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Objetivo

Conforme a reunião anterior, o objetivo da apresentação é, de forma simplificada,

entender melhor sobre o aspecto de evolução de ontologias. E também, ter mais

informações sobre como as metodologias On-To-Knowledge, Methontology, Diligent,

Knowledge Unified Process (KUP) e Cooperative Construction of Consensual knowledge

bases (CO4) trabalham com essa característica de evolução de ontologias, e sobre

como elas lidam com isso em suas estruturas.

3



Pesquisa

 A princípio, as buscas foram realizadas na base Scupos que retornaram poucos materiais

com relação ao que se queria compreender de forma mais clara e objetiva, no caso,

sobre com as metodologias de construção de ontologias trabalham com o conceito de

evolução.

 Com isso, a pesquisa foi expandida, de forma mais “tímida”, para outros buscadores de

artigos (Google Acadêmico, Web of Science).

 Pela pesquisa, é possível inferir que esse aspecto, a evolução, ainda é bem pouco

disseminado na parte de desenvolvimento ontológico, mas tem grande valor para o

nosso trabalho de construção de ontologias participativas.
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Resultados

 Sobre os resultados, serão apresentados apenas os dados da pesquisa para a

metodologia Diligent. O foco da pesquisa seria mostrar todas a evolução de todas as

metodologias apresentadas na reunião passada, entretanto, pela dificuldade de

encontrar um material que dialogue com a nossa necessidade de informação, decidi

dar foco no artigo que argumenta - de formar mais precisa - sobre como a metodologia

trabalha na gestão de conflitos para construção de ontologias.

 Recapitulando que, no método Digilent (TEMPICH ET AL, 2005) a engenharia de

ontologias é um processo social, com forte ênfase de argumentos para realizar as

discussões sobre decisões de engenharia, em todas as fases do processo.
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Resultados
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Histórico de Pesquisa das palavras chave
das metodologias de construção de
ontologia.

Fonte: Base Scopus.

Com esses dados, fica claro que o
retorno de documentação sobre o tema
ainda é bem “tímido”.

Os termos que apresentaram maior
quantidade de resultados, de forma
geral, apresentam muitas publicações
com o foco na área onde a ontologia foi
implementada e falam de forma bem
resumida sobre a metodologia.



Resultados
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Após verificar na leitura dos “abstracts”
dos trabalhos retornados na pesquisa da
base Scopus, encontrei um artigo que
pode ter grande aproveitamento para o
nosso trabalho.

Essa artigo tem a proposta de mostrar os
processos da metodologia DILIGENT, mas
também reconhece outras metodologias
de engenharia de ontologias como
OnToKnowledge ou Methontology para
centrar no aspecto de evolução.



Resultados

Fonte: Base Scopus, com a palavra chave (DILIGENT

Ontology).

Foram tentadas outras combinações de palavras chave de

pesquisa, mas os resultados não foram satisfatórios por

apresentar informações “extremas”, muitos resultados com

pouca assertividade no tema de pesquisa.

 Diligent;

 Diligent ontology evolution;

 Diligent evolution;

 Ontology methodology evolution.
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Artigo: “Os processos de conhecimento 

Diligent”
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 Maior aproximação com o aspecto de metodologia que usa evolução ontológica em

sua construção.

 Foco em uma base de conhecimento (taxonomia) da biologia. Como ocorreu um

avanço de conhecimento na área, surgiram muitos problemas na concepção e gestão

dessa taxonomia.

 Eram recebidos os pedidos de alterações, realizada análise, balanceamento de prós e

contras, tomada de decisão de mudanças mais adequadas para introduzir e revisar a

taxonomia em conformidade. Uma vez que uma nova versão é feita os usuários

disponíveis deve, localmente, fazer a atualização e utilização da base.



Artigo: “Os processos de conhecimento 

Diligent”
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Processo de Implementação de

Construção de Ontologias, proposto

pelo artigo.

O processo de engenharia de 

ontologias inicia na identificação 

dos principais conceitos para ser 

representado na ontologia através 

da análise da competência 

perguntas e as respostas.

3 

horas

Os usuários combinaram e ampliaram 

os conceitos fornecidos da ontologia 

inicial com o seu próprio conjunto de 

conceitos. Eles também estenderam a 

ontologia com um conceito de nível 

superior em falta (projeto). Nós 

também observámos que alguns 

conceitos estendidos sem grande 

esforço, enquanto outros nem sequer 

foram utilizados. 

O conselho estendeu a ontologia 

do núcleo até onde era necessário 

e executou algumas renomeações. 

Mais especificamente, o conselho 

introduziu mais um conceito de 

nível superior (Project) e quatro 

novos subconceitos.



Artigo: “Os processos de conhecimento 

Diligent”
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Esboço de processo de Implementação de

Construção de Ontologias, para o projeto do MINC,

usando o Tainacan.

A vantagem seria que não teríamos 

a necessidade de fazer o trabalho 

em um ambiente local para “subir” 

para um ambiente web, utilizando 

o Tainacan, estamos eliminando 

um processo da Diligent.
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Legenda: Diagrama

com o estudo

comparativo de dois

modelo de

construção de

ontologias baseadas

na Diligent, sendo um

modelo livre e aberto

sem restrições e outro

mais fechado com

algumas intervenções

para dar foco no

domínio da ontologia.
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Legenda: Diagrama com a aplicação da metodologia Diligent, para a construção da ontologia para a gestão cultural do MinC.

A vantagem seria treinar os 

usuários para fazer esse processo 

no Tainacan para dar mais 

liberdade na construção.



Impressões sobre a Pesquisa

 A pesquisa em si não retornou uma grande número de documentos com referência para

o projeto, em contra partida, o artigo encontrando sobre a metodologia Diligent pode

ser um bom modelo para o projeto, onde é possível utilizar o experimento de construção

colaborativa de ontologia com intervenções (via chat) no nosso próximo passo, seguindo

a metodologia 101 (definição de termos).

 Vimos que o aspecto de evolução se preocupa em desenvolver um ontologia de núcleo

para receber futuros processos de melhoria, onde o próprio artigo afirma que as

ontologias devem ser sujeitas a ações de melhoria contínua em vez de uma única ação

de construção ontológica.
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Considerações Finais
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 Fica claro que a metodologia Diligent é uma boa opção para construção de ontologias

colaborativas, pois ela tem a preocupação de estruturar - em processos - a participação

dos usuários em seu desenvolvimento, conforme foi visto no aspecto de evolução.

 É possível que a minha pesquisa não tenha recuperado materiais sobre as outras

metodologias, por estar limitada em apenas uma base de conhecimento, sendo

necessário realizar um novo trabalho de busca desse material, caso a metodologia

Diligent não seja satisfatória para o grupo – o que eu penso que não será o caso já que

estamos trabalhando com um processo social participativo.



Considerações Finais

Trabalhos Futuros

 Para a pesquisa, usar mais bases de conhecimento e analisar as publicações para

verificar se o aspecto de evolução aparece com mais “destaque”.

 Focar mais na pesquisa que traga estudos de caso de construção de ontologias, com

base na evolução, independente do domínio e fazer um estudo para reaproveitamento

com o nosso projeto para o MinC.
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