexto, engloba a questão de 

liberdade de uso, não de preço; é necessário entendê-lo como “liberdade de expressão”, e não 

“gratuidade”. 

O conceito de free software foi criado pelo pesquisador Richard Stallman [Sta99], do laboratório 

MIT AI Lab, que desenvolveu essa idéia com o projeto GNU (acrônimo recursivo para Gnu is 

Not Unix), criado em 1984 através da organização Free Software Foundation – FSF. O projeto 

GNU iniciou a pesquisa e desenvolvimento de diversos programas que são distribuídos 

gratuitamente. 

Esse conceito baseia-se na idéia de que um programa e seu código fonte são conhecimentos 

científicos e, assim como os teoremas matemáticos, não podem ser guardados. A idéia é que, se 

eles forem escondidos do público, corre-se o risco de haver uns poucos controlando o 

conhecimento, retardando, assim, o avanço da ciência. 

O software livre surgiu como uma possibilidade para os usuários executarem, copiarem, 

distribuírem, estudarem, modificarem e aperfeiçoarem software sob esse tipo de regime. Mais 

precisamente, ele se refere a quatro tipos de liberdade, para os usuários do software: 

1. Liberdade de executar o programa, para qualquer propósito; 

2. Liberdade de avaliar como o programa funciona e adaptá-lo a necessidades 

particulares. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade; 

3. Liberdade de redistribuir cópias de modo que se possa auxiliar outros usuários; e 

4. Liberdade de aperfeiçoar o programa e publicar essas melhorias, de modo que toda a 

comunidade se beneficie. Acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta 

liberdade.  

Um programa é software livre se os usuários têm essas liberdades. Portanto, o usuário deve ser 

livre para redistribuir cópias, seja com ou sem modificações, seja de graça ou cobrando uma taxa 

pela distribuição, para qualquer um em qualquer lugar. Ser livre significa que não é necessário 

pedir ou pagar pela permissão para realizar essas ações. Se terceiros publicarem as modificações, 
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estes não estão obrigados a dar satisfação a ninguém em particular. 

A liberdade de utilizar um programa significa a liberdade para qualquer tipo de pessoa (física 

ou jurídica) utilizar o software em qualquer tipo de sistema computacional, para qualquer tipo de 

trabalho ou atividade, sem que seja necessário comunicar ao desenvolvedor ou a qualquer outra 

entidade em especial. 

A liberdade de fazer modificações e de publicar versões aperfeiçoadas condiciona-se ao acesso 

ao código-fonte do programa. Portanto, acesso ao código-fonte (open source, ou código aberto),  é 

extremamente importante para o software livre. 

Para que essas liberdades sejam reais, elas têm que ser irrevogáveis desde que o usuário não 

faça nada ilícito. Caso o desenvolvedor do software tenha o poder de revogar a licença, o software 

passa a não ser mais “livre”. 

Um software livre não significa necessariamente um software não-comercial. Um programa livre 

deve estar disponível para uso comercial, desenvolvimento comercial e distribuição comercial. O 

desenvolvimento comercial de software livre não é incomum; tal software livre comercial é muito 

importante. 

O conceito de free software oferece uma barreira enorme às empresas, já que elas têm como 

principal objetivo não o aumento do conhecimento humano, e sim o lucro. Por isso, durante 

muito tempo, o uso de free software ficou restrito a universidades e centros de pesquisa. 

O projeto GNU, então, iniciou a pesquisa e desenvolvimento de diversos programas que são 

distribuídos gratuitamente. Todos os programas são licenciados seguindo o modelo de 

licenciamento GPL (GNU General Public License), que define claramente as características 

necessárias a um programa para que ele seja considerado free. Pela determinação da GPL, todo 

programa que utilize fragmentos de programas licenciados pela GPL também deve ganhar o 

status de GPL, ou seja, free. No projeto GNU, usa-se o conceito de copyleft para proteger estas 

liberdades legalmente para todos. 

Em 1997, um grupo formado por membros da comunidade de free software se reuniu e 

amenizou o conceito, tornando-o mais atraente para as empresas. O novo conceito, batizado de 

open source, permitiria que se comercializasse um software de código fonte aberto ou se usasse parte 

de um código comercial em um produto gratuito.  

Optando por programas free ou open source, paga-se um valor próximo de $0,00 pelo produto 

final. Isso é ótimo para a economia das empresas, já que há custos menores e margens de lucros 
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maiores. O apelo para os profissionais de TI residiria no fato de que, como um projeto baseado 

em free software ou open source não tem os altos custos de licenciamento de software, essa economia 

pode (e costuma) ser utilizada para contratar mais e melhores profissionais de TI. 

Ferramentas não-proprietárias constituem os softwares que não possuem propriedade privada, 

sendo de domínio público. Dessa forma, tornam-se ferramentas passíveis de serem livres e/ou de 

código aberto. Tais ferramentas têm-se mostrado tão eficazes quanto suas equivalentes de 

propósito comercial para a utilização em soluções específicas. Assim, é possível criar todo um 

projeto de um site de e-commerce ou mesmo um sistema e-business utilizando free software, desde os 

sistemas operacionais, passando por servidores de bancos de dados, até servidores de aplicação 

Web e sistemas de firewall. A vantagem primordial é a redução de custos, ainda mais no que se 

refere a um trabalho de produção acadêmica, de recursos limitados, como este. 

Depois desse passo inicial dado com o surgimento do GNU, movimento software livre, modelo 

GPL e open source, surgiram vários novos regimes de licenciamento, mais ou menos brandos em 

liberdade de compartilhamento [Koe99], como o LGPL (Lesses General Public License), BSD, 

W3C License, MIT License, Mozilla, Apache License, entre outros. 

2.7 Trabalhos Relacionados 

 

O trabalho aqui exposto tem correlação com diversos outros trabalhos relacionados à área de 

Integração de Dados na Web em geral. Há sistemas propostos com arquiteturas e enfoques 

diversos. 

O projeto TSIMMIS (The Sfanford-IBM Manager of Multiple Information Sources) [Gar97] é 

um dos projetos mais referenciados pela literatura em integração de dados. Esse projeto adota a 

arquitetura de mediadores e tradutores em enfoque GAV para a integração de dados. Para 

formalizar o esquema global dos dados é proposto o OEM (Object Exchange Model), que permite a 

troca de informações via objetos auto-descritivos entre diferentes tipos de fontes de informação. 

A linguagem de consulta utilizada é LOREL [Abi97], uma linguagem baseada em OQL (Object 

Query Language) para o modelo OEM. 

O e-XML Data Integration Suite [GMT02] é um sistema de integração de dados que fornece 

mecanismos para integrar múltiplas fontes de dados na Web ou em intranets através de consultas 

em XML. O e-XML utiliza XML como modelo de integração bem como suas derivações 
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(XQuery, XSchema, DOM, SAX, SOAP, XForms, XSL). O e-XML utiliza uma arquitetura 

híbrida. Dessa forma, fontes de informações podem ser consultadas em tempo real ou ter seus 

dados armazenados em cache. 

O Integra [Los03] é um sistema de integração de dados, em fase adiantada de 

desenvolvimento, resultado de diversas pesquisas na Universidade Federal de Pernambuco. O 

sistema proposto é baseado numa arquitetura que oferece uma visão integrada de dados 

distribuídos em diversas fontes de dados autônomas e heterogêneas disponíveis na Web, 

utilizando a arquitetura de mediadores em enfoque GAV. O diferencial da proposta do Integra 

está no fato de que ele apresenta soluções para geração das consultas de mediação e manutenção 

em ambientes dinâmicos. O Integra provê uma combinação das duas abordagens clássicas da 

Integração de Dados, dando suporte a consultas virtuais e materializadas [Cos05]. De acordo com 

Belian e Salgado [BS04], a proposta também prevê um módulo para geração semântica do 

esquema de mediação. 

No contexto de integração de informação baseada em ontologia, foram propostos diversos 

sistemas. 

Em [Wac01] é feita uma comparação entre diversos sistemas que utilizam ontologias para 

integração de informação. 

Em particular, a arquitetura aqui proposta baseia-se na utilização de ontologia na Web 

Semântica para a solução da interoperabilidade semântica para formar o esquema global entre 

fontes de dados distintas. 

O protótipo MediWeb [Arr02], resultado de dissertação de mestrado na Universidade Federal 

de Campina Grande, tem diversos pontos em comum com este sistema. Também propõe a 

utilização de uma camada semântica no topo das fontes de dados na Web Semântica para 

resolver o problema da integração de esquemas de fontes de dados distintas e, do mesmo modo, 

propõe a aplicação de um mediador para remeter consultas às fontes. 

Essa proposta, no entanto, não está mais adequada aos padrões atuais, pois se baseia na 

linguagem de ontologia DAML+OIL para publicação das informações na Web Semântica, sendo 

que esta linguagem já está obsoleta em relação ao novo padrão definido pela W3C, o OWL. Além 

disso, essa solução não fornece uma linguagem de consulta ao usuário tão complexa e atual 

quanto a SPARQL [Sea05], a escolhida para emprego na arquitetura proposta neste trabalho. 
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O trabalho descrito em [TN02] também possui diversos pontos em comum com este, 

especialmente pelo fato de propor uma arquitetura que combina as abordagens materializada e 

virtual para integrar dados na Web, além de também prover um Portal Web para interagir com o 

usuário. Entretanto, não utiliza ontologia para o esquema de integração, e sim o XML Schema. 

KAON Portal [BEH02] igualmente possui pontos em comum com a proposta de interface 

pretendida pela proposta deste trabalho. Entretanto, não possui suporte à linguagem OWL. 

Mais especificamente, sistemas de integração de informação utilizando OWL têm sido 

desenvolvidos. O GKB [CSM05] (Geographic Knowledge Base) manipula informação sobre uma base 

de conhecimento geográfica em OWL, baseando-se em conceitos da geografia de Portugal e do 

mundo. Na área médica importantes trabalhos têm sido realizados, como em [CSD03]. 

A construção de uma ontologia para integração de informação no contexto de e-business é 

descrita em [Gor02]. Constitui-se de uma ontologia implementada em RDFS a ser utilizada no 

sistema de integração de dados OBELIX [Mor02]. 

Também, arquiteturas e sistemas para prover interoperabilidade e integração de informação no 

domínio do e-business têm sido desenvolvidos nos últimos anos. Alguns exemplos de trabalhos 

nesse sentido são o SI-Designer [BBB01] e propostas de arquiteturas para sistemas por 

Omelayenko [Ome01], [Ome02] e por Osterwalder e Pigneur [OP02]. Entretanto, nenhuma das 

soluções levantadas aborda implementação de um sistema de integração com esquema baseado 

em ontologia utilizando novos padrões Web, como OWL e SPARQL. 

 

2.8 Considerações Finais 

Neste capítulo foi feito um apanhado geral de todos os principais conceitos em que se 

fundamenta esta proposta. 

Inicialmente foi exposta a problemática e os desafios da integração de dados. Foi visto como 

conceitos, como a adoção de ontologias computacionais e novas tecnologias, como padrões da 

Web Semântica, podem ser úteis na a integração de dados. 

Por fim, foi visto, como os conceitos software livre e as ferramentas não-proprietárias e podem 

ser úteis para o desenvolvimento de uma ferramenta de integração nas condições de um trabalho 

acadêmico, de recursos limitados – que é o caso deste trabalho. 
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Capítulo 3 
 

Uma Arquitetura para Integração 
Semântica de Dados em E-business 

 

 

 

 

 

 

O propósito desta arquitetura é conceber um sistema de integração de dados que permita a 

recuperação conjunta de informações de web sites semânticos, construídos a partir de 

informações provenientes de fontes diversas. 

Os principais problemas encontrados para a integração de dados na Web são o grande 

volume, o dinamismo, a dispersão física e a heterogeneidade das fontes de dados. O objetivo é 

integrar esses dados em um único site, um portal. 

Esta não é uma tarefa trivial, já que as fontes de dados têm características (estruturadas, semi-

estruturadas) e esquemas diferentes. O desafio consiste em criar um ambiente no qual seja 

possível a um usuário buscar informações a partir de dados armazenados em fontes diversas e em 

formatos distintos, como bancos de dados, arquivos texto, páginas HTML, XML. 

Como explicado em detalhe no Capítulo 2, os sistemas de integração de dados são 

caracterizados em duas abordagens: virtual ou materializada [ABS00, SL01]. Na abordagem 

virtual as informações são extraídas das fontes de dados no momento de uma requisição, 

enquanto na abordagem materializada as informações são extraídas das fontes de dados, 

integradas e armazenadas em um repositório responsável por atender às requisições. A 

abordagem virtual tem a vantagem de os dados estarem sempre atualizados, porém a recuperação 

destes dados pode ser lenta. Na abordagem materializada a recuperação dos dados é rápida, 
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entretanto tem a desvantagem de os dados poderem estar desatualizados ou inconsistentes. 

Um sistema de integração de dados pode ter sua arquitetura otimizada ao combinar as duas 

abordagens, onde algumas informações são extraídas, processadas e integradas a priori, e outras 

são extraídas e processadas no momento da requisição. 

A arquitetura do sistema de integração de dados na Web aqui proposta combina a abordagem 

virtual, implementada através de um mediador, com a materializada, implementada através de um 

warehouse. 

O diferencial na arquitetura proposta neste trabalho é a de delimitar a camada de dados sob 

uma camada semântica. As informações disponibilizadas e compartilhadas na Web são 

exclusivamente sob a forma de ontologias, nos formatos padrão recomendados pela W3C para 

tal: XML, RDF/RDFS e OWL. 

Uma arquitetura assim proposta possui três vantagens principais. A primeira vantagem é a de 

abstrair a camada de estruturas de dados distintas da camada de ontologia, em visão única, o que 

vai ao encontro da definição dos sistemas de integração de dados. Outra vantagem é poder 

explorar todo o potencial que as ontologias oferecem, como a descoberta de informações e 

serviços através de inferências sobre os dados. Ainda, essa arquitetura, ao integrar dados e 

esquemas, possibilita o intercâmbio e cruzamento entre informações, o que permite maior 

abrangência e aumentando ainda mais as possibilidades de descoberta de conhecimento, além das 

já conhecidas vantagens da integração de dados. 

A Figura 3.1 demonstra a arquitetura proposta, onde o mediador, tendo conhecimento do 

esquema global dos dados integrados, determinará se a consulta deve ser feita no warehouse, 

diretamente nas fontes de dados ou em ambos. O mediador é responsável por decompor a 

consulta em sub-consultas, quando necessário, e encaminhá-las aos disparadores de consulta, que 

atuam sobre o warehouse e as fontes de dados. 
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Figura 3.1 – Arquitetura do sistema. Adaptado de [TN02]. 

 

A atualização do warehouse é feita através do agente de atualização do warehouse. Esse agente 

inteligente executa uma rotina que monitora as fontes de dados temporalmente, verificando 

alterações e analisando a freqüência de atualização das fontes, atualizando o warehouse de maneira 

ativa e incremental. Para cada fonte de dados do sistema existe um sensor monitorando seus 

dados. 

Os Wrappers são elementos de software autônomos, agentes que fornecem um serviço de 

requisição-resposta, em que na requisição do mediador é passada uma consulta SPARQL e, na 

resposta, é entregue um conjunto de instâncias de dados descritos em OWL. O sistema pode ter 

um conjunto com número indefinido Wrappers associados (não necessariamente 3, como na 

figura). A arquitetura prevê casos particulares de implementação dos Wrappers, em que alguns 
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implementam tradutores para consultas a bases de dados (caso do Wrapper 1), com alguns dados 

sendo materializações de fontes de dados (situação do Wrapper 2), ou mesmo arquivos OWL 

propriamente ditos (Wrapper 3). 

A arquitetura aqui proposta pretende prover um mecanismo eficiente e extensível para 

integrar diversos conjuntos de fontes de dados. É concebida em uma forma top-down, pois começa 

com uma análise de domínio para elucidar conceitos chave por padrões de dados corporativos e 

modelos de informação de forma a atingir uma ontologia comum às definições de domínio. 

Assim, distinguem-se dois níveis de ontologias: 

• Ontologias de alto nível do domínio, que são compartilhadas por diferentes comunidades 

e um modelo básico de entidades, que serve de modelo global para o sistema de integração 

de informação; e 

• Ontologias específicas, que são estruturadas de acordo com cada provedor de dados, de 

forma colaborativa. Cada ontologia é composta por hierarquia derivada da ontologia de 

alto-nível, utilizando operadores de subclasse e equivalência lógica para expor informação 

de correspondências em definição em função da ontologia central. As ontologias também 

podem armazenar instâncias dos dados que se desejar disponibilizar, para serem 

adquiridos pelo Agente DW. 

Na arquitetura aqui proposta, o esquema global é definido por uma ontologia geral, de alto 

nível. Para o desenvolvimento de um protótipo e estudo de caso, o domínio escolhido para essa 

ontologia é no contexto de e-business, como pode ser visto em maior detalhe nos capítulos 4 e 5. 

Essa ontologia geral é armazenada e publicada integralmente na Web por meio de um servidor 

central. Os esquemas locais são definidos em ontologias específicas, distribuídas na Web. 

Em resumo, esta proposta se baseia na idéia de grupos buscando cooperação em quais são as 

entidades primordiais em seus conceitos. Então, esta informação é modelada como uma 

ontologia de alto nível, que procura capturar todos os conceitos mais relevantes para a área de 

conhecimento que se deseja integrar.  

Uma vez definida a ontologia de alto nível ou geral, as demais ontologias, específicas, podem 

ser criadas, modelando as fontes de dados que elas representam, em função dos conceitos 

definidos na ontologia geral. Isto se faz possível devido ao fato de linguagens de ontologia, como 

OWL, permitirem que conceitos definidos em uma ontologia referenciem – neste caso 

remotamente, através de endereços da Web (URI) –, conceitos de outra ontologia disponibilizada 

na Web. É possível que conclusões lógicas, como equivalências, restrições, disjunções, entre 
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outras, através de operações realizadas por máquina de inferência, sejam realizadas sobre mais de 

uma ontologia ao mesmo tempo. 

Os conceitos das ontologias específicas são definições de maior detalhe da ontologia geral, o 

que se faz principalmente pela utilização do conceito de herança. Cada ontologia específica, que 

nesta arquitetura representa cada esquema local, tem todos os conceitos primários e as 

propriedades básicas já definidos na ontologia de alto nível, desde que esta seja referenciada, e 

são adicionados de regras que são importantes para sua própria definição. Na prática, isso 

significa que subclasses, nos esquemas locais, herdam todas as propriedades de superclasses do 

esquema global e adicionam outras para refinar descrições gerais do nível das quais elas herdam. 

Dessa forma, é possível conceitos contidos em ontologias específicas e instâncias desses 

conceitos serem atingidos através de consultas expressas em termos da ontologia geral. 

A adoção de uma máquina de inferência que se baseia em uma linguagem para definição das 

ontologias provê a infra-estrutura necessária para automaticamente encontrar equivalências, 

delimitações de conceitos e relações entre entidades pertencentes a ontologias distintas. Isto pode 

ser obtido através da geração de uma ontologia unificada (merged ontology), funcionalidade que  

ferramentas que permitem manipulação com ontologias pode fornecer de maneira automatizada. 

Para implementação do protótipo desenvolvido neste trabalho (visto em detalhe no Capítulo 6), 

foi utilizada a ferramenta Jena2, que possui essa funcionalidade. Uma visão geral das 

funcionalidades dessa ferramenta é fornecida na seção 5.2.1. 

Na arquitetura aqui proposta, a ontologia-união ocorre em dois contextos: uma persistente, no 

warehouse, e outra que é gerada, a cada consulta ao portal, em memória principal. Dispondo de 

uma ontologia-união, é possível elaborar consultas através de diversos esquemas locais (sobre as 

diversas ontologias específicas) simultaneamente. 

A criação em tempo de execução de uma unificação dos esquemas locais juntamente com o 

esquema local permite ao sistema que implemente essa arquitetura disponibilizar uma visão única 

dos conceitos dos diversos esquemas, que na realidade estão distribuídos na Web. O protótipo 

aqui desenvolvido implementa uma interface que permite a navegação sobre a ontologia-união. 

Encontrar as entidades e os dados em uma visão única passa, dessa maneira, a ser uma operação 

natural e transparente ao usuário através de navegação e consultas na ontologia-união, serviços 

providos pelo sistema de integração de dados. 

A integração dos esquemas é lógica e fisicamente deixada a cargo dos provedores de dados e 

implementações particulares de cada fonte. Deixar a integração a cargo de cada provedor melhora 
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a qualidade dos dados, porque os provedores têm conhecimento particular do conhecimento que 

seus elementos no modelo de dados correspondem à ontologia de alto nível. Outro benefício é 

que cada provedor de dados tem que mapear apenas uma vez, ao invés de ter que escrever código 

que traduz entre terminologias de pares de sistemas, reduzindo enormemente a complexidade do 

sistema. 

A Figura 3.2 mostra a arquitetura em camadas desta proposta. A camada de aplicação oferece 

uma visão virtual integrada das camadas inferiores. É virtual no sentido de que a consistência é 

garantida no momento em que o usuário requer os dados modelados. 

O maior objetivo da arquitetura aqui apresentada é fornecer um framework para uma interface 

unificada para consultas semânticas e intercâmbio de dados sobre conjuntos de dados 

heterogêneos (estruturados ou semi-estruturados), utilizando ontologia. 

Esta arquitetura é, do ponto de vista do estudo em Bancos de Dados, um sistema de 

integração de dados mediador, utilizando abordagem virtual dos dados, porém que apresenta 

simultaneamente abordagem materializada para melhorar a eficiência da aquisição da informação. 

Esse sistema utiliza-se de uma ontologia genérica como esquema comum e que serve de elo de 

ligação para que seja possível mapear as diversas ontologias específicas das fontes a fim de 

sobrepor a heterogeneidade dos conjuntos de dados. O esquema comum é descrito na linguagem 

OWL e, no estudo de caso apresentado neste trabalho, está delimitado ao domínio de e-business. É 

uma solução que oferece consultas e intercâmbio de informação com semântica, indo ao 

encontro dos requisitos da Web Semântica. 
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Figura 3.2 – Uma visão em camadas da arquitetura proposta. 

 

 

3.1 Considerações finais 

Foi visto neste capítulo que uma arquitetura para integração de dados baseada em ontologia é 

factível. Para tal, há uma série de elementos que agrupados visam constituir um Web Portal para 

visão única de informações dispersas, porém colaborativamente alinhadas, na Web Semântica. 

Foram dadas duas visões dessa arquitetura. 

Na primeira, explicou-se os principais elementos constituintes, a idéia de um Portal Web, do 

uso e um mediador, de como é feita a combinação das abordagens virtual e materializada na 

constituição do sistema. Foi visto também em linhas gerais como se dá a passagem das consultas, 

o funcionamento dos Wrappers, como são traduzida as consultas às fontes de dados. Foi também 

explanada a idéia do warehouse e do agente de atualização do warehouse, elementos úteis para 

aumentar a eficiência do sistema. 

A segunda visão fornece a idéia em camadas da arquitetura proposta. É possível visualizar a 

abstração dos dados pelas ontologias específicas, da hierarquia delas perante a ontologia geral, e 

separação da geração das instâncias, em função das ontologias específicas de cada fonte. 
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Capítulo 4 
 

Uma Ontologia para E-business 

 

 

 

 

Para criar a ontologia geral do domínio e-business, seria necessário estabelecer as linhas gerais 

que iriam nortear a sua elaboração, com a finalidade principal de integrar informações. 

Nesse sentido, foi criada uma ontologia de domínio que representa pontos comuns entre 

diversas unidades de negócio na Web, seguindo as linhas gerais definidas em [OP02], onde é 

proposto um “Modelo de Ontologia E-business” genérico, que destaca problemas relevantes no 

e-business e elementos que as firmas devem se preocupar para poder operar de forma bem-

sucedida na era da Internet. A Figura 4.1 fornece uma visão dessa estrutura. Esse estudo é 

fundamentado numa literatura extensa, e é resumidamente composto em quatro principais 

pilares: 

• Inovação de Produto - Em que tipo de negócio a companhia está inserida, a 

inovação que o produto oferece e a proposição de valor oferecida ao mercado; 

• Relacionamento com o Consumidor - Quem são os consumidores alvo da 

companhia, como entregar-lhes os produtos e como construir um forte 

relacionamento com eles; 

• Gerenciamento de Infra-estrutura - Como a companhia eficientemente contorna 

problemas de infra-estrutura e logística, com quem e com que tipo de empresa virtual; 

• Finanças - O que é o modelo de aquisição (transação, inscrição/membro, 

publicidade, comissão, licenças) e o modelo de custo (custo de bens vendidos, gastos 

com operações, vendas e propaganda, gerência e administração).  
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Figura 4.1 – Os 4 Pilares para um Modelo de Ontologia E-business. Retirada de [OP02]. 

4.1 A Ferramenta Protégé 

 

Protégé [Pro05] é uma ferramenta gráfica para a edição de ontologias, além de proporcionar 

outras utilidades. Essa ferramenta vem sendo utilizada há bastante tempo por especialistas para a 

modelagem de domínios de conhecimento, em especial na área de ontologias biomédicas. 

Protégé é altamente personalizável, sendo um poderoso editor de ontologias para diversas 

linguagens novas desenvolvidas para a Web Semântica, como é o caso da OWL. Além disso, 

Protégé hoje também fornece uma API para ser utilizada por programadores no 

desenvolvimento de aplicações voltadas para ontologias. 

A grande vantagem de Protégé como ambiente gráfico para edição de ontologias é que o 

usuário não precisa se preocupar com a sintaxe da linguagem de ontologia utilizada, bastando 

concentrar-se nos conceitos, nas relações do domínio e nos fatos que precisam ser representados. 

O modelo de conhecimento de Protégé tem classes, instâncias dessas classes, propriedades, 

descrição de atributos de classes e instâncias, e restrições de propriedades. Essa forma de 

representação aproxima-se bastante dos modelos de conhecimento utilizados nas novas 

linguagens de ontologia. 

A interface do usuário é simples, consistindo de várias tabelas para edição de diferentes 

elementos de uma base de conhecimento. Também oferece telas contendo informações 

detalhadas para a elaboração da ontologia. 
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Uma característica importante da interface com o usuário é que é possível alterar facilmente a 

hierarquia de classes, bem como criar novas superclasses para uma determinada classe. 

Protégé é uma ferramenta free e open-source que permite adicionar novas funcionalidades, através 

da criação e agregação de plugins apropriados. A arquitetura atual de Protégé dá suporte a uma 

grande quantidade de plugins. 

Nos últimos anos, Protégé evoluiu na seguinte seqüência de versões: Protégé 2000, Protégé 2 

e Protégé 3, sendo esta última a versão atual. 

Protégé 2000 já era uma ferramenta bastante completa para criação e edição de ontologias em 

OWL, contando com dezenas de plugins, porém apresentava problemas de instabilidade. 

Protégé 2 foi um melhoramento sobre Protégé 2000. Passou a ser uma versão mais estável e a 

comunidade de usuários se expandiu de forma significativa. Um de seus pontos mais positivos 

era o plugin editor gráfico para OWL: o ezOWL. Apesar de alguns bugs, funcionava bem e 

recuperava toda a estrutura da ontologia. 

Protégé 3 é uma versão completamente nova. Inclui diversos plugins semelhantes aos da versão 

2. Entretanto, diversos plugins não apresentaram compatibilidade com essa versão, como foi o 

caso do ezOWL. Protégé 3, no entanto, tem mais estabilidade e provê diversas funcionalidades 

que contornam esses problemas, permitindo de maneira melhorada a edição de ontologias OWL. 

Por isso, Protégé 3 foi a ferramenta escolhida na construção da ontologia de domínio a ser 

usada no projeto OntoBusiness. A Figura 4.2 exibe a interface do Protégé 3.1. 
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Figura 4.2 – Visualização da interface em utilização da ferramenta Protégé 3.1 

4.2 A ontologia geral de domínio: “ebOnt.owl” 

 

A ontologia de domínio e-business foi desenvolvida visando fornecer um vocabulário comum 

para que diversos sistemas possam ser integrados estendendo suas definições. 

Seu principal requisito é ser o mais genérica possível dentro da área de conhecimento do e-

business, sem entrar em detalhes, como muitas restrições de cardinalidade ou conceitos muito 

específicos, que poderiam desencorajar a extensão de seus conceitos. Tipicamente procura ater-se 

apenas aos conceitos mais comuns como delineado por [OP02]. 

Em particular, a ontologia foi desenvolvida na língua inglesa por esta ser de ampla aceitação e 

uso no mundo, o que pode facilitar a integração de maiores comunidades a este vocabulário 

comum. 

A ontologia ebOnt.owl pode ter suas classes graficamente vistas como na Figura 4.3, na 

ferramenta Protégé, utilizando o plugin  OWLViz: 
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Figura 4.3 – Classes da ontologia ‘ebOnt.owl’, vistas no Protégé através do plugin OWLViz 
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Como se pode notar na Figura 4.3, existe um número grande de definições de conceitos e 

relacionamentos, os quais serão descritos em maior detalhe. A classe owl:Thing é uma classe 

de definição da linguagem OWL, da qual estendem todas as classes definidas pelo desenvolvedor 

de uma ontologia. 

As descrições abaixo seguirão a seqüência lógica da ontologia, partindo das primeiras classes 

da hierarquia que surgem da classe owl:Thing. Para não causar redundância, classes 

equivalentes serão expressas simultaneamente, utilizando o sinal de equivalência matemática (⇔). 

Abaixo de cada conceito é exibido um modelo gráfico, contendo o nome da classe, suas 

propriedades e seus principais relacionamentos. 

 

4.2.1 Trade ⇔⇔⇔⇔ Transaction 

Define qualquer tipo de transação que possa ser efetuada entre duas partes. No caso desta 

ontologia, as duas partes e o tipo de movimentação são abstraídos, sendo definidas em suas 

subclasses, como MoneyTransaction. A propriedade que foi considerada relevante é o 

occurInMedia, utilizado para definir em que tipo de mídia ocorre a transação (Internet ou 

outros). Sua estrutura e relacionamentos principais podem ser vistos na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Classes Trade e Transaction 



 

 

 

55 

 

4.2.2 Business 

Conceito que define Negócios em geral. Tem três sub-classes: 

Merchandise e Commerce (classes equivalentes), que dão definição equivalente a 

Comércio como “todo negócio (Business) que envolve transação (Transaction) com dinheiro 

(Money)”, e e-Business, para negócios eletrônicos. Graficamente, como na Figura 4.5: 

 

Figura 4.5 – Classe Business 

 

4.2.3 Vendor 

Especifica um vendedor, que pode ser uma pessoa física (Person) ou uma organização 

(Organization). 

Está graficamente representado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Classe Vendor 

 

4.2.4 Customer 

Especifica um consumidor, que pode ser uma pessoa física (Person) ou uma organização 

(Organization). 

Graficamente a classe Customer está representada na Figura 4.7. 

 

Figura 4.7 – Classe Customer 
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4.2.5 Invoice 

Delimita o conceito abstrato de Conta, para bens ou serviços sumarizados. 

 

4.2.6 SupplyChain 

Representa entidade que contém coleção de Fornecedores (hasSuppliers). 

 

4.2.7 Supplier 

Conceito para Fornecedor. Graficamente representado na Figura 4.8. 

 

Figura 4.8 – Classes Supplier e SupplyChain 

 

4.2.8 Money 

Representa o conceito abstrato de dinheiro. Contém duas propriedades: 

hasValue float: para valores numéricos do valor da instância. 

isCurrency string: para indicar o tipo de moeda corrente. 

Graficamente representado na Figura 4.9. 
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Figura 4.9 – Classe Money 

 

4.2.9 Marketing 

Engloba conceitos relacionados a propaganda e interação com o público em geral, objetivando 

atingir maiores rendimentos conquistando novos consumidores. 

Esse conceito possui três propriedades: 

hasTarget Customer - o alvo é uma coleção de consumidores; 

isOfEnterprise Enterprise - uma campanha de marketing está ligada a uma 

empresa; e 

isAimedFor ProductOrService - está direcionada a um produto ou serviço. 

A Figura 4.10 mostra essa classe e seus principais relacionamentos. 
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Figura 4.10 – Classe Marketing 

 

4.2.10 Cost ⇔⇔⇔⇔ Price 

Define conceitos de Custo e Preço. O conceito de “custo” é algo mais genérico, sendo mais 

relacionado ao conceito de “esforço”. Entretanto, para o universo dos negócios restringe-se o 

conceito de custo ao conceito de preço. 

Essa entidade possui o atributo hasValue, do tipo float, para indicar valores numéricos 

de preços. 

Graficamente: 

 

Figura 4.11 – Classes Cost e Price 
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4.2.11 Budget 

Define o conceito abstrato de orçamento. A propriedade definida é a que uma instância deste 

conceito pode ter um conjunto de preços atrelado. 

 

4.2.12 Finance 

Conceito de Finanças. Finanças são qualquer tipo de riqueza que se tenha como patrimônio 

ou que possa ser movimentada para realizar trocas comerciais. Finanças podem ser constituídas 

de dinheiro (Finance containsMoney Money). Contas bancárias (Account 

isInBank Bank, cardinalidade = 1) são Fundos (Funds) que, por sua vez, são Finanças. A 

Figura 4.12 exibe os principais detalhes dessa classe. 

 

 

Figura 4.12 – Classes Finance, Funds e Account. 
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4.2.13 Bill 

Conceito abstrato para Conta. Uma conta contém uma relação de transações que envolvem 

dinheiro (hasMoneyTransaction MoneyTransactions), isto é, Compras (Purchases) ou 

Vendas (Sells). Graficamente representado na Figura 4.13. 

 

Figura 4.13 – Classe Bill 

 

4.2.14 Profit 

Conceito abstrato de lucro. Não possui propriedades nem relacionamentos nesta ontologia. 

4.2.15 Person 

Classe que representa uma pessoa. Toda pessoa tem exatamente uma identificação (hasId, 

cardinalidade = 1) e pode ter um nome (hasName). 

São especializações dessa classe as classes de Empregado (Employee), Gerente (Manager) 

e Dono ou Proprietário (Owner). 

Está representado graficamente na Figura 4.14. 
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Figura 4.14 – Classe Person 

 

4.2.16 Order 

Expressa um Pedido. Um pedido pode estar relacionado a uma ou mais transações e pode 

estar relacionado a um ou mais Envios (Order). 

4.2.17 Address 

Descreve endereços. Na ontologia, está associado aos conceitos de Pessoa (Person) e 

Organização (Organization). 

Possui os seguintes atributos: estado/província (state-province), cidade (city), CEP 

(zip code) rua (street) e país (country). 
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Graficamente representado na Figura 4.15. 

 

Figura 4.15 – Classe Address 

 

4.2.18 Organization 

Qualquer Organização. Possui os atributos hasName e hasAddress. 

Graficamente representado na Figura 4.16. 

 

Figura 4.16 – Classe Organization 
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4.2.19 ProductOrService 

Representa o conjunto união dos conceitos de Produto (Product) e de Serviço (Service). 

Foi criada com o intuito de realizar a associação com uma empresa (Enterprise). 

4.2.20 Enterprise ⇔⇔⇔⇔ Company ⇔⇔⇔⇔ Firm 

Representa uma Empresa. Toda Empresa é uma Organização (Organization). Nesta 

ontologia, os conceitos de Empresa (Enterprise), Companhia (Company) e Firma (Firm) 

são equivalentes. 

Toda empresa possui como atributo tipos de Negócio (Business) que ela realiza. 

Graficamente, na Figura 4.17. 

 

Figura 4.17 – Classes Enterprise, Company e Firm 
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4.2.21 Media 

É a “Mídia” ou “Meio” pelo qual uma Transação (Transaction) pode ser efetuada. Neste 

ponto ocorrem as duas únicas instâncias da ontologia proposta: “Internet” e “Web”. Por 

inferência sobre  a ontologia, caso uma Transação seja efetuada por um Meio Eletrônico 

(ElectronicMedia) um negócio (Business) é necessariamente do tipo e-Business.  

Essa classe e seus principais relacionamentos estão graficamente representados na Figura 4.18. 

 

Figura 4.18 – Classe Media 

 

4.2.22 Ship 

Representa Envios em geral (normalmente de algum Produto, mas na ontologia fica abstraída 

essa restrição). Um Envio está relacionado a uma Transação (Transaction), pode ter catalogados 

uma origem (hasOrigin) e um destino (hasDestination). 

Graficamente representado na Figura 4.19. 
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Figura 4.19 – Classe Ship 

 

4.2.23 Service 

Classe que representa o conceito abstrato de Serviço. Está relacionada com a classe Produto-

ou-Serviço (ProductOrService) por meio de uma união com a classe Produto (Product). 

4.2.24 Bank 

Representa Bancos em geral. Um banco é uma Companhia (Company, Enterprise ou Firm), 

que tem a característica de gerenciar Finanças (managesFinance Finance). Uma conta 

bancária está num Banco (isInBank). 

Graficamente representado na Figura 4.20. 
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Figura 4.20 – Classe Bank 

 

 

4.2.25 Product ⇔⇔⇔⇔ Good 

Representa Produtos. É equivalente ao conceito de Bem (Good). Todo produto pode ter 

preço(s) associado(s). 

Essas classes estão graficamente representadas na Figura 4.21. 

 

Figura 4.21 – Classes Product e Good 

 

4.2.26 Código-fonte da ontologia “ebOnt.owl” 

O código OWL (seguindo a sintaxe XML) correspondente à ontologia é apresentado no 

Apêndice. 
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4.3 Considerações Finais 

Neste capítulo foram explicados, de forma detalhada, os aspectos da ontologia proposta. 

Como mencionado anteriormente, essa ontologia se baseia em quatro pilares principais - 

Inovação de Produto, Relacionamento com o Consumidor, Gerenciamento de Infra-estrutura e 

Finanças, como proposto por [OP02]. Essa base engloba a maior parte dos aspectos semânticos 

ligados a e-business. Foi demonstrado o resultado da construção de uma ontologia no universo de 

e-business. Esta ontologia visa prover um vocabulário comum, além de relações e restrições 

mínimas, que possibilitem a interoperabilidade semântica. Esta ontologia, que pode ser estendida 

por ontologias específicas das fontes (esquemas locais), serve como esquema global para o 

sistema de integração de dados. 
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Capítulo 5 
 

Tecnologias Utilizadas 

 

 

 

 

Neste capítulo são apresentadas as principais tecnologias propostas a serem utilizadas na 

construção de um protótipo. 

5.1.1 Orientação a Objetos e Java 

O paradigma de programação orientada a objetos foi o escolhido por alguns motivos, a saber: 

• Análise e projeto de software em maior consonância com código gerado; 

• Similaridade com o paradigma utilizado nas ontologias, com identificação entre os 

recursos, tipos de dados e relacionamentos utilizados: Classes, Objetos, Propriedades; 

strings, inteiros, booleanos; Herança, Polimorfismo e outros. 

O segundo ponto foi um diferencial na escolha do paradigma, já que se torna possível mapear 

conceitos e instâncias de dados em classes e objetos, passando estes a serem computáveis. 

A linguagem de programação Java, por sua vez, foi a escolhida para o desenvolvimento do 

protótipo aqui descrito por diversos motivos, relacionados abaixo: 

• Programação orientada a objetos; 

• Código binário executado sobre máquina virtual, o que proporciona portabilidade para 

diversas plataformas, essencial no ambiente da Web; 

• Permite boa modularidade, escalabilidade, manutenção e reuso do código; 

• Linguagem projetada desde o início para servir a ambientes distribuídos; 

• Foi uma linguagem que cresceu e se difundiu durante o boom da Web (em meados dos 
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anos 90), fazendo parte da construção das primeiras páginas não-estáticas e atualmente 

serve como ferramenta para diversas aplicações voltadas para a Web; e 

• Expandiu-se para todo o mundo e agora começa a tornar-se madura, com diversas 

bibliotecas e frameworks disponíveis na forma de software livre em código aberto na 

própria Web. 

 

5.1.2 MVC e Struts 

O grande desafio das equipes de desenvolvimento de aplicações na atualidade é cada vez mais 

produzir aplicativos seguros, eficientes, de fácil manutenção, reutilizáveis e em prazos cada vez 

menores. 

O sucesso para o desenvolvimento de aplicações com tecnologia orientada a objetos está 

intimamente ligado à arquitetura que é usada para construir a aplicação. 

A organização em camadas é tida como a chave para a independência entre os componentes e 

esta independência é que vai atingir os objetivos de eficiência, escalabilidade, reutilização e 

facilidade de manutenção.  

Dessa forma, padrões de projetos surgem como soluções para problemas onde há necessidade 

de aplicar modelos documentados que podem ser empregados de maneira integral ou adaptados 

de acordo com necessidade de uma solução específica. 

O Modelo-Visão-Controlador, ou Model-View-Controller (MVC) [Hus02], é um padrão de 

projeto clássico geralmente utilizado por aplicações que necessitam manter múltiplas visões para 

um mesmo dado. O padrão MVC é uma arquitetura que separa claramente os objetos em três 

categorias distintas – modelos para manter dados, visões para exibir todos ou uma porção dos 

dados, e controladores para manipular eventos que afetam o modelo ou a(s) visão(ões), de tal 

forma que modificações em cada componente tenham mínimo impacto nos demais. 

MVC é normalmente tido como um padrão de projeto de software. Entretanto, o MVC possui 

mais características de arquitetura de aplicação que de um típico padrão de projeto. Então, o 

termo “padrão de arquitetura” pode ser mais corretamente aplicado [Bec04]. A Figura 3.3 fornece 

uma visão geral do MVC. 
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Figura 5.1 – Visão geral do MVC [Mar06]. 

Devido a essa separação, múltiplas visões e controladores podem interagir com o mesmo 

modelo. Até mesmo novos tipos de visão e controladores que nunca existiram antes podem 

interagir com o modelo sem ter que necessariamente haver mudança no projeto do modelo. 

Assim, na programação orientada a objetos, a principal vantagem do padrão MVC é a de 

ativamente promover o desacoplamento entre classes de negócio, que descrevem os objetos do 

sistema em si, das classes necessárias ao controle e à exibição do sistema, que podem ser 

modificadas a qualquer momento sem maiores interferências às classes previamente definidas. A 

Figura 3.4 fornece um exemplo de construção de sistema baseado no modelo MVC. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 – Exemplo de uma arquitetura de sistema típica utilizando MVC [Mar06]. 

 

O Struts Framework [Hus02] é um projeto em software livre, de código aberto, mantido pela 

Apache Software Foundation [Str06]. É uma implementação do padrão de projeto MVC (Model-

View-Controller) para aplicações Java na Web. O Struts usa e estende a API Java Servlet, 

encorajando desenvolvedores a adotarem a arquitetura MVC. 

Há outros frameworks MVC para Java, como Spring [Joh04] e Tapestry [Shi04]. Os motivos que 

levaram à utilização do Struts são abaixo detalhados: 

• Tornou-se um padrão de mercado;  

• Garantia de manutenção do framework (Apache Group, através da correção de bugs 
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e novos releases); 

• Integração com a maioria das IDE de mercado (Eclipse [Ecl06], Jbuilder [Jbu06]); 

• Agiliza o desenvolvimento e aumenta a produtividade, focando os esforços em 

regras de negócio; 

• Separa a camada de negócio da camada de apresentação; 

• Já incorpora diversos padrões de projeto;  

• Criação de aplicações padronizadas, facilitando a manutenção e escalabilidade; 

• Criação de Aplicações com possibilidade de internacionalização; 

• Possibilidade de o framework ser estendido de novas maneiras, de acordo com o 

dispositivo usado (HTML, SHTML, WML e outros); 

 

5.1.3 Servidor Web Tomcat 

O Tomcat [Tom06] é um servidor de aplicações Java para Web. É distribuído como software 

livre e desenvolvido como código aberto dentro do conceituado projeto Apache Jakarta e 

oficialmente endossado pela Sun como a implementação de referência para as tecnologias Java 

Servlet [Jav06] e JavaServer Pages (JSP) [Jav06]. Tecnicamente, o Tomcat é um Container Web, 

parte da plataforma J2EE [Jav06] que abrange as tecnologias Servlet e JSP. Isso possibilita 

exibição de conteúdo Web dinâmico, sendo possível o desenvolvimento de aplicações com 

interface disponibilizada na Web, em corpo HTML, assim como definido na arquitetura deste 

trabalho, que prevê uma interface Web Portal para navegação e consultas de ontologias. 

O Tomcat tem a capacidade de atuar também como servidor web/http, podendo ser 

considerado um servidor web isolado. É robusto e eficiente o suficiente para ser utilizado mesmo 

em um ambiente de produção. 

O Tomcat foi escolhido como o servidor Web pelos seguintes motivos: 

• É largamente reconhecido e aceito como um dos melhores servidores Web para 

páginas dinâmicas; 

• Integrado com a tecnologia Java, escolhida para o desenvolvimento do protótipo; e 

• Software livre e de código aberto. 
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A versão utilizada no protótipo desenvolvido é a do Tomcat 5.5. 

 

 

5.1.4 OWL 

A linguagem OWL, discutida na seção 2.4.4.4, foi a escolhida para a ontologia para 

intercâmbio dos dados das fontes, e para efetivar a integração das informações (esquemas e 

dados) na aplicação. Foi escolhida pelos seguintes motivos principais: 

• Por ser uma recomendação da W3C, o que presume aceitação nas comunidades em 

todo o mundo e aval de que é uma tecnologia reconhecidamente como factível para o 

que se propõe; 

• É uma linguagem de ontologia completa, que possui delimitadores precisos, que pode 

contudo ter seu conteúdo disponibilizado integralmente na Web; 

• OWL é uma revisão da linguagem DAML+OIL. DAML+OIL já era uma linguagem 

de ontologia bastante completa, construída sobre RDF (uma recomendação W3C) e 

era passível de inferências lógicas. OWL é um melhoramento da DAML+OIL; e 

• Possui uma sub-linguagem que garante completude computacional (OWL DL). 

Também permite flexibilidade de escolha em se tratando de simplicidade (OWL Lite), 

garantia de completude computacional (OWL DL) ou maiores possibilidades de 

representação (OWL Full).  

5.2 API para OWL 

 

Em [CD05] são relacionados kits de ferramentas voltados para a programação na Web 

Semântica, com suas características principais, a saber: 

• funcionalidades oferecidas (API, linguagens de consulta, armazenamento e suporte a 

inferência); 

• quantidade de esforço no desenvolvimento (número de desenvolvedores envolvidos, 

última versão); e 
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• o nível de atividade na comunidade de usuários da ferramenta (número de downloads, 

lista de e-mail ativa). 

Esta tabulação foi de suma importância para o desenvolvimento do trabalho, pois permitiu 

fazer um bom comparativo entre as ferramentas a serem utilizadas. Os requisitos da ferramenta 

candidata a ser utilizada no desenvolvimento deste trabalho eram: 

• deveria ser em Java; 

• sob a forma de software livre, de código aberto; 

• ser altamente popular na comunidade da Web Semântica, de larga aceitação; 

• disponibilidade de atualizações recentes, com possibilidade de evoluções futuras; 

• referência como ferramenta de desenvolvimento para a Web Semântica; 

• que permitisse navegar e realizar diversas funcionalidades e operações de manipulação 

em OWL; e 

• que possuísse uma linguagem de consulta com complexidade o mais próxima possível 

do SQL [GW02] (para reescrita de consultas) e que, preferencialmente, oferecesse 

reescrita de consultas built-in. 

Na seqüência estão relacionadas as ferramentas voltadas à linguagem de programação Java, 

utilizada para a construção do protótipo descrito neste trabalho. Dentre as ferramentas 

candidatas estavam as listadas nos quadros 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. 
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Quadro 5.1 Comparativo entre diversas ferramentas de manipulação de ontologias. (Retirado de [CD05]) 

  JENA 2.3 Sesame 2.0 Kowari 1.1.0 

Última versão 10/2005 1/2006 12/2004 

Número de 
desenvolvedores 

11 12 8 

Downloads  
(01/2005) 

24600 6100 1300 

Lista de e-mail 
ativa  

Sim Sim Sim 

Licença BSD LGPL 
Mozilla Public  

License  

Paradigma da 
API 

Sentença-centrado 
Recurso-centrado 
Ontologia-centrado  

Sentença-centrado 
Recurso-centrado 

Sentença-centrado 
Recurso-centrado 

Ontologia-centrado 

Linguagens de 
Consulta  

RDQL 
SPARQL  

RDQL 
RQL 

SeRQL  
iTQL 

Modelo de 
Armazenamento  

Memória 
BD  

Arquivo 

Memória 
BD 

Arquivo 

Nativo 
Repositório RDF  

Bancos de dados 
Suportados  

MySQL 
PostgreSQL 

Oracle 
BerkeleyDB 

MS SQLServer 
DB2  

MySQL 
PostgreSQL 

Oracle 
MS SQL 

XA Triplestore 

Formatos de 
Serialização 
Suportados  

RDF/XML 
N-Triples 

N3 
Turtle  

RDF/XML 
N-Triples 

N3 
Turtle  

RDF/XML 
N-Triples 

Suporte a 
Inferência  

RDFS 
OWL-Lite 

DIG 1.1 Interface  

RDFS 
OWL-Lite  

RDFS 
OWL-Lite 

Servidor RDF NetAPI Sim Sim 

Outras 
funcionalidades  

    
Interface de consulta 

baseada na Web  
JENA Connectivity 

Comentários 

Servidor RDF Joseki 
está disponível em 

download separado, 
na página 
”External 

contributions”  

Várias extensões 
disponíveis  

Utiliza SOFA  
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Quadro 5.2 Comparativo entre diversas ferramentas de manipulação de ontologias. (Retirado de [CD05]) 

  KAON 1.2.7  KAON 2.0  JRDF 0.3.3  

Última versão 11/2004 05/2005 09/2004 

Número de 
desenvolvedores 

12 ? 4 

Downloads  
(01/2005) 

14200 ? 8200 

Lista de e-mail 
ativa 

- - - 

Licença LGPL 
Comercial; livre para 

propósitos 
acadêmicos. 

LGPL 

Paradigma da 
API 

Sentença-centrado 
Recurso-centrado 

Ontologia-centrado 
Ontologia-centrado Sentença-centrado 

Linguagens de 
Consulta 

KAON query  - Sentença-centrado 

Modelo de 
Armazenamento 

Memória 
BD 

Memória Memória 

Bancos de dados 
Suportados 

Qualquer BD 
compatível com 

SQL2  
- - 

Formatos de 
Serialização 
Suportados 

RDF/XML 
RDF/XML 

OWL XML Sintaxe 
?  

Suporte a 
Inferência 

RDFS 
OWL-Lite 

OWL-Lite,  
OWL-DL parcial, 

SWRL 
- 

Servidor RDF Sim Sim - 

Outras 
funcionalidades 

 Algumas 
extensões 
disponíveis 

    

Comentários 

Inclui o KAON 
Portal, framework 
para criação de 

portais de ontologia  

Raciocínio baseado 
em lógica de dados 

disjuntiva 
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Quadro 5.3 Comparativo entre diversas ferramentas de manipulação de ontologias. (Retirado de [CD05]) 

  Euler OWLJessKB NG4J 0.4 

Última versão 05/2005 01/2005 2/2005 

Número de 
desenvolvedores 

4 1 3 

Downloads  
(01/2005) 

1037 ? ? 

Lista de e-mail 
ativa 

- Sim - 

Licença W3C License GPL BSD 

Paradigma da 
API 

Modelo-centrado 
Sentença-centrado 
Ontologia-centrado  

Grafo de Nomes 
Tripla-centrado 
Quad-centrado 

Sentença-centrado 

Linguagens de 
Consulta 

N3QL Jess TriQL 

Modelo de 
Armazenamento 

Memória Memória 
Memória 

BD  

Bancos de dados 
Suportados 

- - MySQL  

Formatos de 
Serialização 
Suportados 

N3 RDF/XML 
RDF/XML, N-Triples, 

N3, TriX, TriG 

Suporte a 
Inferência 

RDFS 
OWL 

RDFS 
OWL-Lite  

RDFS 
OWL-Lite  

Servidor RDF - - - 

Outras 
funcionalidades 

    

Prova de sentenças 
do Jena ativada; 

assinaturas digitais 
usando SWP 

Comentários  
Máquina de 

inferência é o Jess  
Baseado no Jena 
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Quadro 5.4 Comparativo entre diversas ferramentas de manipulação de ontologias. (Retirado de [CD05]) 

  SOFA 0.3 YARS IBM IODT 

Última versão 03/2005 1/2005 6/2005 

Número de 
desenvolvedores 

1 2 1 

Downloads  
(01/2005) 

? ? ? 

Lista de e-mail 
ativa  

+ - Sim 

Licença LGPL BSD ? 

Paradigma da 
API 

Recurso-centrado 
Ontologia-centrado 

Modelo-centrado Modelo-centrado 

Linguagens de 
Consulta  

- N3QL SPARQL subset 

Modelo de 
Armazenamento  

Memória 
BD 

Nativo 
Repositório RDF 

Memória 
BD 

Bancos de dados 
Suportados  

BD compatível com 
JDBC  

- DB2 e Derby 

Formatos de 
Serialização 
Suportados  

RDF/XML 
N3 

N-Triples  

RDF/XML 
N-TRIPLE  

N3  
RDF/XML 

Suporte a 
Inferência  

RDFS - RDFS/OWL 

Servidor RDF - Sim - 

Outras 
funcionalidades  

     
Eclipse-based 

ontology workbench    

Comentários 
SOFA is 

used by KOWARI 
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Quadro 5.5 Comparativo entre diversas ferramentas de manipulação de ontologias. (Retirado de [CD05]) 

  Protégé OWL API  

Última versão 06/2005 

Número de 
desenvolvedores 

1 

Downloads  
(01/2005) 

? 

Lista de e-mail 
ativa  

Sim 

Licença Mozilla 

Paradigma da 
API 

Ontologia-centrado 

Linguagens de 
Consulta  

? 

Modelo de 
Armazenamento  

Memória 
BD 

Bancos de dados 
Suportados  

  

Formatos de 
Serialização 
Suportados  

RDF/XML 

Suporte a 
Inferência  

RDFS/OWL 

Servidor RDF - 

Outras 
funcionalidades  

  

Comentários   

 

Inicialmente, ao conceber a idéia primitiva do projeto, antes mesmo de ter surgido esse 

comparativo, escolheu-se a suite KAON [BEH02] como a ferramenta utilizada para a construção 

do protótipo. Um problema nessa ferramenta é que, apesar de ser free e fornecer uma API com 

ótima funcionalidade para o trabalho com ontologias (especialmente para lidar com 

RDF/RDFS), ela não oferecia suporte à linguagem OWL. O framework para construção de portais 

(Kaon Portal) é muito interessante, mas haveria muito esforço para integração de OWL com a 

API. 

Uma segunda possibilidade surgiu com a ferramenta Snobase (Semantic Network Ontology 

Base), da IBM [LGYA03]. Um sistema de gerenciamento de ontologias desenvolvido pela IBM 
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que provê uma API Java, denominada Java Ontology Base Connector (JOBC). O conceito de sua 

arquitetura é equivalente ao da conhecida biblioteca Java Database Connector (JDBC). 

JOBC provê uma interface simples, porém com mecanismo bastante completo, e bem familiar 

para programadores utilizarem informações para criar aplicações sem terem que tratar 

diretamente com detalhes das ontologias. A incompatibilidade com essa ferramenta foi com o seu 

tipo de licença – é livre apenas para propostas acadêmicas, e não possui seu código aberto, sendo 

o software de propriedade da IBM. Entretanto, este trabalho tem dois focos: primeiro, não é o 

intuito que se restrinja unicamente a um trabalho acadêmico e, em segundo lugar, é premissa 

básica da proposta deste trabalho utilizar ferramentas não-proprietárias, utilizando software de 

licença livre e código aberto, o que corroborou para a desistência de uso desta ferramenta. 

Então, surgiu o KAON 2 [Mot05], sucessor do KAON. É uma completa API construída do 

zero, que não apresenta compatibilidade com a ferramenta antecessora e foi desenvolvida para a 

linguagem de ontologia OWL. Possui uma máquina de inferência muito boa e ótimas 

funcionalidades. O problema foi que sua licença, repentinamente, deixou de ser free, passando a 

ser proprietária, exceto para aplicações acadêmicas. Não haveria problemas da utilização no 

projeto descrito neste trabalho enquanto de propósito exclusivamente acadêmico. Pelos mesmos 

motivos da ferramenta da IBM, o KAON 2 foi descartado. 

Na seqüência, apareceram duas API como candidatas à fundação do trabalho: Jena 2 e Protégé 

OWL API. 

A API Protégé OWL [KMN03] é um plugin da ferramenta de edição de ontologias Protégé. 

Seria uma opção interessante tendo em vista a disponibilidade e aceitação da ferramenta Protégé, 

largamente conhecida para modelagem e construção de ontologias, e por ser software livre de 

código aberto. Outra vantagem reside no fato de que é uma ferramenta puramente centrada em 

OWL.  

Jena 2 [Car04], apesar de ter modelo e máquina de inferência centrados em RDFS, já é uma 

ferramenta com desenvolvimento mais maduro, tem suporte completo a OWL, aparece como o 

mais aceito na comunidade, possui mais suporte, máquina de inferência mais robusta, 

conectividade a diversos SGBD para persistência das ontologias e uma linguagem de consulta 

mais moderna e bastante completa – SPARQL. Também é ferramenta de licença livre e de 

código aberto, e foi construída através da contribuição de diversos colaboradores. O Jena 2 

tornou-se, portanto, a API escolhida para a elaboração deste projeto. A Figura 5.3 mostra uma 

visão do sistema focando na API Jena 
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Figura 5.3 – Arquitetura do sistema em camadas, vista em função do uso da API Jena’ 

 

5.2.1 A API Jena 

Jena é resultado de um projeto de software livre de código aberto, desenvolvido pelo HP Labs 

[Car04]. Jena é um framework, baseado na linguagem de programação Java, para construção de 

aplicações voltadas à Web Semântica. 

Fornece um ambiente de programação (application programming interface, ou API) para diversas 

linguagens de ontologia. As linguagens de definição de ontologias tratadas por Jena são: RDFS, 

DAML+OIL, OWL Full, OWL DL e OWL Lite, que inclui um motor de inferência baseado em 

regras. 

A API para RDF é o módulo central de Jena. Todos os outros módulos ou são baseados nele 

ou trabalham diretamente com ele [Geo04]. Esse módulo é o responsável por criar uma 

Interface de Usuário 

Programa de Aplicação 

API Jena 

Modelo da Ontologia Banco de 
Dados 

Provedor de ontologia 
específica 1 

Provedor de ontologia 
específica 2 

Provedor de ontologia 
específica 3 

Consulta nos termos da 
ontologia de alto nível 

Conjunto 
Resultado 
(ResultSet) 

Máquina 
de 

Inferência 

Lado do cliente 
(browser) 

Lado do servidor 
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representação interna de um documento RDF (através de um grafo) e fornecer métodos de 

acesso e manipulação desse documento. Cada tripla RDF (sujeito, predicado, objeto) é 

representada no grafo como um arco, pois um arco é definido por sua origem (sujeito), seu 

destino (objeto) e um nome associado ao arco (propriedade). 

Essa API lê e escreve RDF nas seguintes representações: em RDF/XML, N3 e N-Triple. 

Possui também linguagem de consulta RDQL (RDF Query Language) e SPARQL. 

A ferramenta permite navegar no grafo RDF, procurando pela URI de um recurso, pela URI 

de uma propriedade ou listando as propriedades de um recurso e seus valores. Fornece também 

possibilidade de alterar o grafo adicionando recursos e declarações sobre eles, não permitindo 

inserir triplas repetidas. A API mantém apenas uma cópia de cada recurso no grafo. É possível 

também remover recursos. Um recurso é removido quando não há triplas que o contenha 

O modelo de ontologia padrão vem configurado para utilizar a linguagem OWL Full, motor 

de inferência padrão (OWL FB reasoner), e assume que a ontologia será armazenada em memória. 

Possui ainda os motores de inferência: RDFS rule reasoner, DAML micro reasoner e Generic rule 

reasoner. 

O RDF Reasoner permite configurar o nível de semântica a ser usado (Full, Default, Simple).  É 

uma implementação híbrida de motor de inferência baseado em regras. O OWL Reasoner é um 

motor de inferência orientado a instâncias, e pode ser visto como uma extensão do RDFS rule 

Reasoner. É uma implementação incompleta para OWL Full. 

Na API para OWL, permite-se inserir, alterar, remover e navegar em Classes, Propriedades e 

Indivíduos OWL. O armazenamento é feito em memória ou de forma persistente – Jena fornece 

suporte para armazenamento de ontologias em Bancos de Dados. O Quadro 5.6 lista as 

construções RDF e OWL suportadas pelo Jena2. 

Como o Jena é bem modularizado, ele permite que qualquer linguagem de descrição de 

ontologias seja aceita, desde que o programador interessado implemente as classes necessárias. 

Essa API permite que as características e poder de descrição de uma ontologia sejam 

totalmente utilizadas por um agente de software interessado. Ela cria algumas camadas de 

inteligência sobre as informações contidas em um documento. Essas camadas estão representadas 

na Figura 5.4. 
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Figura 5.4 – Visão geral do Jena. (Extraída de [Car04]) 

 

Na camada mais baixa tem-se, dentro do retângulo à esquerda, o documento que se está 

trabalhando e, nos demais retângulos do mesmo nível, as ontologias que estão sendo usadas por 

ele. No nível acima (Union Graph) tem-se a união de todos os documentos do nível inferior, para 

que se possam usar toda a informação descrita nas ontologias, juntamente com o arquivo que se 

quer trabalhar. Para extrair toda a informação implícita nesses documentos utiliza-se a próxima 

camada (Reasoner), que se baseia em regras lógicas para extrair a informação desejada. Por fim, na 

camada mais alta (Ontology Model), é que se tem acesso para fazer consultas no documento. Com 

esse modelo, as consultas que são realizadas podem ser ditas “inteligentes”, pois devolvem muito 

mais informação do que se esperaria apenas considerando o documento inicial. 

A versão utilizada no protótipo é o Jena2 (mais especificamente, versão 2.2). Esta versão 

possui suporte a linguagens de consulta SQL-like, o que enriquece o trabalho. 

Quadro 5.6 Construções suportadas pelo Jena2. 

Construções RDF/OWL suportadas pelo Jena2: 

rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf, rdf:type 

rdfs:domain, rdfs:range 

owl:someValuesFrom, owl:allValuesFrom 
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owl:minCardinality, owl:maxCardinality, owl:cardinality 

owl:intersectionOf 

owl:equivalentClass, owl:disjointWith 

owl:sameAs, owl:differentFrom, owl:distinctMembers 

owl:Thing 

owl:equivalentProperty, owl:inverseOf 

owl:FunctionalProperty, owl:InverseFunctionalProperty 

owl:SymmeticProperty, owl:TransitiveProperty 

owl:hasValue 

 

 

5.2.2 Linguagens de Consulta RDF/OWL 

A seguir serão abordadas algumas linguagens para consulta de ontologias passíveis de serem 

utilizadas em OWL. 

 

5.2.2.1 RDQL 

RDQL [Sea02] é a linguagem de consultas para RDF usada pelo Jena2. Ela usa um modelo de 

consultas orientado a dados que complementa as consultas permitidas pela API para RDF. 

RDQL é uma linguagem para consulta de documentos RDF que utiliza uma sintaxe semelhante à 

da linguagem de consulta SQL. Desde que contenha uma máquina de inferência apropriada, 

RDQL pode processar ontologias em várias linguagens, incluindo OWL. Ao contrário de OWL 

QL, como será visto adiante, todas as variáveis da consulta são obrigatoriamente ligadas a 

resultados. 

Se a consulta for executada sobre mais de um documento, então todas as sentenças RDF 

presentes nos documentos são considerados como parte de um único documento. 

Essa linguagem é dita orientada a dados, pois não envolve inferência nem semântica, apenas 

analisa o documento como um conjunto de triplas, sem se preocupar com qualquer informação 

descrita nas ontologias usadas, e retorna um conjunto-resposta assim como o faria uma API de 

SGBD relacional. 



 

 

 

85 

Quadro 5.7 Sintaxe de consulta RDQL. 

 

 

O Quadro 5.7 demonstra a sintaxe usual de uma consulta em RDQL. De acordo com 

McBride [McB01], a sintaxe da linguagem é assim detalhada: 

SELECT 

Cada consulta bem sucedida retorna um conjunto de variáveis ligadas. Na cláusula SELECT 

definem-se as variáveis a serem retornadas. Cada variável é introduzida por um ponto de 

interrogação (?), e pode ser nomeado utilizando caracteres alfanuméricos combinados com 

underscore (_). Variáveis múltiplas são separadas por um espaço e/ou uma vírgula opcional (,) , por 

exemplo. 

FROM 

Na cláusula FROM é especificado o caminho ou URL do documento RDF a ser consultado. 

WHERE 

Na cláusula WHERE, indica-se uma lista de tripla de padrões que devem ser verificados para 

cada conjunto de consulta válida. Todos os padrões representando uma sentença RDF têm a 

forma “sujeito, predicado, objeto”, onde esses elementos podem ser ou uma referência URI (por 

exemplo, <http://abc.owl#xyz) ou uma variável (por exemplo, ?x). O objeto ainda pode ser um 

“Literal”, por exemplo uma string “abc”. 

AND 

Em adição ao padrão de triplas da cláusula WHERE, na parte AND de uma consulta pode-se 

especificar expressões booleanas sobre valores de URI e “literais”. Podem ser usados: 

• Condições aritméticas (incluindo operadores multiplicativos e de adição); 

• Expressões de igualdade de strings, onde EQ significa “igual” e NE, “diferente”; 

SELECT <lista de variáveis> 

FROM <documentos rdf> 

WHERE <padrões>  

AND <expressões filtro> 

USING <declarações de prefixos>  
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• Pode-se também combinar múltiplas expressões de filtro utilizando os operadores 

lógicos "&&" (AND), "||" (OR); e 

• Também pode ser indicada negação, através do símbolo de exclamação (!). 

USING 

Para tornar a consulta mais legível, RDQL provê uma maneira de reduzir o tamanho das URIs 

(utilizadas nas cláusulas FROM, WHERE e AND) definindo um ‘prefixo’. Todo prefixo é 

definido na cláusula USING. 

O exemplo no Quadro 5.8 ilustra o uso da RDQL para elaborar uma consulta: 

Quadro 5.8 Exemplo de consulta RDQL. 

 

 

 

 

 

 

 

É uma linguagem poderosa, fácil de ser aprendida e de fácil mapeamento para consultas em 

bancos de dados relacionais na arquitetura de mediador. Porém possui algumas limitações em 

relação a outra linguagem de consulta, SPARQL, como será visto no item 5.2.2.2. 

 

5.2.2.2 SPARQL 

SPARQL [Sea05] é uma linguagem de consulta RDF baseada no paradigma Cliente-Servidor, 

cuja sintaxe se assemelha à do RDQL. Essa linguagem, porém, suporta disjunção na consulta e, 

portanto, pode processar consultas mais complexas que o RDQL [ZM06]. 

A SPARQL também provê variável opcional e controle no tamanho dos resultados, que se 

aproximam do uso voltado ao mundo real, através das cláusulas LIMIT (número de resultados 

máximo admitido) e OFFSET (para paginação). 

SPARQL, além da cláusula SELECT, possui três novas cláusulas para formato de resultados: 

SELECT ?product ?price 

WHERE (?product ob:price ?price) 

AND ?price < 100 

USING ob FOR 

<http://www.cin.ufpe.br/~ranop/ebOnt.owl#> 
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• CONSTRUCT - retorna o grafo RDF construído através da substituição de um 

conjunto de triplas passado como parâmetro; 

• DESCRIBE - retorna um grafo RDF que descreve os recursos encontrados; e 

• ASK - retorna um booleano indicando se a consulta gerou resultado ou não. 

Além disso, possui novos operadores: ORDER-BY, OPTIONAL (para variáveis com 

resultados opcionais), UNION (para junção), GRAPH (para restrição por grafos), FILTER (para 

filtrar valores). 

Enfim, SPARQL fornece um conjunto muito mais rico para consultas, em se comparando 

com RDQL. 

Jena2 atualmente provê uso da SPARQL através do sub módulo ARQ [ARQ06]. Uma das 

funções mais importantes de ARQ, utilizada neste trabalho, é sua funcionalidade de reescrita de 

consultas SPARQL para SQL. 

Por seus pontos positivos, e por haver suporte da linguagem no Jena2, esta foi a linguagem 

escolhida para ser utilizada para execução de consultas no protótipo. 

 

5.2.2.3 OWL QL 

 

OWL Query Language (OWL-QL) [FHH03] é uma linguagem formal e protocolo para um 

agente de consultas e um agente de respostas a fim de ser usado para conduzir um “diálogo de 

consulta-resposta” utilizando conhecimento representado na OWL. 

OWL-QL é uma versão atualizada da DAML Query Language (DQL) desenvolvida pelo 

Comitê Conjunto Estados Unidos/União Européia para Linguagem de Marcação de Agente ad 

hoc. 

A criação do OWL-QL tem o objetivo de torná-la uma candidata a linguagem padrão e 

protocolo para diálogos consulta - resposta entre agentes computacionais na Web Semântica. 

A principal vantagem dessa linguagem de consulta é que ela explora a maioria dos potenciais 

de inferências lógicas sobre OWL. 

Ela seria a melhor opção para este projeto. Entretanto, ela não pôde ser empregada pelos 

seguintes motivos: i) OWL-QL ainda está na fase de protótipo; e ii) não foi possível encontrar 
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API ou ferramenta em Java que permita manipular de maneira facilitada esta linguagem. 

 

5.3 Considerações finais 

 

Foi vista neste capítulo uma série de tecnologias para construir um Web Portal para visão 

única de informações dispersas, porém colaborativamente alinhadas, na Web Semântica. 

Para demonstrar essas idéias em prática, nserá apresentado, no Capítulo 5, um protótipo 

baseado num estudo de caso, sobre a ontologia proposta. 
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Capítulo 6 
 

O Protótipo OntoBusiness 

 

 

 

 

Este capítulo descreve o projeto piloto OntoBusiness. É um protótipo que foi construído para 

validar a arquitetura proposta neste trabalho, que se baseia uma estrutura em camadas com um 

esquema comum semântico integrado e expresso em uma ontologia de domínio comum. 

 

6.1 Modelagem UML do Protótipo 

 

A modelagem tem por objetivo definir e documentar os requisitos funcionais e a estrutura 

lógica do sistema. A fim de obter tal intento, procurou-se especificá-los num modelo formal, para 

o que foi escolhida a UML (Unified Modelling Language) [RBJ99]. 

A UML define um padrão baseado na orientação a objetos (OO) para formalizar modelos de 

sistemas. Possui uma série de recursos tanto para definição escrita quanto gráfica de um sistema.  

A UML 2.0, versão mais recente do padrão, define diversos tipos de diagramas, divididos em 

três categorias: 

• Diagramas de Estrutura - incluem Diagrama de Classes, de Objetos, de Componentes, de 

Pacotes, entre outros; 

• Diagramas de Comportamento - incluem o Diagrama de Casos de Uso, Diagrama de 

Atividades e Diagrama de Estado; e 

• Diagramas de Interação - incluem o Diagrama de Seqüência, Diagrama de Comunicação, 
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Diagrama de Visão Geral de Interação, entre outros. 

Neste capítulo serão vistos em detalhe os modelos de Casos de Uso e de Classes do projeto, 

os quais serão descritos na seqüência. 

 

6.1.1 Casos de Uso 

Um Modelo de Casos de Uso expressa, de maneira formalizada, os principais eventos em que 

ocorre interação entre o usuário e o sistema. 

Os casos de uso foram os seguintes: 

1) Navegar na Ontologia (inclui ‘Construir Modelo Ontologia’ e ‘Construir Árvore 

Ontologia’); 

2) Exibir Recursos Ontologia; 

3) Consultar Modelo (inclui ‘Referenciar Modelo’); e 

4) Executar Consulta (Inclui ‘Reescrever Consulta’ e ‘Despachar Consulta’). 

 

O Diagrama de Casos de Uso é exibido na Figura 6.1. 
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Figura 6.1 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema OntoBusiness 

 

6.2 Pacotes e Classes do Sistema 

 

O sistema é dividido em cinco pacotes principais, a saber: ‘presentation.forms’, 

‘presentation.actions’ (camada de apresentação), ‘business’ (camada de negócio), ‘config’ e 

‘remote’. Todos esses pacotes estão contidos no pacote de sistema ‘br.ufpe.cin.ontobusiness’. 

O primeiro pacote é o ‘business’, que contém as classes do núcleo do sistema. A classe 

principal é a OntologyManager, responsável por carregar, criar, manter e atualizar o modelo em 

memória que representa a ontologia, através dos métodos createModel() e refreshModel(). O 

OntologyManager também é o responsável por mesclar ontologias correlacionadas com uma 

ontologia principal, integrando-as. 

Por exemplo, suponha duas sub-ontologias da ontologia ebOnt.owl, chamadas storeA.owl e 

storeB.owl. Ambas estendem os conceitos da ontologia ebOnt.owl. Ao chamar o createModel(), 

o OntologyManager faz uma chamada à classe Configuration, do pacote ‘config’. Essa classe 

contém a classe OntologySourcesHandler, que manipula as fontes de ontologias, 

<<include>> 

<<include>> 

<<include>> 

<<include>> 

<<include>> 
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OntologySources. 

As fontes de ontologias são previamente definidas no arquivo /config/Ontologies.xml. O 

Quadro 6.1 exibe um exemplo de utilização para o arquivo Ontologies.xml. Essas ontologias 

podem estar distribuídas em quaquer endereço (URI) na Web. Então, o createModel() cria um 

modelo da ontologia em memória, fazendo uso da API Jena. 

Quadro 6.1 Exemplo de utilização do arquivo Ontologies.xml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A classe OntologyManager também contém a classe responsável pela navegação na árvore de 

hierarquia da ontologia, NavigationManager. A classe NavigationManager possui uma classe 

chamada ClassHierarchy, responsável por construir a hierarquia de classes no formato de uma 

árvore de classe Tree (interface ITree), da biblioteca de código aberto e livre Jenkov Prizetags 

[Jen05]. Uma chamada à ClassHierarchy é feita de forma indireta pelas classes da Camada de 

Apresentação (pelo método getOntologyTree()) para o usuário navegar pela árvore da ontologia. 

Cada ontologia pode ou não conter instâncias de classe. 

Outra classe do pacote ‘business’, contida pelo OntologyManager e que também é chamada 

pela Camada de Apresentação, é a QueryManager. A classe QueryManager contém um método, 

executeQuery(Model, query), no qual são passados como parâmetros o Modelo união das 

<?xml version="1.0"?> 
 
<Ontologies> 
 
   <Ontology> 
      <Name> ebOnt </Name> 
      <Description> Ontologia que descreve informações de e-Business 
</Description> 
      <Uri> http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/ebOnt.owl# </Uri> 
   </Ontology> 
  
   <Ontology> 
      <Name> storeA </Name> 
      <Description> Loja A </Description> 
      <Uri> http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeA.owl# </Uri> 
   </Ontology> 
  
   <Ontology> 
      <Name> storeB </Name> 
      <Description> Loja B </Description> 
      <Uri> http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeB.owl# </Uri> 
   </Ontology> 
  
</Ontologies> 
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ontologias em memória e a consulta inserida pelo usuário. 

Ainda no pacote ‘business’, a classe QueryDispatcher é a responsável por enviar a consulta aos 

diversos Wrappers de cada fonte. Os Wrappers estão distribuídos na Web e a consulta é submetida 

remotamente, via Java RMI. Vale frisar que nem todo Wrapper necessariamente contém um 

tradutor, já que nem todas as fontes de dados constituem bases a serem consultadas. Este é o 

caso de arquivos OWL ou de Wrappers que já provêm uma materialização OWL da respectiva 

fonte, como visto no diagrama da arquitetura proposta (vide Figura 3.1). 

No caso em particular do protótipo ora implementado, foram disponibilizadas duas fontes, 

apenas, para fim de validar a proposta. Uma das fontes, ‘storeA’, é um arquivo OWL que contém 

o esquema local em função da ontologia geral ‘ebOnt’ e as instândias dos dados em um só 

arquivo, ‘storeA.owl’. Seu Wrapper responde às consultas SPARQL repassando uma resposta 

contendo as instâncias dos dados que atendem à consulta. Já a segunda fonte, ‘storeB’, contém o 

esquema local no arquivo ‘storeB.owl’, que mapeia o esquema de uma base de dados mySQL. As 

instâncias dos dados, entretanto, não são conhecidas neste caso, e para cada consulta é necessário 

que o Wrapper traduza a consulta de SPARQL para SQL, e traduza o conjunto-resposta do banco 

de dados para o formato OWL. 

Cada Wrapper contém um tradutor que lê o mapeamento do respectivo esquema em OWL 

para fazer as equivalências de classes e propriedades para a consulta na fonte local. Para tal, foi 

utilizado um método que considera o uso de tabelas de junção, semelhante ao descrito em 

[Arr02], para resolver o problema da correlação entre chaves principais e chaves estrangeiras, 

quando determinados recursos estejam representados em tabelas diferentes. 

No sistema proposto neste trabalho, ontologias mapeiam esquemas de bases de dados 

relacionais com o nome de cada classe correspondendo ao nome de cada tabela, e cada 

propriedade das classes correspondendo aos atributos das respectivas tabelas. A realização das 

junções é feita de maneiras distintas, obedecidas quatro condições, a saber: 

1. Quando uma tabela “A”, em um determinado esquema, corresponde a uma classe “C1” 

na ontologia e um atributo “a” desta tabela A corresponde a uma propriedade “p” da 

mesma classe da ontologia; 

2. Quando uma tabela “A”, em um determinado esquema, corresponde a uma classe “C1” 

na ontologia, e uma tabela “B” relacionada com a tabela A com multiplicidade (1,*) ou 

(1,1) corresponde a uma propriedade “p” da mesma classe da ontologia; 
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3. Quando uma tabela “A”, em um determinado esquema, corresponde a uma classe “C1” 

na ontologia, e uma tabela “B” relacionada com a tabela A com multiplicidade (*,1) ou 

(1,1) corresponde a uma propriedade “p” da mesma classe da ontologia; 

4. Quando uma tabela “A”, em um determinado esquema, corresponde a uma classe “C1” 

na ontologia, e uma tabela “B”, que pertence a uma propriedade “p” da mesma 

ontologia, está relacionada com a tabela A através de uma tabela de junção “AB” (devido 

a um relacionamento (*,*)). 

Quadro 6.2 Tabela de junções. Adaptado de [Arr02]. 

 Classe Propriedade Tabela Atributo Junção 

1 C1 p Eq_C1 Eq_p nula 

2 C1 p Eq_C1 x, 
Eq_p y 

y.atributo y.FK = x.PK 

3 C1 p Eq_C1 x, 
Eq_p y 

y.atributo y.PK = x.FK 

4 C1 p Eq_C1 x, 
Eq_p y, 
Tabjunção ab 

y.atributo y.PK = ab.FK_p 
AND 
ab.FK_x = x.PK 

 

 

Entretanto, no sistema aqui proposto não é preciso o uso de mapeamento de nomes de 

entidades e propriedades, pois este sistema parte do pressuposto que a ontologia específica de 

cada fonte já é um mapeamento dos nomes, em função da ontologia global ‘ebOnt.owl’ (através 

de equivalências ou especializações de classes no esquema local). As regras de junção aplicam-se, 

portanto, apenas aos casos em que há incompatibilidade entre o mapeamento direto do par 

entidade-atributo para o par classe-propriedade. 

Os Wrappers, implementados em Java, trabalham especificamente com a tradução da consulta 

em si para as linguagens de consultas locais, considerando as junções de chaves, e traduzem o 

resultado para instâncias OWL. Neste estudo de caso, foi implementada a tradução da linguagem 

SPARQL para a linguagem SQL. A criação do arquivo de instâncias OWL é feita capturando-se o 

conjunto-resposta da consulta SQL, provido pela biblioteca JDBC sobre o banco de dados 

mySQL, e em seguida utiliza-se a ferramenta Jena2 para gerar o arquivo OWL correspondente a 

partir do conjunto-resposta obtido. 

Os pacotes ‘presentation.forms’ e ‘presentation.actions’ compõem a camada de apresentação. 
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O pacote ‘presentation.forms’ contém os formBeans do sistema, entidades responsáveis por 

carregar e manipular os dados que são exibidos ao usuário. O pacote ‘presentation.actions’, por 

sua vez, é o responsável por verificar e disparar eventos no sistema, de acordo com os requisitos 

do usuário. 

O ‘presentation.forms’ contém as classes ConceptBean, PropertyBean e InstanceBean. Essas 

classes todas derivam da classe ResourceBean, que contém os atributos ‘name’ e ‘uri’. O primeiro 

atributo se refere ao nome do recurso, e o segundo, ao endereço expresso em URI. O endereço 

em URI é necessário para que o mesmo seja referenciado para qualquer chamada nas telas de 

exibição. 

O ConceptBean, para efeito de apresentação, representa um Conceito. Cada Conceito é uma 

visão de uma classe OWL. O PropertyBean, por sua vez, representa uma propriedade em OWL. 

O InstanceBean representa um indivíduo de classe OWL. 

Tanto o ConceptBean quanto o InstanceBean possuem várias coleções, que indicam suas 

propriedades, superclasses, subclasses e outros. Esses dados, assim como nome e URI, são 

carregados aos Beans através de métodos loadData(Resource) chamados a partir das respectivas 

Actions, onde Resource é um recurso (instância ou classe no modelo da ontologia). 

A vantagem dessa estrutura, assim como explicado no Capítulo 4 sobre MVC, é que a camada 

de apresentação fica fracamente acoplada à linguagem de ontologia, tornando o sistema flexível à 

adoção de novas linguagens de ontologia, caso necessário. 

Já no pacote ‘presentation.action’ encontram-se as classes OntologyNavigationAction, 

QueryAction, ConceptAction e InstanceAction, que derivam todas de OntologyAction. A classe 

OntologyAction tem uma referência ao OntologyManager e, assim, todas as demais, por herança, 

também têm acesso ao OntologyManager. 

O ConceptAction captura o evento em que o usuário seleciona uma classe (conceito) na 

árvore da ontologia, imprimindo detalhes na tela. 

 

6.2.1 Diagrama de Classes 

O diagrama de classes é mostrado na Figura 6.2. 
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Figura 6.2 – Diagrama de Classes do Sistema OntoBusiness. 



 

 

 

97 

6.3 Interface 

 

A interface é em HTML, sendo possível visualizá-la a partir de browsers na Web, acessando o 

endereço (URI) onde o sistema estiver localizado. Ao acessar o OntoBusiness, o sistema 

automaticamente carrega a ontologia e uma árvore contendo a hierarquia de classes é exibida. 

Através dessa árvore é possível navegar pela ontologia. Nas figuras abaixo, segue uma 

demonstração da navegação. 

 

Figura 6.3 – Tela de boas-vindas do sistema OntoBusiness. 

 

O formato da tela é composto por frames (divisões de página) em HTML. Como se pode ver 

na figura 5.3, no frame superior está o título do sistema. Também existe um frame intermediário 

que contém algumas opções, dentre as quais a opção de executar consulta, em ‘Execute a Query’.  

No frame da direita é onde são exibidos os dados solicitados.  

Na tela inicial, à esquerda, é logo apresentada a árvore da ontologia integrada. Essa árvore 
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contém a hierarquia com os diversos conceitos que compõem a ontologia. Para cada conceito é 

apresentado um prefixo da ontologia a qual ele compõe. É possível expandir ou contrair a árvore, 

e acessar os dados associados a cada conceito a qualquer momento, como na Figura 6.4. 

 

Figura 6.4 – Tela de exibição das informações de Conceito. Essa tela exibe as informações de uma classe 
da ontologia descrita em OWL. 

 

É possível também redimensionar as subdivisões esquerda e direita da tela, de forma a melhor 

visualizar a árvore ou a descrição dos recursos em questão. 

Na tela da Figura 6.4, aparece a classe Product, pertencente à ontologia de prefixo ‘ebOnt’ (a 

ontologia geral, nesse caso), a partir de uma seleção feita da hierarquia exibida à esquerda da tela. 
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Figura 6.5 – Expansão da Árvore de Hierarquia 

 

Em particular, esta demonstração tem como exemplo o caso já citado com as sub-ontologias 

‘storeA’ e ‘storeB’ que herdam conceitos da ontologia ‘ebOnt.owl’, como pode ser visto na Figura 

6.5. Observa-se essas duas ontologias, como visões de esquemas locais, integradas ao esquema da 

ontologia geral, o esquema global. 

Ao expandir o nó a partir do conceito ebOnt:Product, é possível visualizar especializações do 

conceito de produto. Na subdivisão da janela à esquerda, é possível expandir ou colapsar a árvore 

de hierarquia dos conceitos, através de um clique do mouse nos ícones  [ + ] e [ - ]. Do lado 

direito, é possível visualizar informações a respeito do conceito de Produto. Navegando mais 

abaixo, é possível já visualizar instâncias de classe (dados). Esses dados, utilizados para a 

navegação, não são necessariamente os mais atuais, pois estão materializados, tendo sido obtidos 

quando da inicialização do servidor, e são atualizados periodicamente no warehouse. 

Na mesma tela, é possível realizar consultas diretas sobre as propriedades de cada Conceito, 

isto é, uma consulta simplificada para o usuário. Para propriedades de tipos de dados simples, a 

consulta é feita de forma direta, e a mesma é composta em SPARQL. Por exemplo, ao consultar 



 

 

 

100

por ‘hasMegaPixel’ ou ‘hasRealZoom’ em ‘storeB:DigitalCamera’, na Figura 6.6. Essa figura 

ilustra apenas a aba de Propriedades (Properties) na tela de exibição do conceito 

‘storeB:DigitalCamera’, da mesma forma como visto na Figura 6.5. 

 

 

Figura 6.6 – Exemplo de uso da consulta simplificada 

 

O sistema constrói a consulta na maneira mostrada no Quadro 6.3: 

Quadro 6.3 Exemplo da consulta construída na linguagem SPARQL 

 

 

 

 

 

 

 

Para construir essa consulta, o algoritmo no método ‘buildSimpleQuery()’, em QueryAction, 

realiza os seguintes passos: 

1) Adiciona os prefixos das ontologias carregadas no sistema 

2) Inclui os atributos selecionados para consulta como atributos da consulta. Para isto, o 

algoritmo adiciona a cláusula SELECT, concatena o símbolo “?” que indica variável da 

consulta a cada nome de propriedade e, em seguida, adiciona as variáveis à consulta. A 

consulta fica no formato mostrado no Quadro 6.4. 

PREFIX ebOnt:<http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/ebOnt.owl#> 
PREFIX storeA:<http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeA.owl#> 
PREFIX storeB:<http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeB.owl#> 

SELECT ?digitalCamera ?hasMegaPixel ?hasRealZoom 
WHERE { 
?digitalCamera storeB:hasMegaPixel ?hasMegaPixel. 
?digitalCamera storeB:hasRealZoom ?hasRealZoom. 

FILTER ( 
?hasMegaPixel = 8.0 && 
?hasRealZoom = "20x" ) 

} 
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Quadro 6.4 Construção da cláusula SELECT 

 

 

3) Captura o prefixo da URI referente à ontologia de cada propriedade em questão, 

concatenando-os, o que é necessário para compor a cláusula Where. Então, cria-se a 

cláusula no formato do Quadro 6.5. 

Quadro 6.5 Construção da cláusula WHERE 

 

 

 

 

 

4) Por fim, é incluído um conjunto de cláusulas de filtro, finalizando a cláusula WHERE, 

como no Quadro 6.6. 

Quadro 6.6 Finalizando a cláusula WHERE, utilizando FILTER 

 

 

 

 

 

 

Com a consulta executada, o resultado é mostrado da forma exibida na figura 5.7. 

SELECT ?<propriedade1> <propriedade2>...?<propriedadeN> 

FILTER ( 

?<propriedade1> = <VALOR_PASSADO_1> && 

?<propriedade2> = <VALOR_PASSADO_2> && 

... 

?<propriedadeN> = <VALOR_PASSADO_N> && 

} 

WHERE { 

?<classe> <prefixo_propriedade1>:<propriedade1> ?<propriedade1>. 

?<classe> <prefixo_propriedade2>:<propriedade2> ?<propriedade2>. 

... 

?<classe> <prefixo_propriedadeN>:<propriedadeN> ?<propriedadeN>. 
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Figura 6.7 – Exemplo de uso da consulta simplificada 

 

É preciso frisar que o tipo de consulta demonstrado no exemplo foi apenas sobre 

propriedades de tipos de dados primitivos, float e string derivados do XMLSchema. Há diferença 

entre a consulta simplificada executada sobre propriedades de Conceitos, para os quais deve-se 

passar, além do valor desejado, a propriedade desejada. Por exemplo, na consulta de Preço de 

produto, o Preço (Price) é uma classe da ontologia, que tem atributo ‘hasValue’ de tipo primitivo 

float. Neste caso, é preciso passar também a propriedade que se deseja encontrar. 
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Figura 6.8 – Exibição das Instâncias e expansão das sub-árvores 

 

No Portal é possível também visualizar os dados de cada instância materializada. Por exemplo, 

o caso da ‘Camera3in1’, como mostrado na Figura 6.8. A visualização durante a navegação 

implica capturar apenas os dados do warehouse, por questões de eficiência. Do contrário, a 

navegação ficaria comprometida, pois sua percepção depende da rapidez de resposta do servidor, 

e utilizar a abordagem virtual nessa circunstância poderia acarretar lentidão de resposta e overhead, 

caso o número de instâncias de determinado conceito seja grande. Para o caso das consultas 

elaboradas pelo usuário e consultas simples submetidas ao sistema, o sistema faz uma avaliação se 

é necessário capturar os dados através da tradução de consulta pelos wrappers, ou se os dados 

podem ser recuperados diretamente do warehouse, dependendo de dois fatores: 

• freqüência com que os dados sofrem modificação nas fontes; e 

• freqüência com que determinados conceitos são consultados. 

Esse critério é parametrizado no Agente de Atualização do warehouse, constando no seu 

arquivo de config.xml como o número de minutos de corte da última atualização. Dependendo 
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do valor constando para a última atualização de cada entidade no warehouse, é feita a opção ou não 

pela busca no warehouse ou diretamente às fontes. 

 

Figura 6.9 – Exibição das Instâncias e expansão das sub-árvores 

 

A Figura 6.9 exibe instâncias de classes e a expansão de sub-árvores, como demonstração da 

funcionalidade de navegação sobre as ontologias. 

Na interface, também é possível executar consultas, utilizando a linguagem SPARQL. Basta 

clicar no link ‘Execute a Query’, que é apresentada a tela de consultas da Figura 6.10. 
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Figura 6.10 – Exibição da tela de consulta 

 

O sistema já pressupõe os prefixos para as URI de cada ontologia, que são previamente 

cadastrados no arquivo /config/Ontologies.xml. Através do botão ‘Submit’ é possível submeter 

uma consulta, que será ora processada diretamente sobre as ontologias materializadas, ora 

diretamente nas fontes de dados individuais, caso disponham de Wrappers e que a fonte esteja 

disponível no momento para tal. A classe QueryDispatcher é a responsável por enviar as 

consultas a cada um dos Wrappers, que por sua vez se encarregarão de devolver instâncias no 

formato OWL. 

Um exemplo de resposta a uma consulta, exibida no Quadro 6.7 é apresentado na Figura 6.11. 

Quadro 6.7 Exemplo de consulta ao sistema 

 

A consulta é expressa como abaixo: 

 

SELECT ?product ?pricevalue 
WHERE { ?product ebOnt:hasPrice ?price. 

?price ebOnt:hasValue ?pricevalue. 
FILTER ( ?pricevalue < 1000.0 ) } 
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Esta consulta deve selecionar os produtos e preços tais que o valor dos preços seja menor que 

$1.000,00. No sistema, a consulta é inicialmente alterada incluindo a declaração dos prefixos. O 

resultado da consulta aparece como na Figura 6.11. 

 

Figura 6.11 – Exibição das Instâncias e expansão das sub-árvores 

 

6.4 Reescrita de Consultas 

 

Em particular, cada Wrapper possui um tradutor interno que encapsula os detalhes da 

linguagem de consulta em questão. Por exemplo, na tradução de uma consulta simples em 

SPARQL para SQL, é seguido um mapeamento semelhante ao descrito no Quadro 6.8 e no 

Quadro 6.9 (considerando critérios de junção como sugerido na proposta de [Arr02]): 
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Quadro 6.8 Consulta em SPARQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É traduzido para: 

Quadro 6.9 Consulta em SQL 

 

 

 

 

 

 

 

Isso considerando que todas as propriedades da classe estejam na mesma entidade 

correspondente no banco de dados relacional. 

Caso haja algum caso em que classe e propriedade estejam armazenadas em tabelas diferentes 

no banco, é verificada a regra de disjunção equivalente na tabela de mapeamento de junções. Por 

exemplo, caso a <propriedade1> esteja em outra entidade de relação 1-1 ou N-1, o sistema 

SELECT ?<propriedade1> ?<propriedade2>...?<propriedadeN> 

WHERE { 

?<classe> <prefixo_propriedade1>:<propriedade1> ?<propriedade1>. 

?<classe> <prefixo_propriedade2>:<propriedade2> ?<propriedade2>. 

... 

?<classe> <prefixo_propriedadeN>:<propriedadeN> ?<propriedadeN>. 

FILTER ( 

?<propriedade1> = <VALOR_PASSADO_1> && 

?<propriedade2> = <VALOR_PASSADO_2> && 

... 

?<propriedadeN> = <VALOR_PASSADO_N> && 

} 

SELECT <classe>.<propriedade1> <classe>.<propriedade2>...<classe>.<propriedadeN> 

   FROM <classe> 

WHERE 

<classe>.<propriedade1> = <VALOR_PASSADO_1>, 

<classe>.<propriedade2> = <VALOR_PASSADO_2>, 

... 

<classe>.<propriedadeN> = <VALOR_PASSADO_N>, 
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realiza a tradução, como mostrado no Quadro 6.10. 

Quadro 6.10 Tradução da consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

A consulta é então retornada pelo Wrapper como um arquivo OWL contendo os indivíduos da 

resposta. Por exemplo, na consulta mostrada no Quadro 6.11. 

Quadro 6.11 Exemplo de consulta ao sistema, em SPARQL 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado retornado é mostrado no Quadro 6.12 

 

 

 

 

 

PREFIX ebOnt:<http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/ebOnt.owl#> 
PREFIX storeA:<http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeA.owl#> 
PREFIX storeB:<http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeB.owl#> 

SELECT ?digitalCamera ?hasMegaPixel ?hasRealZoom 
WHERE { 
?digitalCamera storeB:hasMegaPixel ?hasMegaPixel. 
?digitalCamera storeB:hasRealZoom ?hasRealZoom. 

FILTER ( 
?hasMegaPixel = 8.0 && 
?hasRealZoom = "20x" ) 

} 

SELECT 

<propriedade1>.<propriedade1>,<classe>.<propriedade2>...<classe>.<propriedadeN> 

   FROM <classe>, <propriedade1> 

WHERE 

<classe>.<chave_estrangeira_propriedade_1> = <propriedade_1>.<chave_primaria> 

<classe>.<propriedade2> = <VALOR_PASSADO_2>, 

... 

<classe>.<propriedadeN> = <VALOR_PASSADO_N> 
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Quadro 6.12 Resultado da consulta, em OWL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O resultado da consulta é montado através da união das instâncias de ontologias retornadas 

por cada Wrapper. Isto é feito de maneira automatizada pela API Jena2, pela funcionalidade de 

mesclagem (merge). Existe uma variável chamada ‘model’, instância da classe 

‘com.hp.hpl.jena.ontology.OntModel’, que é propriedade da classe OntologyManager. Essa 

variável é a responsável por armazenar a ontologia-união, resultado das consultas, na memória 

  <?xml version="1.0" ?>  

- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

xmlns:storeB=http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/storeB

.owl# xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

xmlns:ebOnt="http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/ebOnt

.owl#" xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

xmlns="http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/results.owl#

" xmlns:dc=http://purl.org/dc/elements/1.1/                                                  

xml:base=" 

http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/results.owl# "> 

- <owl:Ontology rdf:about=""> 

 <owl:imports 

rdf:resource="http://localhost:8080/ontoBusiness/ontolog

y/storeB.owl" />  

  </owl:Ontology> 

- <storeB:DigitalPhotoCamera rdf:ID="Professional_Digital"> 

 <storeB:hasRealZoom 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#strin

g">20x</storeB:hasRealZoom>  

 <storeB:hasMegaPixel 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float

">8.0</storeB:hasMegaPixel>  

 <ebOnt:hasPrice 

rdf:resource="http://localhost:8080/ontoBusiness/ontolog

y/storeB.owl#Price_14" />  

  </storeB:DigitalPhotoCamera> 

  </rdf:RDF> 
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principal do servidor. A mesclagem é feita através de sucessivas chamadas ao método add(), da 

classe OntModel, passando todas as ontologias sucessivamente como parâmetro, tanto as de 

esquemas global e locais quanto as que armazenam as instâncias dos dados retornados pelos 

Wrappers. Torna-se possível, assim, gerar uma ontologia unificada, em memória principal, para ser 

manipulada pelo sistema. Utilizando-se desse recurso o sistema, após os resultados terem sido 

retornados pelos Wrappers, o resultado completo é repassado à camada de apresentação, que por 

seu turno fornece uma visão do esquema unificado, junto aos dados recuperados, ao usuário. 

 

6.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foi detalhada uma implementação que visa dar validar a arquitetura aqui 

proposta. Esta implementação apresenta-se na forma de um protótipo funcional, implementado 

em Java. Foram também disponibilizadas dois wrappers e duas fontes, a primeira uma base de 

dados mySQL, e a segunda, um arquivo OWL. 

Inicialmente foi explicada a modelagem do protótipo, descrita em UML. Foram mostrados o 

diagrama de casos de uso e o diagrama de pacotes e classes do sistema. 

Em seguida, foi explicado como é feita a tarefa e os critérios de tradução das consultas 

submetidas ao sistema, dando uma visão geral do funcionamento dos wrappers. Também foi 

dada uma explanação em linhas gerais do funcionamento das principais classes e métodos do 

sistema, sendo mostrados também alguns parâmetros de configuração. Por fim, foi demonstrado 

o funcionamento a partir da interface do sistema, através da exibição de telas capturadas, 

exibindo suas principais funcionalidades. 
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Capítulo 7 
 

Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

 

 

Como visto neste trabalho, a demanda por semântica na integração de informações entre 

empresas tem sido um grande problema para a realização de e-business. As organizações têm 

produzido diversas fontes de dados que possuem tecnologias e estruturas inconsistentes entre si. 

As tecnologias da Web Semântica, as técnicas de ontologias e aplicação do estudo em integração 

de dados aparecem para preencher lacunas que tornam aplicações e-business presas e limitadas a 

padrões específicos. 

Ao mesmo tempo em que uma ontologia de mediação pode reduzir custos ao diminuir a 

complexidade de interoperabilide das empresas e possibilitar intercâmbio de informação, o seu 

emprego tende a aumentar o lucro das empresas, já que o espaço para negócios torna-se aberto a 

todo o mundo, inclusive a agentes inteligentes que podem capturar e processar informação, 

aumentando enormemente as possibilidades de estabelecer lucrativos negócios em geral. 

Por isto, foi proposta neste trabalho uma ontologia no domínio de e-business. Conceitos 

principais foram capturados para que se tenha um vocabulário comum mínimo que permita 

interoperabilidade entre diversas comunidades inseridas nesse domínio. 

Uma das perspectivas para se aproveitar ao máximo o potencial da internet de gerar negócios 

eletrônicos é a implementação de novas tecnologias, dentre as quais os novos padrões da W3C, 

voltados à construção de uma Web Semântica, se destacam. A Web Semântica já está próxima de 

se tornar uma realidade, porém ainda carece de aplicações demonstrando seu uso prático. 

Visando sobrepor esta lacuna, foi criado neste trabalho uma aplicação que utiliza os padrões mais 

recentemente definidos pela W3C na forma de um portal Web. A construção de um portal Web 

foi essencial para permitir interação dos usuários com as ontologias e com os dados por elas 

descritos. 
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O protótipo aqui demonstrado procura dar solução a esses problemas, focando no problema 

de integração de dados. Portanto, foi efetivamente projetado e desenvolvido um protótipo que 

permite o acesso simultâneo a diversas fontes de dados distribuídos na Web sobrepostos por uma 

camada semântica, de forma transparente ao usuário. Ao permitir navegação e consultas a partir 

de uma interface única torna-se mais simples o processo de obtenção de informações relevantes 

pelo usuário a partir de diversas fontes. 

Para o desenvolvimento do projeto, algumas ferramentas e tecnologias tiveram que ser usadas, 

como a linguagem OWL para descrição de esquemas e interoperabilidade, semântica, cuja 

promessa é que seja um padrão para compartilhamento e distribuição de informação num futuro 

próximo. Também foi proposto o emprego da linguagem de consulta SPARQL, definida pela 

W3C, que está prestes a se tornar uma recomendação, o que tende a padronizar seu uso. Com a 

adoção de uma camada uniformizada sobre as fontes de dados foi possível obter efetivamente a 

integração de informações, como demonstrado no protótipo. 

É necessário observar que, apesar da adoção de uma camada semântica e de um esquema de 

mediação sobre as fontes, preservou-se a independência das fontes – o que vai justamente ao 

encontro da filosofia da Web Semântica, de distribuição e independência das fontes de dados. As 

fontes de dados continuam dispersas na Web, com tradução de consultas SPARQL e geração de 

resultados em OWL realizada de maneira descentralizada. 

Alguns problemas tiveram que ser superados para contornar dificuldades ao obter e tratar com 

novas tecnologias, ainda não plenamente estabelecidas. Não obstante, os objetivos a que este 

trabalho se destina foram obtidos com sucesso. 

 

7.1 Trabalhos Futuros 

 

Existem diversas possibilidades de trabalhos futuros, dentre os quais podem ser citados os 

seguintes. 

Ampliação da abrangência dos Wrappers para além de ontologias OWL e bancos de dados 

relacionais. Isso poderia ser feito criando Wrappers para Bancos de Dados Orientados a Objeto, 

fontes de dados XML ou mesmo fontes de dados textuais. 

Evolução da ontologia ‘ebOnt.owl’. Podem ser acrescentadas novas classes e propriedades, e 
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melhorado o esquema atual, melhor adequando às necessidades do domínio em questão. Para 

enriquecer ainda mais o vocabulário comum, poderia ser utilizada uma ontologia de alto nível, 

como a SUMO [PNL02]. Ontologias são escaláveis e sua construção pode ser incremental, desde 

que não enfraqueça a interoperabilidade a que o sistema se propõe. 

Extensão do protótipo, para prover mais casos de uso. Seria interessante ter módulos de 

aplicação e-Commerce (B2C) e Business-to-Business (B2B) específicos, pelos quais usuários 

consumidores poderiam realizar compras reais em estabelecimentos pela Web, sendo facilitados 

pela integração do sistema, ou empresas usuárias da ontologia estabelecerem parcerias reais com 

outras organizações, aumentando sua rentabilidade. Isso poderia ser feito tanto pelo 

desenvolvimento de uma interface específica quanto por um grande número de consultas pré-

definidas no sistema. Isto poderia incluir a aplicação prática do protótipo OntoBusiness numa 

aplicação real, realizando testes exaustivos e verificando experimentalmente o aumento de 

possibilidades de encontrar clientes ou parceiros, aumentando sua renda e seus lucros. 

Trabalhos futuros também podem contemplar a utilização do framework OWL-S para 

implementação de serviços orientados a ontologias. Este tipo de trabalho poderia incluir o 

desenvolvimento de ferramentas que se utilizam de Agentes Inteligentes para estabelecer 

contatos a fim de auxiliar a obtenção de serviços na Web como, por exemplo, automaticamente 

facilitar clientes e vendedores a fechar bons negócios ou agilizar a obtenção dos melhores 

fornecedores, distribuidores ou serviços especializados por parte de empresas e organizações, 

sempre objetivando o menor custo e o maior benefício possível. À medida que a linguagem 

OWL for amadurecendo, esse tipo de aplicações tenderá a ficar mais próximo de tornar-se real. 

Podem futuramente ser realizados trabalhos nesse sistema com outras linguagens de consulta 

além do SPARQL, como a nova OWL-QL. Ainda, realizar experimentos de inferência lógica 

sobre informações, inclusive com outras APIs além de Jena 2. 

Outros trabalhos podem incluir também a elaboração de novas ontologias de domínio e sua 

aplicação em comunidades correlatas a essas ontologias, utilizando o mesmo arcabouço de 

arquitetura provido pelo OntoBusiness. Isso pode incluir desde a disponibilização de informação 

na forma de Portais Web como para interoperabilidade entre fontes de dados em geral, 

independentemente do domínio de e-business. 
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Apêndice – Ontologia ‘ebOnt.owl’ 

 

<?xml version="1.0" ?>  

- <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

xmlns="http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/ebOnt.owl#" 

xml:base="http://localhost:8080/ontoBusiness/ontology/ebOnt.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about="" />  

- <owl:Class rdf:ID="Account"> 

- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:ID="Funds" />  

  </rdfs:subClassOf> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 

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

  </owl:onProperty> 

  <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">1</owl:cardinality>  

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Employee"> 

- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:ID="Person" />  

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Finance" />  

- <owl:Class rdf:about="#Person"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

- <rdfs:subClassOf> 
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- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasId" />  

  </owl:onProperty> 

  <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">1</owl:cardinality>  

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Manager"> 

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

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Company"> 

  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">A 

business enterprise; a firm.</rdfs:comment>  

- <owl:equivalentClass> 

  <owl:Class rdf:ID="Enterprise" />  

  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Budget"> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

  <owl:minCardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">1</owl:minCardinality

>  

- <owl:onProperty> 

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

  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Merchandise"> 

- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:ID="Business" />  

  </rdfs:subClassOf> 
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  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Goods bought 

and sold in business; commercial wares.</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="e-Business"> 

- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Business" />  

  </rdfs:subClassOf> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

- <owl:someValuesFrom> 

  <owl:Class rdf:ID="InternetTransaction" />  

  </owl:someValuesFrom> 

- <owl:onProperty> 

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

  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">electronic 

business, any business conducted using electronic media; any business that 

makes some or all of its revenue via Internet technology</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Address" />  

- <owl:Class rdf:ID="Transaction"> 

- <owl:equivalentClass> 

  <owl:Class rdf:ID="Trade" />  

  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Commerce"> 

- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:about="#Business" />  

  </rdfs:subClassOf> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
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  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasTransactions" />  

  </owl:onProperty> 

- <owl:hasValue> 

  <owl:Class rdf:ID="MoneyTransaction" />  

  </owl:hasValue> 

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">The 

buying and selling of goods, especially on a large scale, as between cities or 

nations (synonyms of business)</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Bank"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Company" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Cost"> 

  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">1. 

The expenditure of something, such as time or labor, necessary for the 

attainment of a goal: Freedom to advocate unpopular causes does not require 

that such advocacy be without cost (Milton Friedman). 2. An amount paid or 

required in payment for a purchase; a price.</rdfs:comment>  

- <owl:equivalentClass> 

  <owl:Class rdf:ID="Price" />  

  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Ship" />  

- <owl:Class rdf:about="#MoneyTransaction"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Transaction" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Change"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Transaction" />  

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Media" />  

- <owl:Class rdf:ID="Organization"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 
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- <owl:onProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasName" />  

  </owl:onProperty> 

  <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">1</owl:cardinality>  

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="SupplyChain" />  

  <owl:Class rdf:ID="Bill" />  

  <owl:Class rdf:ID="Marketing" />  

- <owl:Class rdf:about="#Enterprise"> 

- <owl:equivalentClass> 

  <owl:Class rdf:ID="Firm" />  

  </owl:equivalentClass> 

  <owl:equivalentClass rdf:resource="#Company" />  

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Organization" />  

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Price"> 

  <owl:equivalentClass rdf:resource="#Cost" />  

  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">The 

cost at which something is obtained: believes that the price of success is hard 

work.</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Business"> 

  <rdfs:comment 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Commercial, 

industrial, or professional dealings. [Volume or amount of commercial trade.] 

[Commercial dealings.]</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Service" />  

- <owl:Class rdf:ID="CompanyOwner"> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 
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  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasThing" />  

  </owl:onProperty> 

  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Company" />  

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

- <rdfs:subClassOf> 

  <owl:Class rdf:ID="Owner" />  

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Good"> 

- <owl:equivalentClass> 

  <owl:Class rdf:ID="Product" />  

  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#InternetTransaction"> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

  <owl:cardinality 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int">1</owl:cardinality>  

- <owl:onProperty> 

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

  </owl:onProperty> 

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Transaction" />  

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:about="#occurInMedia" />  

  </owl:onProperty> 

- <owl:allValuesFrom> 

  <owl:Class rdf:ID="ElectronicMedia" />  

  </owl:allValuesFrom> 

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 
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- <owl:Class rdf:ID="Sell"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MoneyTransaction" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Customer"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  <owl:Class rdf:about="#Enterprise" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Product"> 

  <owl:equivalentClass rdf:resource="#Good" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Purchase"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#MoneyTransaction" />  

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Order" />  

- <owl:Class rdf:about="#ElectronicMedia"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Media" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Owner"> 

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

  </owl:Class> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  <owl:Class rdf:about="#Organization" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Invoice" />  

- <owl:Class rdf:ID="ProductOrService"> 

- <owl:equivalentClass> 
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- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Product" />  

  <owl:Class rdf:about="#Service" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </owl:equivalentClass> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Trade"> 

  <owl:equivalentClass rdf:resource="#Transaction" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="WebCompany"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Company" />  

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Restriction> 

- <owl:onProperty> 

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

  </owl:onProperty> 

  <owl:allValuesFrom rdf:resource="#e-Business" />  

  </owl:Restriction> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Vendor"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  <owl:Class rdf:about="#Enterprise" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Supplier"> 

- <rdfs:subClassOf> 

- <owl:Class> 
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- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  <owl:Class rdf:about="#Enterprise" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:subClassOf> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:ID="Money"> 

  <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">The 

cost at which something is obtained: believes that the price of success is hard 

work.</rdfs:comment>  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Firm"> 

  <owl:equivalentClass rdf:resource="#Enterprise" />  

  </owl:Class> 

- <owl:Class rdf:about="#Funds"> 

  <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Finance" />  

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Profit" />  

- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasPrice"> 

- <rdfs:domain> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Budget" />  

  <owl:Class rdf:about="#Product" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="forProductService"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:about="#isInBank"> 
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  <rdfs:range rdf:resource="#Bank" />  

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

  <rdf:type 

rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#InverseFunctionalProperty" />  

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="managesFinance"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="moviments"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasSuppliers"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="isAimedFor"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="isToShip"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasOrigin"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="providesProductOrService"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasTransactions"> 

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

  <rdfs:domain rdf:resource="#Business" />  
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  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:about="#occurInMedia"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="makesSell"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="isForTransaction"> 

- <rdfs:domain> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Ship" />  

  <owl:Class rdf:about="#Order" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasBusiness"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="containsMoney"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasAddress"> 

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

- <rdfs:domain> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  <owl:Class rdf:about="#Organization" />  

  </owl:unionOf> 
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  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasThing"> 

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasDestination"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="isOfEnterprise"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="buys"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasTarget"> 

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

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

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="sells"> 

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

- <rdfs:domain> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Company" />  

  <owl:Class rdf:about="#Vendor" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 

  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:ObjectProperty rdf:ID="makesPurchase"> 

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

  <rdfs:domain rdf:resource="#Customer" />  
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  </owl:ObjectProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:about="#hasId"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

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

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:about="#hasName"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

- <rdfs:domain> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Media" />  

  <owl:Class rdf:about="#Organization" />  

  <owl:Class rdf:about="#Person" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="hasValue"> 

- <rdfs:domain> 

- <owl:Class> 

- <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 

  <owl:Class rdf:about="#Cost" />  

  <owl:Class rdf:about="#Money" />  

  </owl:unionOf> 

  </owl:Class> 

  </rdfs:domain> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#float" />  

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="state-province"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

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

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="city"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

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

  </owl:DatatypeProperty> 
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- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="zipCode"> 

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

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="street"> 

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

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="country"> 

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

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

  </owl:DatatypeProperty> 

- <owl:DatatypeProperty rdf:ID="isCurrency"> 

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

  <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" />  

  </owl:DatatypeProperty> 

- <ElectronicMedia rdf:ID="Internet"> 

  <hasName 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Internet</hasNa

me>  

  </ElectronicMedia> 

- <ElectronicMedia rdf:ID="Web"> 

  <hasName 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Web</hasName>  

  </ElectronicMedia> 

  </rdf:RDF> 

- <!--  

 Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  

http://protege.stanford.edu  

  -->  

 

 




