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Introdução

O relatório parte de uma abordagem para gestão de ontologia em empresas como

parte de uma iniciativa de Arquitetura de Informação. Esta abordagem provê uma

fundamentação mais completa do ciclo de vida de ontologia enquanto guia a

empresa na sua gestão, pela definição de um conjunto de processos, papéis e

competências necessárias para gestão de ontologias.

3



Objetivo do Relatório

O relatório tem como objetivo apresentar o estudo realizado sobre a área de ontologias e

sua gestão, abordando os principais autores e os trabalhos mais recentes encontrados na

literatura, a fim de promover o entendimento atual sobre esse domínio.
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Definição de Gestão de Ontologias

Por gestão de ontologias, entende-se um conjunto de processos que têm como objetivo

planejar, organizar, liderar, coordenar e controlar todo o ciclo de vida de uma ontologia,

garantindo sua aplicação e utilização, assim como definindo métodos para conduzir as

pessoas responsáveis por sua manipulação através da realização de suas atividades.

Esse definição lembra bastante o ciclo do PDCA para melhoria contínua de processos,

usada em larga escala na Administração.
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Metodologias para a Construção de 

Ontologias

Metodologia Uschold e King

Construção de ontologia para processos de modelagem de empresas.

Metodologia Grüninger & Fox

Desenvolvimento de uma ontologia dentro do domínio de processos de negócios e
modelagem de atividades.

Metodologia 101

Guia simples baseado num processo iterativo que ajuda os desenvolvedores, mesmo que não
sejam especialistas em Engenharia de Ontologias, a criarem uma ontologia usando
ferramentas, como por exemplo o Protégé. 6



Metodologias para a Construção de 

Ontologias

Método KACTUS

Este método para desenvolver ontologias está condicionado ao desenvolvimento de aplicações
e tem como base uma aplicação da base de conhecimento, por meio de um processo de
abstração (isto é, seguindo uma estratégia bottom-up).

Método SENSUS

Esta metodologia é baseada na ontologia SENSUS, que foi criada para fornecer uma estrutura 
conceitual ampla para desenvolver tradutores automatizados.

Metodologia On-To-Knowledge

A metodologia On-To-Knowledge (OTK) tem como principal interesse a construção de grandes 
sistemas de gestão do conhecimento.
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Metodologias para a Construção de 

Ontologias

METHONTOLOGY

Possibilita a construção de ontologias e inclui a identificação do seu processo de
desenvolvimento, um ciclo de vida baseado na evolução de protótipos e técnicas particulares
para cumprir cada atividade.

Processo KUP

Knowledge Unified Process, É um processo unificado proposto para desenvolvimento de
ontologias e bases de conhecimento, que deverão ser utilizadas em aplicações para a Web
Semântica.

Metodologia DILIGENT

Tem por objetivo criar um conjunto de ontologias para que o usuário possa compartilhá-las e, ao
mesmo tempo, possa expandir seu uso local, seja por seu desejo ou necessidade individual.
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Metodologias para a Construção de 

Ontologias

Metodologia CO4 (Cooperative Construction of Consensual knowledge bases)

É um protocolo para chegar a um consenso entre várias bases de conhecimento (BCs), que são
organizadas em estrutura de árvore.

Permite que usuários discutam sobre o conhecimento introduzido em bases de conhecimento, as
quais são compartilhadas; essas bases são ontologias, pois deve haver consenso sobre o
conhecimento ali representado. Quando uma mudança é proposta, os usuários são notificados e
podem aceitá-la ou não.

Metodologia Cyc

Codifica o conhecimento das fontes e, quando já existe conhecimento suficiente na ontologia,
um novo consenso é obtido por ferramentas de linguagem natural.
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Metodologias para a Construção de 

Ontologias

10

Metodologia Criação
Dependência
de aplicação

Validação Evolução

Ushold & King Rascunho ou integração Independente Sim Não

Grüninger & Fox Rascunho Semi-dependente Sim Não

101 Rascunho ou integração Independente Não Não

KACTUS Rascunho Dependente Não Não

SENSUS Integração Semidependente Não Não

On-To-Knowledge Rascunho ou integração Dependente Sim Sim

METHONTOLOGY Rascunho ou integração Independente Sim Sim

KUP (Knowledge Unified 
Process)

Rascunho Independente Sim Sim

DILIGENT Rascunho e integração Independente Sim Sim

CO4 Integração Independente Não Não

CYC Rascunho Não se aplica Não Não

Tabela 1 – Comparação entre metodologias para construção de ontologias



Linguagens de consulta de ontologias

 nRQL

A linguagem nRQL faz parte do sistema RACER (Renamed Abox and Concept Expression

Reasoner), um processador otimizado de consultas para OWL-DL criado para ser altamente

efetivo e eficiente. Uma consulta nRQL é composta de um cabeçalho e um corpo. O corpo

da consulta consiste de uma expressão enquanto o cabeçalho corresponde às variáveis

referenciadas no corpo da consulta, as quais serão exibidas no resultado.
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Linguagens de consulta de ontologias

 OWL-QL

A OWL-QL é uma linguagem formal que especifica os relacionamentos semânticos entre

uma consulta, uma resposta da consulta e uma base de conhecimento usada para produzir

a resposta obtida.

A linguagem OWL-QL foi proposta para ser, ao mesmo tempo, uma linguagem de consulta

e um protocolo para diálogos entre agentes computacionais da Web Semântica utilizando

o conhecimento representado em OWL.
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Linguagens de consulta de ontologias

 SPARQL

A linguagem SPARQL é uma linguagem recomendada pela W3C para consulta RDF, o

que a torna candidata a um futuro padrão. Por possuir uma sintaxe semelhante à da

linguagem SQL, as consultas em SPARQL são intuitivas e de mais fácil compreensão

para profissionais com experiência em bancos de dados.

A SPARQL pode ser usada para expressar consultas entre diversas fontes de dados, podendo

ser o dado armazenado como um documento RDF ou visualizado como RDF via um

middleware - medidor de softwares e aplicações.
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Linguagens de consulta de ontologias

14

Linguagem Formalismo Inferência Recomendação W3C Sintaxe

nRQL OWL-DL Sim Não Baseada em LISP

OWL-QL OWL Sim Não Baseada em XML

SPARQL RDF Não Sim Baseada em SQL

Tabela 2 – Comparação entre linguagens de consulta de ontologias

Obs.: Entre as linguagens citadas, a linguagem SPARQL é provavelmente a mais utilizada por ser a única com recomendação da W3C.

Embora essa linguagem não seja específica para OWL, ela é utilizada para ler ontologias descritas em OWL, uma vez que este formalismo

possui construtores de RDF.



Reuso de Ontologias

O processo de compatibilização de ontologias permite a reutilização da estrutura de
conhecimento, seja em diferentes aplicações, seja na construção de novas estruturas de
conhecimento.

O artigo descreve nas seções abaixo os principais mecanismos para compatibilizar ontologias,
sendo:

1. Combinação

2. Alinhamento

3. Integração

4. Mapeamento

5. Divergências encontradas durante o reuso de ontologias

a. Divergências no nível da linguagem

b. Divergências no nível da conceitualização
15



Reuso de Ontologias

1. Combinação

A combinação é o

processo de

construção de uma

ontologia de um

domínio, reutilizando

duas ou mais

ontologias diferentes

daquele domínio.
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2. Alinhamento

O alinhamento de

ontologias estabelece

ligações entre duas

ontologias para permitir

que as ontologias

alinhadas reusem

informação umas das

outras.



Reuso de Ontologias
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3. Integração

Neste processo, as
ontologias-fonte
(geralmente de domínios
distintos) são agregadas,
combinadas para formar
a ontologia resultante
(com um domínio mais
amplo ou genérico),
possivelmente depois as
ontologias reutilizadas
terão sofrido alguma
mudança, como
extensão, especialização
ou adaptação.

4. Mapeamento

No mapeamento de

ontologias tem-se como

resultado uma estrutura

formal com expressões

que relacionam

conceitos ou relações

similares de uma fonte

diferente para a outra

através de relações de

equivalência.



Reuso de Ontologias

5. Níveis de divergências entre ontologias.

a) O primeiro nível é o da linguagem de descrição ou meta-modelo. As divergências inclusas neste

nível são as diferenças sintáticas, diferenças no significado das primitivas nas diferentes

linguagens e diferenças na expressividade das linguagens.

b) O segundo nível de divergências é o da ontologia ou modelo, chamadas aqui de nível da

conceitualização são referentes as diferenças no significado ou codificação dos conceitos nas

diferentes ontologias. Essas divergências acontecem quando serão combinadas duas ou mais

ontologias que descrevem domínios com alguma sobreposição e podem ocorrer quando as
ontologias estão escritas na mesma linguagem ou em linguagens diferentes
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Impressões sobre o Relatório

O relatório fez uma compilação sobre as boas práticas de metodologias para gestão de

ontologias. É notório que a grande maioria das metodologias foram baseadas em teorias de

modelagem de processos e gestão de projetos.

Outro conceito que também pode ser relacionado com as metodologias para construção

de ontologias, seria o conceito do PDCA (do inglês: PLAN - DO - CHECK - ACT / Plan-Do-

Check-Adjust) que é um método iterativo de gestão de quatro passos, utilizado para o

controle e melhoria contínua de processos e produtos, sendo que as ontologias, em boa

parte dos casos, é estruturada por processos.
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Considerações Finais

O relatório apresentou as principais questões relativas à gestão de ontologias, abordando

temas como metodologias de construção, linguagens para representação de ontologias,

linguagens para consultas em ontologias, editores de ontologias, formas de

compatibilização, métodos de avaliação de qualidade e questões relativas à evolução

das ontologias existentes.
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