
Universidade Federal de Pernambuco 

Graduação em Ciência da Computação 

Centro de Informática    
    

 

 

 

Ontologia e a Heterogeneidade Semântica,  

na Integração de Dados  

 

 

 

Aluno: Grasielle Valença de Abreu e Lima Sá 

Orientador: Robson do Nascimento Fidalgo 

 

 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

Recife, 2008 



 2

Ontologia e a Heterogeneidade Semântica,  

na Integração de Dados  

 

 

 

Aluno: Grasielle Valença de Abreu e Lima Sá 

Orientador: Robson do Nascimento Fidalgo 

 

 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...você aprende realmente que pode suportar...que realmente é forte, e que pode ir mais 

longe, depois de pensar que não pode mais."(Shakespeare) 

 



 3

Dedicatória 

 

A minha formação e tudo que aprendi dedico aos meus pais e as pessoas 

que me ajudaram a acreditar que eu conseguiria. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 4

Agradecimentos 
 

Agradeço a Deus que me fez encontrar forças quando achei que fraquejaria. 

Aos meus pais, que sempre me apoiaram e me incentivaram para continuar, 

e acreditaram em mim, quando eu mesma já nem acreditava. 

Aos meus irmãos que em vários momentos foram compreensivos com meu 

cansaço e às vezes até com meu humor, não tão bom em determinados 

momentos de stress. 

A meu namorado que foi um grande companheiro, nas horas mais difíceis 

sempre me tratando com muito amor e carinho. 

Aos meus familiares, que sempre torceram por mim. 

As minhas grandes amigas Kata e Dany, que sempre pude contar em todos 

os momentos de minha vida. 

Aos amigos que fiz na faculdade: Thi, Nitai, Gau, Renatinha , Cela, Lu e Igor 

que fizeram parte, e me ajudaram nessa caminhada, com conselhos e 

incentivos, e também compartilharam comigo vários momentos 

inesquecíveis. 

A Brisa e Jr amigos que tive a sorte de encontrar, ainda na época do 

vestibular. 

“Aos grandes companheiros de projetos, e às vezes virada de noite, Bruno, 

Aninha, Hially, Raoni, Chicão e Galera “.Reply” e “Nexus” 

A todos os outros amigos e colegas de Ciência e Engenharia que sempre 

ajudaram nas dificuldades e foram grandes amigos de farra. 



 5

Ao pessoal do Sig@, que me apoiou e soube compreender minhas faltas 

devido a esse trabalho. 

Aos funcionários e professores do CIn que tive o privilégio de conhecer. E 

contribuíram em minha formação, ou com um cafezinho, ou com uma 

ajudinha na impressora, ou com uma aula inesquecível. 

Por fim, ao meu Orientador, Prof. Robson, que me encontrou perdida e foi 

me ajudando a encontrar o caminho para chegar aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6

Resumo 

    
Este trabalho destina-se a realização de uma pesquisa sobre Integração de dados 

e a utilização de ontologia para resolver os problemas relacionados à 

heterogeneidade semântica. A preocupação com a gerência e recuperação de 

informação útil é um tema que está em evidência. O alto valor agregado que as 

informações podem trazer para a empresa, gera um crescente interesse na 

existência de uma técnica onde seja possível recuperar informações de várias 

fontes de dados diferentes. De preferência que essas técnicas criem uma 

abstração para o usuário quando ele necessite buscar uma informação. Para isto é 

necessário tratar os diversos problemas de heterogeneidade. Este trabalho faz 

um levantamento sobre ontologia trazendo seus conceitos e utilizações, dando 

um enfoque em sua utilização na área de integração de informação e o problema 

da heterogeneidade semântica, abordando a ontologia como solução.  A ontologia 

encontra-se em destaque, entre os especialistas, como solução para a 

heterogeneidade semântica. Devido a sua capacidade de gerar um entendimento 

comum compartilhado de um domínio de aplicação.  

 

Palavras chaves: Integração de Informação, Ontologia, Heterogeneidade Semântica. 
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Abstract 
 

This work is a research about Data Integration and the use of ontology to solve 

semantic heterogeneity problems. The worry about the management and 

recovery of useful information is a subject that has been in evidence lately. The 

high aggregated value that information brings to business, produces increasing 

interest in the existence of a technique where information could be recovered 

from several data sources. Better if this technique creates an abstraction to the 

user when he needs to retrieve information. For this, it is necessary to address 

the various heterogeneity problems. This work is a survey about ontology 

explaining its concepts and usages, giving a focus on its usage in the information 

integration area and the problem of semantic heterogeneity, having the ontology 

as a solution.  The ontology is in prominence among experts, as a solution to the 

semantic heterogeneity, because of its ability to generate a shared common 

understanding on the application domain.  

 

Key words: Information Integration , Ontoloy, Ssemantic Heterogeneity. 
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1. Introdução 

 

 

O acesso a informação, antes da era tecnológica, era muito precário. A 

falta de um mecanismo automatizado de busca, também era um grande 

limitador das pesquisas. Ou ainda, nas próprias empresas fazer o 

levantamento de determinada estatística de vendas, ou tentar padronizar 

clientes em potencial, era um trabalho difícil de realizar. As empresas e 

instituições passaram a se preocupar com a forma de armazenamento dos 

dados e principalmente com a recuperação dessas informações.  

Com as técnicas que foram sendo desenvolvidas, pretendia-se criar 

uma abstração para o usuário. Nessa tentativa alguns problemas surgiram. 

Com os bancos modelados de forma autônoma, e às vezes heterogêneos 

entre si, foi necessário criar um mecanismo que automatizasse essas 

consultas, surgindo os problemas da integração de dados.  

Gerenciar dados em múltiplos bancos de dados preexistentes obriga 

lidar com a distribuição desses bancos de dados, com a heterogeneidade 

semântica e heterogeneidade de sistemas. Alternativas para lidar com bancos 

de dados heterogêneos incluem organizá-los em federações, construir data 

warehouses, e outras.  

Para tentar resolver os problemas relativos à heterogeneidade 

semântica, os estudiosos têm dado bastante ênfase ao uso da Ontologia, que 

há algum tempo já vem sendo utilizada na área de IA (Inteligência Artificial). 

Nesse trabalho será possível entender um pouco mais sobre a interligação 

dessa estrutura e a integração de fontes de informação. 
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1.1 Objetivos 

 

Este trabalho destina-se a realização de uma pesquisa sobre 

Integração de dados: relevância, problemas encontrados, principais técnicas 

utilizadas. Concomitantemente um estudo sobre Ontologia, onde serão 

discutidos: sua origem, principais definições, algumas divisões da ontologia, 

linguagens e vantagens do seu uso. Será dado um enfoque na utilização de 

ontologia para resolução de heterogeneidades que são encontradas na 

integração de dados, dando ênfase como solução para a heterogeneidade 

semântica. 

 

 

1.2 Metodologia 

 

A metodologia aplicada a esse trabalho foi disposta em três etapas, 

abaixo descriminada. 

 

• O primeiro passo foi à realização de uma busca bibliográfica 

exaustiva, sobre ontologia e a validação dessas referências. 

Possibilitando o entendimento de seu conceito, bem como sua 

utilização em diversas áreas, principalmente no auxílio à 

resolução da heterogeneidade semântica na integração de 

dados. 

 

• Na segunda parte foi feito um estudo sobre a integração de 

dados. Estudando suas vantagens, técnicas utilizadas e 

problemas, dando ênfase ao da heterogeneidade semântica. 

 

• Na última fase foi realizada a conjunção da teoria encontrada, 

resultando na elaboração escrita desse trabalho. 
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1.3 Estrutura do Trabalho 

 

Este trabalho foi dividido em cinco capítulos. Tendo sua teoria descrita 

nos quatro capítulos restantes, de acordo com a divisão a seguir: 

 

• Capítulo 2: Nesta parte será possível entender os conceitos 

relacionados à ontologia, com ela é estruturada, as vantagens 

em sua utilização. Os princípios básicos para o desenvolvimento 

(construção) de uma ontologia e os passos que devem ser 

seguidos em sua elaboração 

 

• Capítulo 3: Neste capítulo será possível entender a 

necessidade da integração dos dados, bem como seus 

problemas. Ainda conhecer as soluções encontradas para 

solução desses problemas. 

 

• Capítulo 4: Esta parte contém as abordagens da ontologia 

utilizadas na homogenização semântica das informações. E 

ainda descrição de alguns projetos que utilizam essas 

abordagens. 

 

• Capítulo 5: Neste último capítulo será feita uma conclusão 

sobre a utilização da ontologia na Integração de Informação. 
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2. Ontologia 

 

O termo Ontologia vem do grego, ‘Ontos’, ser, e ‘Logos ’ palavra, e tem 

origem na filosofia de Aristóteles que o utilizava para tentar classificar as coisas do 

mundo. Outra definição pode ser encontrada no livro ‘Convite a Filosofia’ [CHA 95], 

que diz que uma ontologia 

 “estuda as essências antes que sejam fatos da ciência e depois que se tornaram 

instigantes para os homens no seu cotidiano”, ou ainda, “uma investigação dos conceitos que 

nos permitem conhecer e determinar os objetos reais”. 

Já no campo da Computação foi introduzida no início da década de 90 [NF, 

1991], na área da Inteligência Artificial, para representação computacional de 

conhecimento em áreas como engenharia de conhecimento e processamento de 

linguagem natural. As Ontologias são tratadas como um artefato computacional 

composto de um vocabulário de conceitos, definições e suas possíveis 

propriedades, representando, de maneira clara e não ambígua, o conhecimento do 

domínio. Segundo [GRU 93], uma ontologia é “uma especificação explícita e formal 

de uma conceitualização compartilhada”, onde, explícita significa que o tipo de 

conceito utilizado e as restrições sobre eles são explicitamente definidos e formais 

refere-se ao fato de que a ontologia pode ser lida por máquina. O termo 

conceitualização corresponde a uma coleção de objetos, conceitos e outras 

entidades que se assume existirem em um domínio e os relacionamentos entre eles 

[GN, 1987]. Uma conceitualização é uma visão abstrata e simplificada do mundo que 

se deseja representar. 

Em GDI, essa técnica tem sido difundida em várias áreas, tais como: 

Integração de Banco de Dados, Web semântica, Modelagem Conceitual. Na Web 

Semântica, essa tecnologia vem como a solução para estruturar as informações 

caóticas que se encontram na internet. Dando significado, não apenas léxico, as 

consultas poderão retornar ao usuário com muito mais precisão. 

Nos últimos anos uma atenção especial vem sendo dada a linguagens de 

modelagem na construção de um domínio específico. Acredita-se que o uso dessas 

linguagens pode aumentar a produtividade na atividade de modelagem, e contribuir 
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na produção de modelos que sejam mais representativos e fáceis de manter, do que 

modelos gerados a partir de linguagens de modelagem geral. Neste contexto, um 

modelo conceitual que têm se destacado no escopo de Banco de Dados é o 

baseado em Ontologia. 

Na integração de dados, que será explorado nesse trabalho, a principal 

característica da ontologia, que desperta o interesse dos estudiosos dessa área, é a 

contextualização dos termos que a ontologia provê. 

Os tópicos que se seguem, vão dar uma melhor visão do que realmente é a 

ontologia e as áreas em que esta pode ser aplicada. No tópico 2.1, será dada ênfase 

aos tipos de ontologia, classificadas quanto ao conteúdo. Em seqüência no 2.2, será 

visto um pouco de sua estrutura. Será comentado também um pouco sobre as 

linguagens que se utiliza para sua construção e as vantagens de sua utilização. 

 

 

2.1 Tipos de ontologia 

 

Segundo Guarino [GUA, 1998] as ontologias são classificadas, relativo 

ao conteúdo, nas seguintes categorias: 

 

• Ontologias genéricas: referem conceitos de uma forma geral, 

os quais independem de um domínio particular. Por exemplo, 

espaço, tempo, evento. 

 

• Ontologias de domínio: apresentam conceitos sobre um 

determinado domínio, utilizando um vocabulário a partir de um 

domínio mais genérico. Por exemplo, ontologias de veículos, 

documentos, computação, medicina. 

 

• Ontologias de tarefas: tratam de conceituações para resolução 

de problemas, sem levar em consideração o domínio no qual 

ocorrem. Ou seja, independentemente do domínio em que 

ocorram, isto é, delineiam o vocabulário de acordo com uma 
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atividade ou tarefa genérica. Por exemplo, a tarefa de realizar 

um diagnóstico, ou vender uma roupa. 

 

 

• Ontologias de aplicação: relaciona-se com conceitos inerentes 

a um domínio e tarefa específica. Estes conceitos geralmente 

descrevem funções realizadas por entidades do domínio, que 

exercem uma determinada atividade. Por exemplo, uma 

ontologia para uma aplicação que trabalhe com carros de luxo. 

 

• Ontologias de representação: explicam as conceituações que 

fundamentam os formalismos de representação de 

conhecimento. Por exemplo, ontologia de frames, utilizada em 

Ontolingua. 

 

Guarino [GUA, 1998] sugere que ontologias sejam criadas de acordo 

com seu nível de generalidade, como é mostrado na figura 2.1. Uma ontologia 

de tarefa ou de domínio são especializações dos termos introduzidos por uma 

ontologia genérica. Já conceitos de uma ontologia de aplicação devem ser 

especializações dos termos das ontologias de domínio e de tarefa 

correspondentes. 
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Figura 2.1 Ontologia, segundo o nível de generalidade 

 
 
 

2.2 Da estrutura da Ontologia 

 

Segundo Perez [PER, 2002], a formalização do conhecimento nas 

Ontologias é dada utilizando-se cinco conjuntos de componentes: classes 

(conceitos), relacionamentos, funções, axiomas e instâncias 

 

• Um conjunto de conceitos: é uma hierarquia entre esses 

conceitos, ou seja, uma Taxonomia. Os conceitos podem ser 

abstratos (inteligência) ou concretos (cachorro), elementares (por 

ex.: elétron) ou compostos (por ex.: átomo), reais ou fictícios. Um 

exemplo de taxonomia é a classe mamífera ser uma subclasse do 

conceito animal. E ainda, conceitos representam qualquer coisa do 

domínio sobre a qual alguma coisa é dita; estão inclusos os objetos 



 18

do domínio, a descrição de uma tarefa, de uma função, ação, 

estratégia 

 

• Um conjunto de relacionamentos entre esses conceitos. Um 

exemplo de relacionamento entre os conceitos de cachorro e dono 

é o relacionamento ser- fiel Formalmente são definidos como 

qualquer subconjunto de um produto de n conjuntos, ou seja: R:C1 

x C2 x ,..., x Cn; 

 

• Um conjunto de funções. Uma função é uma especialização de 

um relacionamento, em que um conjunto de elementos tem uma 

relação única com outro elemento. Um exemplo de função é ser-

pais-biológicos, onde um conceito homem e um conceito mulher 

estão relacionados a um conceito pessoa. São relações especiais 

onde o n-ésimo elemento da relação é único para os n-1 elementos 

precedentes; formalmente, funções são definidas como F: C1 x C2 

x ,..., x Cn-1 → Cn; são exemplos de funções antecedente de e 

causa, indicando que o valor do segundo componente da relação 

depende do primeiro; 

 

• Um conjunto de axiomas, ou seja, regras que são sempre 

verdade. Um exemplo de axioma é afirmar que toda pessoa tem 

uma mãe. Modelam sentenças que são sempre verdadeiras são 

classificados em estruturais e não estruturais; 

 

• Um conjunto de instâncias que são um conhecimento prévio 

existente na ontologia. Representam elementos da ontologia. 

 

2.3 Tipos de Linguagem 

 

Ontologias não são construídas da mesma forma. Vários tipos de 

linguagens podem ser usadas, incluindo linguagens de programação lógica 
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como Prolog. A mais comum, no entanto, são linguagens que tem sido 

especificamente construídas para dar suporte a ontologia. O Modelo 

OKBC(Open Knowledge Base Conectivity) e a linguagem KIF(e o sucessor 

CL - Commom Logic), são exemplos que se tornaram base para outras 

linguagens ontológicas. Existem também centenas de linguagens baseadas 

no pensamento lógico, especificamente conhecidas em computação como 

lógica descritiva. Quando se compara as linguagens, nem sempre as mais 

simples são as menos expressivas. Uma linguagem só precisa ser rica e 

expressiva o suficiente pra representar as nuances e complicações do 

domínio, que a ontologia se propõe a representar.  

Dentre essas linguagens incluem-se: 

 

• CycL[CYC, 2002]: foi desenvolvida pela Cycorp e é uma linguagem 

formal cuja  sintaxe é derivada de cálculos de predicados de primeira 

ordem e do  Lisp. CycL é utilizado para expressar o conhecimento de 

senso  comum  e para representar o conhecimento armazenado nas 

bases  de conhecimento do Cyc . Ela tem seis tipos de expressão:  

Constantes, Fórmulas e Funções-verdade, Função-denotacional,  

Variáveis e Quantificadores. Os maiores pontos fortes da Cycl são  

expressividade, precisão e representação de significados. Seus  pontos 

fracos residem em ser focada no projeto CYC , e não no  avanço da 

tecnologia de razões dedutíveis.  

 

• F-Logic [KLW, 1995]: foi desenvolvida em 1995 em Karlsruhe 

University - Alemanha e é um formalismo para representar o 

conhecimento.  F-lógic se sustenta em cálculos de predicados 

clássicos. Suas características incluem entre outros, identidade de 

objeto, objetos complexos, herança, polimorfismo, métodos de 

consulta, encapsulamento. Os pontos fortes do F-Logic são 

extensibilidade e suas capacidades para representar diretamente 

conceitos fundamentais que provém da programação orientada a 

objeto e possui também frame baseado em linguagem. F-Logic faz 

uma série de aspectos centrais da programação orientada a objeto se 
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tornarem  compatíveis com a lógica de paradigma. Seus pontos fracos 

estão  relacionados com a lógica e conceitos matemáticos necessários 

ao  programa. F-Logic não possui restrições de cardinalidade. 

• OIL [OIL, 2008]: foi desenvolvida por um grupo de investigadores 

europeus  e suporta para as camadas de inferências otológicas. OIL 

fornece modelagem primitiva utilizada em ontologias orientadas à 

descrição lógica e baseadas em frame. Possui uma semântica limpa e 

simples. A definição usa sintaxe RDF (s) e XML (s). OIL tem as 

características necessárias a uma linguagem de ontologias voltadas a 

WEB. OIL estende normas existentes na Web, como XML, RDF, 

RDFS, a fim de manter a compatibilidade. É fácil de compreender e é 

baseada idiomas KR familiar.Fornece apoio ao raciocínio 

automatizado. 

• RDF :é uma linguagem gráfica utilizada para representar informações 

sobre fontes na Internet, é uma linguagem ontológica básica. As fontes 

são descritos em termos do uso das propriedades e dos valores das 

propriedades utilizando expressões RDF. As expressões são 

representadas como triplas, que consiste de um sujeito, predicado e 

objeto (S, P, F). RDF é escrito em XML e utiliza URIs (Unique 

Resource Identifiers) pra identificar fontes. Em relação aos seus pontos 

mais fracos, RDF usa apenas propriedades binárias. Esta restrição 

parece séria, pois muitas vezes usamos predicados com mais de dois 

argumentos. Outro problema com RDF é relativo à manipulação de 

propriedades. RDF Schema estende o RDF semanticamente para 

permitir usar classes de fontes, e as propriedades que serão usadas 

com elas. RDF e RDF Schema possuem capacidades básicas para 

descrever vocabulários que descrevem fontes. No entanto, algumas 

outras características são desejáveis como: 

o  Restrição de cardinalidade,  

o Especificação de que propriedades são transitivas,  

o Especificação de propriedades inversas, 
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o  Especificação de cardinalidades and/or para propriedades, 
quando utilizado com uma determinada classe,  

o Capacidade de descrever novas classes, combinando classes 
existentes (utilizando Interseções e sindicatos) e com uso da 
negação. 

 

• OWL [W3C, 2004]: é construída baseada em RDF (OWL estende 

RDF(S) semanticamente ), e baseado no seu antecessor a linguagem 

DAML + OIL. OWL é um linguagem de ontologia que foi feito 

primariamente para descrever e definir classes. As classes são, 

portanto, os blocos de construção básicos de uma ontologia OWL. 

OWL possui um rico conjunto de construtores para modelagem. Isto 

permite usabilidade por vários usuários. A OWL foi proposta como 

padrão pelo W3C (The World Wide Web Consortium) agregando 

diversos pontos positivos das linguagens anteriores, e está sendo 

utilizada pela WEB Semântica. OWL está subdividida em três sub-

linguagens criadas para comunidades específicas de usuários  

o OWL Lite: dá suporte principalmente aos usuários que precisam 

de uma classificação hierárquica e restrições simples. Por 

exemplo, ele suporta restrições de cardinalidade podendo só 

permitir valores de 0 ou 1. OWL Lite proporciona um rápido 

caminho de migração para léxicos e outras classificação. Tem 

também uma menor complexidade formal do que OWL DL 

o OWL DL : é assim chamado devido à sua correspondência com 

a descrição lógica, de um campo de investigação que tem 

estudado as lógicas formais que fazem parte do alicerce da 

OWL .Indicado aos usuários que querem a máxima 

expressividade sem perder a completude computacional (todas 

as conclusões serão computadas) e decidibilidade (todos os 

cálculos terminarão em tempo finito). OWL DL inclui todos os 

construtores da linguagem OWL, mas eles só podem ser 

utilizados sob certas restrições Por exemplo, enquanto que uma 
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classe pode ser uma subclasse de muitas classes, uma classe 

não pode ser uma instância de outra classe.  

o OWL Full: é importante para os usuários que querem máxima 

expressividade e a liberdade sintática de RDF, sem garantias 

computacionais. Por exemplo, em uma classe OWL Full pode-se 

tratar simultaneamente um conjunto de indivíduos e um único 

indivíduo. OWL Full permite uma ontologia para aumentar o 

significado do vocabulário pré – definidos. 

 

• Ontolingua [FAR , 1997] : foi criada em 1992 na Universidade de 

Stanford e é uma linguagem baseada em KIF (Knowledge Interchange 

Format). Combina paradigma de frames e predicados de primeira 

ordem . Vai além de todas as línguas utilizadas para representar 

ontologias. A linguagem Ontolingua é a única com grande 

expressividade. Ela pode representar conceitos, conceitos 

taxonômicos, relações-enárias, axiomas, instâncias e procedimentos.  

  

Para trabalhar com linguagens Ontológicas, há algumas tecnologias úteis 

como editores para Ontologia (para criar ontologias usando um desses idiomas), 

DBMS Ontológico (para armazenar e para consultar uma ontologia) e Warehouse 

Ontológico (para integrar e explorar um conjunto de ontologias relacionadas). Na 

tabela 2.1 é possível visualizar o resumo de algumas linguagens. 
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Tabela 2.1 Resumo de Algumas Linguagens. 

 
 
 
 
 



 24

2.4 Premissas de uma ontologia 

 

Os princípios básicos para o para o desenvolvimento (construção) de 

uma ontologia foram resumidos por [PER1999]: 

 
• Clareza e objetividade: os termos devem ser acompanhados de 

definições objetivas e também de documentação em linguagem 

natural; 

 

• Completeza: uma definição deve expressar as condições necessárias 

e suficientes para expressar um termo, indo além das necessidades 

circunstanciais de uma aplicação; 

 

• Coerência para permitir derivar inferências que sejam consistentes com 

as definições; 

 

• Extensibilidade monôtonica: para permitir a inclusão de novos 

termos sem revisão das definições existentes; 

 

• Mínimo compromisso ontológico: para permitir que sejam definidas 

tão poucas suposições quanto possíveis sobre o mundo a ser 

modelado, permitindo que as especializações e instanciações da 

ontologia sejam definidas com liberdade; 

 

• Princípio da distinção ontológica: as classes definidas na ontologia 

devem ser disjuntas, sem superposição de conceitos; 

 

• Diversificação das hierarquias para aproveitar ao máximo os 

mecanismos de herança múltipla; 

 

 



 25

2.5 Vantagens 

O crescente aumento de áreas que utilizam a ontologia se deve as 

vantagens que ela apresenta. 

 

• Comunicação: ontologias são ferramentas úteis para ajudar as pessoas 

a se comunicarem, acerca de um determinado conhecimento. 

Compartilhar o entendimento comum sobre estruturas de informação 

entre pessoas ou agentes de software é um dos objetivos mais comuns 

[GRU, 1993] Por exemplo, visualize diferentes sites contendo 

informações médicas ou fornecendo serviços médicos de e-commerce. 

Se este site compartilha e publica a mesma ontologia subjacente, então 

agentes computacionais podem extrair e agregar informações de todos 

os diferentes sites. O Agente inteligente pode usar essa informação 

agregada para responder aos questionamentos dos usuários, ou entrada 

de dados de outra aplicação. 

 

• Reuso de conhecimento de domínio: foi um das forças direcionais por 

trás do surgimento recente das pesquisas sobre ontologia. Por exemplo, 

modelos de muitos domínios diferentes precisam representar a noção de 

tempo. Esta representação inclui a noção de intervalos de tempo, 

medidas relativas ao tempo e assim por diante. Se cada grupo de 

pesquisadores desenvolver sua própria ontologia em detalhes, outros 

podem reutilizá-las. Adicionalmente, se for necessário construir uma 

grande ontologia, é possível integrar varias existentes que descrevam 

porções deste domínio amplo. 

 

• Formalização: devido à natureza formal da notação usada, a 

especificação do domínio elimina contradições e inconsistências 

envolvendo as restrições, resultando, portanto, em uma especificação 

não ambígua. Outro ponto a ser destacado é que, já que uma notação 

formal é usada, a especificação formalizada pode ser automaticamente 

verificada e validada, se um provador automático de teoremas existe 

para aquela notação. Com um mecanismo de inferência, é também 



 26

possível derivar novos conhecimentos de forma automática, a partir da 

base de conhecimento já presente na ontologia. Por fim, esta 

característica torna possível a obtenção de um processo de geração de 

infra-estruturas computacionais de maneira sistemática e idealmente 

automática. 

 

• Representação do conhecimento: A ontologia forma um vocabulário 

de consenso e representa o conhecimento do domínio de forma 

explícita, no seu mais alto nível de abstração. Quando a hipótese 

pressuposta de um domínio se torna explícita, se o conhecimento sobre 

o domínio mudar, uma implementação pode facilmente modificar essa 

pressuposições.  Mas quando essas pressuposições sobre o mundo vão 

ser representadas em baixo-nível (código de linguagem de 

programação), essas modificações nas pressuposições tornam-se não 

só difíceis de entender, mas também difícil de mudar, em particular para 

alguns que não possuam expertise em programação. Fora isso, 

especificações explícitas do conhecimento do domínio são entendíveis 

para novos usuários, que precisam aprender o significado dos termos do 

domínio. 

 

• Separar o conhecimento do domínio do conhecimento operacional: 

este é outro senso comum no uso de ontologias. É possível descrever 

uma tarefa de configuração de um produto de acordo com seus 

componentes para um determinada especificação e implementar um 

programa que faz essa configuração independentemente dos produtos e 

de seus próprios componentes (McGuinness and Wright 1998). É 

possível desenvolver uma ontologia de componentes e características 

de PC, e aplicar o algoritmo para configurar PCs feito sob encomenda. E 

ainda usar o mesmo algoritmo para configurar elevadores, se for criar 

uma ontologia para um componente de elevador (Rothenfluh et al. 

1996). 
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2.6 Principais problemas 

 

Um dos maiores problemas na utilização da ontologia é a necessidade 

do comprometimento em se criar ontologias, utilizando estruturas de 

ontologias já definidas. Bem como publicá-las para que possam ser 

reutilizadas. E ainda que na criação dessas ontologias se tenha  o cuidado em 

seguir os princípios citados em tópico antecedente, como completude, 

coerência, distinções ontológicas. 

 

2.7 Construção de uma Ontologia 

 

A metodologia de Uschold baseia-se na experiência da construção do 

Enterprise Ontology, que inclui um conjunto de ontologias para a modelagem 

de empresas, e propõe as seguintes etapas:  

• Identificar a finalidade e o espaço da ontologia: primeiro passo é 

definir o que se quer representar e de que forma se representará. Esse 

passo consiste do momento mais importante, onde se tem que ter em 

mente exatamente que parte do mundo real será representada. Esse 

processo requer muito cuidado e técnicas para que o domínio seja bem 

analisado e concebido.  

 

•  Construir a ontologia: nesse ponto deve-se verificar a existência de 

ontologias que possam auxiliar na construção.  

 

• Análise: verificar se a ontologia construída realmente desempenhará 

o papel esperado, e se retrata de forma fiel o mundo real.  

 

• Documentação: tão importante quanto construir uma ontologia, é 

documentá-la de forma adequada, para que outras pessoas possam 

reutilizá-la. 

• Guia de referência para cada fase. 
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3. Integração de Dados 

 

O acesso a informação, antes da era tecnológica, era muito precário. . 

A falta de um mecanismo automatizado de busca, também era um grande 

limitador das pesquisas. Ou ainda, nas próprias empresas fazer o 

levantamento de determinada estatística de vendas, ou tentar padronizar 

clientes em potencial, era um trabalho difícil de realizar. Com a digitalização 

das informações, esses processos tornavam-se bem mais viáveis. Só que 

ainda era necessário organizar os dados, de uma forma que fosse possível 

extrair informações em tempo hábil. Com o surgimento da internet, veio a 

explosão de informações, totalmente desordenada, sem seguir qualquer 

estrutura. Onde a busca por um determinado assunto, resultava em 

centenas de páginas, às vezes até milhares. 

As empresas e instituições passaram a se preocupar com a forma de 

armazenamento dos dados e principalmente com a recuperação dessas 

informações. Procurava-se então, modelar os dados para que representasse 

o mundo real da forma mais fidedigna possível, utilizando SGBDs. Para uma 

única empresa o problema parecia estar resolvido. Todavia, quando se fazia 

necessário a comunicação entre dados de filiais, onde cada uma delas 

modelava o banco de forma autônoma, ou mesmo, comunicação entre 

diferentes instituições e empresas, o problema da integração surgia. Era 

necessário criar um mecanismo que automatizasse essas consultas.  

Com o advento da web, a preocupação e necessidade da integração 

de dados aumentaram consideravelmente. Era preciso obter informações 

rápidas e confiáveis. As informações se tornaram bem mais acessíveis, só 

que a publicação dessas informações ocorreu de forma desestruturada, 

dificultando bastante o mecanismo de recuperação das informações, isto é 

nem sempre o usuário obtinha uma resposta satisfatória na busca por um 

tema. A web é responsável por juntar informações de diversas fontes de 

dados heterogêneas. Com o advento do uso de banco de dados na internet, 

veio a necessidade de integrar os dados. Com isso, várias pesquisas vêm 
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sendo realizadas com o intuito de utilizar mecanismos tradicionais que 

auxiliem na integração de fontes distribuídas e heterogêneas. 

Com as técnicas que foram sendo desenvolvidas, pretendia-se criar 

uma abstração para o usuário, ou seja, ao realizar uma consulta diversas 

fontes de dados seriam acessadas, sem que o usuário se perceba, trazendo 

na busca um resultado satisfatório e o mais completo possível. 

Desde o surgimento dos sistemas de gerenciamento de banco de 

dados, o problema de integração de dados tem sido reconhecido como 

criticamente importante [MIL,et al., 2001], e ainda demanda pesquisas em 

banco de dados [SL,1990]; [LIT,et al.,1990]; [SZ, 1997] [ABI et al., 2008]; 

[HAL,2003]. 

  

3.1 Problemas 

 

Um dos grandes problemas encontrados, quando se tenta integrar 

fontes ou base de dados, encontra-se principalmente na forma que os dados 

foram estruturados e armazenados. Vários tipos de heterogeneidade podem 

ser encontrados, quando se quer extrair informações contidas em mais de 

uma fonte. Segundo [SHE,1999] é possível classificar essas 

heterogeneidades como segue abaixo: 

• Heterogeneidade de Sistemas 

• Heterogeneidade Estrutural 

• Heterogeneidade Sintática 

• Heterogeneidade Semântica 

 

Nas sessões seguintes os tipos acima serão detalhados. 

 

 



 30

3.1.1 Heterogeneidade entre Sistemas 

 

Uma mesma empresa com diferentes requisitos a serem 

atendidos pode necessitar de diferentes sistemas a fim de atender 

estas necessidades. Neste caso a heterogeneidade está relacionada 

às diferenças entre as arquiteturas do sistema, tipo de hardware, 

sistemas operacionais, modelo de dados, linguagem do host.  

 

3.1.2 Heterogeneidade Estrutural 

 

Heterogeneidade estrutural está relacionada ao fato de que 

diferentes fontes de informação armazenam seus dados em estruturas 

com esquemas distintos. Diferenças entre estruturas são provenientes 

de diferentes esquemas de dados. Alguns esquemas de dados como 

os orientados a objetos, por exemplo, suportam generalização e 

propriedade de herança enquanto que outros não suportam. Se duas 

representações têm o mesmo conteúdo da informação, é fácil trabalhar 

com diferenças entre estruturas. Por exemplo, um cadastro de cliente 

onde o endereço pode ser representado como uma entidade em um 

esquema e como um atributo composto em outro esquema. Se o 

conteúdo da informação não for o mesmo pode ser muito difícil 

trabalhar com estas diferenças. Um exemplo aqui pode ser um 

cadastro de cliente. A ID do paciente pode estar representado em uma 

filial pelo número do seu CPF enquanto que em outro pelo número 

identificador da clínica. Dessa forma ao se tentar analisar dados que 

estejam em diferentes fontes os resultados virão incompletos, pois não 

será possível identificar que tais informações pertencem ao mesmo 

paciente. 
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3.1.3 Heterogeneidade Sintática 

 

Ocorre quando existem diferenças no formato de representação de um 

dado. Podemos dar o seguinte exemplo para ilustrar a heterogeneidade 

sintática. Considerando uma clínica com filiais que utilizam Sistema 

Gerenciador de Banco de Dados, mas com bases distribuídas e, que 

precisam ser integradas para responder a determinado tipo de consulta. Ao 

se fazer a integração é possível encontrar em cada base de dados, o 

cadastro de um mesmo paciente. Em cada uma delas este cadastro será 

uma entidade representada por uma tabela que poderá receber nomes 

diferentes que estejam mais de acordo com a escolha dos DBAs que a 

criaram. Em uma das bases a entidade paciente pode ter o atributo SEXO 

definido por “F” ou “M”, enquanto que na outra pode estar representado por 

“0” ou “1” , isto é, o mesmo conteúdo, mas com sintaxes distintas. Esta 

heterogeneidade não é muito complicada de ser resolvida, pode ser vencida 

com o uso de um dicionário de termos léxicos. 

 

3.1.4 Heterogeneidade Semântica 

 

A heterogeneidade semântica leva em consideração o significado 

dos dados armazenados. Alguns dados encontrados podem ser 

classificados como palavras a) Homófonas, ou seja, mesma grafia, mas 

com significado diferente, como exemplo a palavra manga, hora como 

fruta, hora como parte de uma camisa e b) Homônimas, isto é, grafias 

diferentes, mas com significado igual, como exemplo: animal e bicho. 

Ou ainda pode ocorrer problemas de semânticas devido à interpretação 

ou intenção do uso dos mesmos dados.  

Segundo [HG,2003]semântica, é a interpretação que pessoas 

atribuem aos dados, ou seja, relacionam o dado ao que ele representa 

de acordo com o seu entendimento de mundo. Diferentes 

interpretações de dados causam heterogeneidade semântica.  
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GOH identifica três causas principais pra a ocorrência de 

heterogeneidade semântica [GOH, 1997]: 

• Conflitos de Confusão: conflitos ocorrem quando itens de 

informações parecem ter o mesmo significado, mas diferem 

na realidade, por exemplo, Devido aos diferentes contextos 

temporal. 

 

• Conflitos de Escala: Quando diferentes sistemas de 

referências são utilizados para medir um valor, por exemplo, 

medida de variação de espaço (milha e quilômetro). 

 

• Conflitos de Nome: Conflitos ocorrem quando as nomeações 

de esquemas s  de informação diferem significativamente. Um 

fenômeno freqüente é a presença de homônimos e sinônimos. 

O uso de ontologias para a explicação do conhecimento  

implícito e oculto é uma abordagem possível para resolver o 

problema da heterogeneidade semântica. 

 

Nos casos em que os usuários não sabem sobre a 

heterogeneidade semântica dos dados em que eles acessam os erros 

podem ser ainda mais graves.  

Recentemente, a comunidade de banco de dados tem voltado a 

sua atenção para o uso de ontologias. A maior motivação, segundo 

[NEC,et al., 2005], é que ontologias aparecem como solução potencial 

para resolver o problema complexo de heterogeneidade semântica de 

dados em muitos casos. Isso se deve ao fato da ontologia ser capaz de 

gerar um entendimento comum de um domínio de aplicação e 

compartilhá-lo no domínio modelado. Levando em consideração o 

significado dos termos e seus relacionamentos. Ou seja, consegue 

prover interoperabilidade entre sistemas de informação de tal forma 

que os usuários não precisam se preocupar com a origem dos dados e 

a forma de armazenamento. 
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3.2 Soluções  

 

Gerenciar dados em múltiplos bancos de dados preexistentes obriga 

lidar com a distribuição desses bancos de dados, com a heterogeneidade 

semântica e heterogeneidade de sistemas. Para proporcionar uma maior 

facilidade na consulta e realizar o processo de busca de uma maneira 

automática, a integração de dados é fundamental.  

O objetivo da integração de dados é fornecer aos usuários finais um 

acesso central a todos os tipos de dados armazenados em bases de dados 

heterogêneas, com uniformidade e integridade. Por meio da consultas 

decompostas e distribuídas emitindo-as aos componentes responsáveis, e 

retornando os resultados combinados de forma uniforme para os usuários 

finais [KAR , et al., 2004][ HAS, 2000][SL, 1990].  

 

“As técnicas mais utilizadas para a solução deste problema são: a integração de 

modelos conceituais através da definição de um modelo conceitual global; ou a 

adição de uma camada de software para a integração lógica dos dados que integra 

fontes de dados específicas, sendo que alguns software utilizam um tipo de 

linguagem de consulta particular. No primeiro caso, a definição do modelo conceitual 

global é realizada através da comparação entre modelos conceituais locais, 

identificação de equivalência, identificação e resolução de conflitos. No segundo 

caso, uma camada de software providencia a integração a partir da definição de 

regras entre os participantes. Esta camada é muitas vezes citada como mediador, e 

também tem a finalidade de fundir as informações de fontes de dados heterogêneas 

removendo redundâncias resolvendo inconsistências [PA, 1996].” 

 

O processo de integração pode ser realizado de duas formas 

[BBE,1999]: com esquema global e com sistemas de bancos de dados 

federados.   
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Existem muitas abordagens relacionadas à integração de dados, entre 

elas estão Banco de Dados Federados e Data Warehousing. Atualmente, 

estes são as duas abordagens mais comuns para integração de dados. 

Data Warehouses lida com a integração de dados através da 

conversão, de acordo com regras predefinidas e, em seguida, centraliza todos 

os dados para um data warehouse. Este sistema pode recuperar dados de 

qualquer fonte para o repositório central, desde que haja uma adequado 

conversor de dados(wrapper) disponível. Data Warehouses oferece diversas 

vantagens, tais como aumento da consistência de dados, melhorando o 

desempenho, suporte centralizado e acesso integrado a múltiplas bases de 

dados. 

Uma questão, no entanto, é a forma de manter os dados no repositório 

central além do tempo, especialmente quando os dados são atualizados com 

freqüência. Além disso, um grande esforço é necessário para lidar com a 

conversão e gerenciamento dos dados [STE, 2003] [PHI, 2004] [SKB , 2000]. 

Tendo em vista que Data Warehouses exigem dados centralizados de vários 

bancos de dados em um banco de dados central, isto pode causar problemas 

como a escalabilidade e privacidade dos dados. Quando se tem várias bases 

que são alteradas freqüentemente, a transformação de todos esses dados se 

torna algo difícil de processar. Conseqüentemente Data Warehouses 

sozinhos como integrador de dados, pode não ser tão eficaz quanto se 

necessita, não se tornando uma boa técnica.  

Comparado com Data Warehouses, Bancos de dados Federados [SL, 

1990] reduzem problemas como: manter centrais de dados atualizados, 

escalabilidade e privacidade dos dados, pois não há necessidade de 

centralizar os dados de todas as bases de dados. Um Banco de Dados 

federados consiste de vários componentes de dados que é capaz de partilhar 

dados através de uma interface unificada, assim aos usuários finais, ele 

parece ser um banco de dados lógico. Na federação de banco de dados um 

usuário coloca uma única consulta e é recebe uma resposta com baseada em 

informações provenientes de todas as bases vinculadas a federação. O 

processo de acesso à consulta é mantido transparente ao usuário [HAS, et 

al., 2002].  
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“A utilização de um middleware é mais uma alternativa para resolução deste 

problema. Dependendo da qualidade do middleware, a transparência é garantida, 

permitindo ao usuário um nível de abstração maior, sem que seja necessário para o 

usuário saber se é um sistema distribuído ou heterogêneo. A exigência de que os 

componentes dos sistemas que devem ser integrados permaneçam autônomos é a 

mais importante exigência feita nos serviços de middleware [BUK, et al, 1996].” 

 

 A diferença entre um sistema mediador e um sistema de banco de 

dados federados é que o usuário não pode executar atualizações nas fontes 

componentes. Um sistema mediador é similar a um sistema de banco de 

dados federados fortemente acoplado, no qual o usuário final trabalha com 

visões estáticas, e também como um sistema de banco de dados federados 

fracamente acoplados, pois as fontes componentes são altamente 

independentes. 
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4. Uso da Ontologia na Integração de Dados 

 

Podem-se encontrar várias vantagens na utilização de ontologias para 

integração de dados. Algumas delas são [BAR,2000] [ADA, et al, 2000]: 

 

• A Ontologia possui um vocabulário rico e predefinido que serve como 

uma interface estável e conceitual para os bancos de dados, e é 

independente do esquema da base. 

• O conhecimento representado pela ontologia é suficientemente 

abrangente para dar suporte à tradução de todas as fontes de 

informações relevantes. 

• A ontologia dá suporte ao gerenciamento de consistência, e o 

reconhecimento de inconsistência de dados. 

 

4.1 Tipos de Abordagens da Ontologia 

 

Em quase todas as abordagens de integração baseadas em ontologia 

as ontologias são utilizadas para a descrição explícita das fontes de 

informação semânticas. Mas existem diferentes formas de utilização das 

ontologias. Em geral, podem-se identificar três direções diferentes [SU, 2003]:  

 

• Abordagem da ontologia única 

• Abordagem de múltiplas ontologias 

• Abordagem Híbrida 

 

A integração baseada na abordagem única, aparentemente é a mais 

simples, pois pode ser simulada pelas outras abordagens. Algumas 

abordagens propiciam um framework geral, onde as três arquiteturas podem 

ser implementadas [CAL, et al., 2001]. As subseções seguintes trazem uma 

visão geral de cada abordagem. 
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4.1.1  Abordagem da Ontologia Única 

 

 Esta abordagem usa uma ontologia global, a ontologia possui 

um vocabulário compartilhado para a especificação das semânticas 

(Figura 4.1) Todas as fontes de informação são relacionadas a uma 

ontologia global. 

 

 

Figura 4.1 Ontologia Única 

 

Uma bom exemplo dessa abordagem para integração é o SIMS 

[ARE, et al., 1996]. O modelo SIMS do domínio da aplicação inclui um 

conhecimento terminológico hierárquico baseado em nós que 

representam objetos, ações e estados. Um modelo independente para 

cada fonte de informação deve ser descrito para este sistema, 

relacionando os objetos de cada fonte para o modelo global do 

domínio. Os relacionamentos ajudam no entendimento da semântica 

dos objetos das fontes e ajudam a encontrar objetos com 

correspondências semânticas. A ontologia global pode ser também 

uma combinação de várias ontologias especializadas. Um motivo para 

a combinação de várias ontologias pode ser a modularização de uma 

ontologia monolítica potencialmente grande. A combinação é suportada 

pelo formalismo de representação da ontologia, ou seja, importando 

outros módulos de ontologia (ONTOLINGUA[GRU,1993]). A 

abordagem da ontologia única pode ser aplicada em problemas de 

integração, onde todas as fontes de informação serão integradas 

através de praticamente a mesma visão do domínio. Mas se uma fonte 
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de informação tem uma visão diferente do domínio, ou seja, com outro 

nível de granularidade, encontrar um mínimo comprometimento 

ontológico [GRU, 1995]  se torna uma tarefa muito difícil . Por exemplo, 

se duas fontes de informação são relativas a especificações de 

produtos, mas se referem a tipos de produtos diferentes, com 

diferentes categorizações, uma ontologia global que combine os 

diferentes produtos dos catálogos se torna muito difícil.  

Outro problema encontrado, é que as fontes de informações são 

passíveis de mudança, podendo afetar a conceitualização do domínio 

representado na ontologia. Ainda, podem ocorrer alterações na 

ontologia global e no mapeamento coma s fontes de informação, 

dependendo do tipo de mudança que ocorra em uma fonte de 

informação. 

 

 

4.1.2 Ontologias Múltiplas 

 

Nessa abordagem, cada fonte de informação é descrita por sua 

própria ontologia (Figura 4.2).  

 

 

Figura 4.2 Ontologias Múltiplas 

 

 

No OBSERVER [MEN, et al., 1996],  a semântica de uma fonte de 

informação é descrita por uma ontologia individual. A princípio, a 
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“ontologia individual” pode ser uma combinação de várias outras 

ontologias, mas não pode ser assumido que as diferentes “ontologias 

individuais” compartilhem o mesmo vocabulário. Ou seja, uma 

ontologia construída a partir de outras, não necessariamente possuem 

o mesmo vocabulário. Ela pode ser resultado de combinações. À 

primeira vista, a vantagem da abordagem das ontologias múltiplas  

seria  a não necessidade de um comprometimento ontológico mínimo e 

comum da ontologia global [GRU, 1995]. Ou seja, cada fonte de 

ontologia pode ser desenvolvida sem respeitar outras fontes de 

informações com suas ontologias, não é necessária uma ontologia 

comum que esteja conforme todas as outras. Esta arquitetura pode 

simplificar mudanças, ou seja, modificações que ocorram em uma fonte 

de informação, ou adição e remoção de uma fonte. Mas na realidade, a 

falta de um vocabulário comum se torna extremamente difícil para 

comparar diferentes fontes de ontologias.  

O mapeamento entre as ontologias identifica semanticamente 

correspondência de termos de diferentes fontes ontológicas. Por 

exemplo, quais termos são semanticamente iguais ou similares. Mas o 

mapeamento também tem que considerar diferentes visões do domínio. 

Ou seja, diferentes agregações e granularidades dos conceitos 

ontológicos. Ë possível que devido a muitos problemas de 

heterogeneidade semântica que pode ocorrer, o mapeamento 

ontológico se torne muito difícil.  

 

 

4.1.3 Abordagem Híbrida 

 

Para resolver os problemas das abordagens múltiplas ou única 

citados acima, e resumidos na tabela 4.1 a abordagem híbrida foi 

desenvolvida. Na figura 4.3, é possível observar sua arquitetura.  
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Figura 4.3 Abordagem Híbrida 

 

Parecida com a abordagem das ontologias múltiplas, a semântica 

de cada fonte é descrita por uma ontologia própria, e é acrescida uma 

camada com um vocabulário global compartilhado, no qual é baseada 

a construção das ontologias locais [GOH, 1997][ WAC, et al., 1999] . O 

vocabulário compartilhado possui termos básicos (ou primitivas) de um 

domínio. Para que se construam termos complexos de uma fonte 

ontológica, as primitivas são combinadas utilizando algumas 

operações. Por cada termo de um fonte ontológica ser baseado em 

uma primitiva, estes termos tornam-se mais fáceis de serem 

comparados do que na ontologia múltipla. Algumas vezes o vocabulário 

compartilhado também é uma ontologia [STU et al., 2000].  

Na abordagem híbrida, um ponto interessante é como as 

ontologias locais são descritas. Isto é, como os termos das fontes 

ontológicas são definidos a partir das primitivas dos vocabulários 

compartilhados. Em COIN [GOH, 1997], a descrição da ontologia local 

de uma informação, também chamado contexto, é simplificada em um 

vetor valorado de atributos. Em MECOTA [WAC, et al., 1999]  cada 

fonte de informação é identificada por um rótulo que indica a 

semânticas da informação. O rótulo combina os termos primitivos do 

vocabulário compartilhado, ou seja, é a combinação entre os termos 
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primitivos. Os operadores de combinação são similares aos operadores 

da lógica descritiva, mas são estendidos para requisitos especiais 

resultantes da integração de fontes. Ou seja, por um operador que 

indica que uma informação agrega vários itens de informações 

diferentes. Por exemplo, o nome de uma rua com um número. Em 

BUSTER [STU, et al., 2000], o vocabulário compartilhado é uma 

ontologia que cobre todas as possibilidades de refinamento. A 

ontologia geral define o espectro dos valores dos seus conceitos. Uma 

fonte ontológica é um refinamento da ontologia geral. Ou seja, restringe 

o espectro dos valores dos atributos. Desde que a fonte ontológica só 

use o vocabulário da ontologia geral, eles continuam podendo ser 

comparáveis.  

A vantagem da abordagem híbrida é que novas fontes podem ser 

facilmente adicionadas, sem que seja necessário modificações nos 

mapeamentos ou nos vocabulários compartilhados. Ela também dá 

suporte a aquisição e evolução de ontologias. O uso de um vocabulário 

compartilhado torna as fontes ontológicas comparáveis e evita às 

desvantagens da ontologia múltipla. Os pontos fracos da abordagem 

híbrida consistem na existência de ontologias que não podem ser 

facilmente reusadas, mas tem que ser redesenvolvida, pois todas as 

fontes ontológicas têm que referenciar o vocabulário compartilhado. 

 

Na tabele seguinte (Tabela 4.1) se encontra uma resumo dos benefícios e 

falhas das diferentes abordagens da ontologia vistas à cima. 
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    Abordagens   

  

Ontologia 
Única 

Ontologia 
múltipla Ontologia Híbrida 

Esforço da 
Implementação  

Pouco Custosa Mediana 

Heterogeneidade 
Semântica 

Parecida com a 

visão do 

Domínio 

Suporta visões  

 

heterogêneas 

Suporta visões  

 

heterogêneas 

Adição e 
Remoção de 
Fontes 

Precisa de 

adaptações na 

ontologia global 

Fornece uma 

nova fonte 

ontológica 

relacionando com 

as outras 

ontologias 

Fornece uma nova  

 

fonte ontológica 

Comparação de 
Ontologias 
Múltiplas 

__ 

Difícil, devido à 

falta de 

 um Vocabulário 

comum 

Simples, pois a 

ontologia usa um 

Vocabulário comum 
 

Tabela 4.1 Resumo das Abordagens. 

 

 

 

4.2 Projetos  

 

Nesta seção serão apresentados projetos que utilizam as abordagens 

de ontologia para integração semântica, vistas na seção anterior. Abaixo um 

quadro com diversos projetos relacionados à abordagem utilizada, as projetos 

destacados em negritos serão vistos nesta seção, os outros poderão ser 

consultados em suas referências: 
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ABORDAGEM PROJETOS 

Ontologia Única 
 
 
 

TSIMMIS [CHA, 1994],   
 
SIMS[ARE, et al., 1996], 
 
 
BUSTER[SW, 2000] 

Ontologia Múltipla 
 
 
 

OBSERVER[MEN,et al, 1996],  
 
ONTOBROKER[FEN, et al., 1998], 
 
SHOE[HH, 2000] 

Abordagem Híbrida 
 
 
 

COIN[BG, 1997], 
 
KRAFT[PRE, et al., 1999], 
 
INFOSLEUTH[NBN, 1999] , 
 
PICSEL[GLR, 2000] ,  
 
DWQ [CAL, et al., 1998] 

Tabela 4.2 Resumo das Abordagens. 

 

4.2.1 SIMS(Busca em múltiplas fontes - Search in Multiple Source) 

 

O SIMS tornou-se conhecido em 1993 como um mediador de 

informação [AMB et al., 1997] [AHK, 1996]. Em resumo, esse projeto 

permite o acesso e integração de informações situadas em várias 

fontes autônomas e distribuídas. Ele dá suporte à mudança de fontes, 

ou seja, se uma fonte modifica, deixa de existir ou passa a existir, ele 

gerencia. Sua arquitetura é baseada em wrappers/mediadores. Para 

cada fonte um wrapper é alocado, com a função de traduzir a descrição 

de um conjunto de dados em uma consulta. Ou seja, traduz a consulta 

para um modelo comum .Os wrappers também ajudam na 

comunicação com as fontes de informação. O mediador tem a função 

de unir as fontes de informações disponíveis e prover acesso a elas. A 
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ontologia utilizada é a abordagem da ontologia única. Cada fonte de 

informação é incluída no SIMS usando o modelo de domínio global.  

 

 

4.2.2 OBSERVER (-Ontology Based System Enhanced with Relationship for 
Vocabulary Heterogeneity Resolution-) 

 

Este projeto se propõe a gerenciar múltiplas fontes de dados 

utilizando uma ontologia [MEN, et al., 1996]. Ele dá suporte a vários 

tipos de fontes de dados, incluindo arquivos HTML, banco de dados, e 

também gerencia fontes dinâmicas. Cada repositório possui uma 

organização específica de dados e pode ou não pertencer a um SGBD. 

As fontes de dados de um repositório podem ser distribuídas. Em sua 

arquitetura encontra-se wrappers, servidores ontológicos e um 

gerenciador de relacionamento entre ontologias. No wrapper reside a 

função de entender uma organização de dado específico e 

conhecimento da forma que o dado é recuperado.   

No OBSERVER é possível fazer a correspondência de 

relacionamentos entre ontologias. Com isso, a consulta realizada pelo 

usuário é refeita mapeando esses relacionamentos e gerando uma 

tradução entre as ontologias. A abordagem encontrada na arquitetura 

do OBSERVER é a de ontologias múltiplas. Nele é definido um modelo 

que trabalha com diversas ontologias evitando problemas de 

integração global das ontologias. As diferentes ontologias podem ser 

descritas utilizando diferentes vocabulários dependendo da 

necessidade do usuário. 

 

 

4.2.3 KRAFT (-Knowledge Reuse And Fusion/Transformation-) 

 

O KRAFT [PRE, et al., 1999]  é baseado no conceito de Fusão de 

Conhecimento, ou seja, combina o conhecimento de diferentes fontes 
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de forma dinâmica. Também dá suporte a fontes de informações 

dinâmicas. As fontes de informações são chamadas de recursos e suas 

restrições podem ser armazenadas em forma de meta-dados. Possui 

uma arquitetura baseada em agentes, onde todos os componentes 

processadores de conhecimento são agentes de software. É formado 

por quatro agentes: wrappers, mediadores, facilitadores e agentes 

clientes.  

 O wrapper fornece uma ponte entre a interface do sistema 

legado e os pontos de entrada para o agente cliente, ou seja ele é 

responsável por fazer a conexão com as fontes de dados externas. O 

agente cliente permite que o usuário final acesse a informação, usando 

algum tipo de interface do usuário. O mediador é responsável pelo 

serviço de mensagens no domínio do KRAFT. Isto é, quando um 

agente precisa de um serviço, ele pergunta ao facilitador qual agente 

executa o serviço e o mediador utiliza o conhecimento do domínio para 

melhorar o conteúdo da informação. A abordagem que o KRAFT Utiliza 

é a híbrida para resolver o problema da heterogeneidade semântica. O 

KRAFT usa  dois tipos de ontologia: ontologia local e ontologia 

compartilhada. Para cada fonte de informação, existe uma ontologia 

local. Já a ontologia compartilhada define formalmente as terminologias 

do domínio do problema. 

 

 

4.2.4 COIN (-Context Interchange-)  

 

O projeto começou em 1991, com a perspectiva de resolver 

problemas de interoperabilidade semântica entre fontes de informações 

heterogêneas [BG, 1997]. O sistema suporta tanto banco de dados, 

como fontes de dados semi-estruturadas englobando Web-sites Ele é 

composto por uma arquitetura baseada em mediadores, onde seus 

componentes principais são wrappers, axiomas de contexto, axiomas 

de elevação, um modelo de domínio, mediadores de contexto um 

otimizador e um executor. Como em outros sistemas, aqui um wrapper 
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é um módulo que entende uma organização de dados especifica e 

sabe como recuperar os dados do repositório escondendo organização 

desses dados. 

O COIN introduz um novo conceito para descrever elementos do 

mundo. Ele Afirma que a verdade de uma declaração só pode ser 

entendida com referência a um determinado contexto. Usando esta 

definição o COIN cria um framework que compõe uma especificação 

lógica e formal dos componentes do sistema COIN. O framework 

possui três componentes: modelo do domínio, axiomas de elevação e 

axiomas de contexto. Cada fonte de Informação é composto por um 

conjunto desses axiomas, e ambos convergem em um único modelo de 

domínio.  

A abordagem mais apropriada para descrever o sistema é a 

híbrida. O modelo do domínio é uma coleção de tipos primitivos da 

fonte, como strings ou integers. Os axiomas de elevação atuam como 

um mapeamento entre atributos  na fonte e tipos semânticos no modelo 

de domínio. Além disso, eles codificam as restrições de integridade das 

fontes, que são úteis para a produção boas consultas. Os axiomas de 

contexto definem interpretações alternativas dos objetos semânticos 

em diferentes contextos. Cada fonte está associada a exatamente um 

contexto, mas várias fontes podem compartilhar o mesmo contexto. 

Como foi descrito, COIN tem uma representação de uma 

ontologia, mas é baseado numa abordagem de ontologia híbrida. 

Portanto, pode ser comparado com KRAFT, no qual mudanças em uma 

fonte gerarão alterações em alguns componentes para representar os 

novos mapeamentos. Em COINS, os axiomas de elevação e contexto 

têm que ser definidos para acessar as novas informações. 
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4.3 Exemplo 

 

 

Este exemplo a seguir será baseado no método utilizado por [BCB, 

2003]. Que está dividido em três passos: 

 

• Criação do vocabulário compartilhado. 

• Construção das ontologias locais. 

• Definição do mapeamento. 

 

Uma empresa de taxi tenta fazer o controle do espaço percorrido pelos 

taxistas. Só que na filial A a corrida é medida em milhas e na filial B em km. 

Bem como os tipos de taxi da filial A é dividido em taxi comercial e taxi 

particular, enquanto que na outro não existe essa categorização. 

Para construção do vocabulário compartilhado é necessário analisar as 

filiais e verificar quais os tipos de informações, como elas estão estruturadas, 

compará-las e levantar os tipos de heterogeneidades existentes.  

No exemplo citado é possível encontrar como primitivas da filial A: 

Corrida, variação de espaço, Milhas,Taxi Particular e Taxi Comercial. Na filial 

B: Corrida, variação de espaço, Km e taxi. Comparando os dois universos se 

percebe uma heterogeneidade de relativa à forma de contabilização da 

corrida e de classificação, devido à subdivisão dos tipos de taxi da filial A. as 

primitivas a serem utilizadas na ontologia global serão: Corrida, variação de 

espaço, Km(Será a contabilização default para variação de espaço), Taxi, 

Taxi Particular e Taxi Comercial(Estes dois últimos serão uma especificação 

de Taxi, e é uma informação meramente descritiva, ou seja, não há um valor 

diferente agregado a determinado tipo). 

Com isso é possível definir a seguinte ontologia global: 
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Figura 4.4 Classes da Ontologia_Global 

 

 

Figura 4.5 Relações da Ontologia_Global 
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No segundo passo se constrói as ontologias locais, fazendo a 

análise individual delas. Se obtendo as ontologias locais definidas nas 

figuras 4.6 e 4.7 a seguir: 

 

 

Figura 4.6a Classes da Ontologia_Local1 

 

 Figura 4.7b Relações da Ontologia_Local1 
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Figura 4.8a  Classes da Ontologia_Local2 

 

 

 

Figura 4.9b Relações da Ontologia_Local2 

 

No último estágio, se faz a definição dos mapeamentos entre os 

conceitos definidos na ontologia global e na ontologia local. A única 

diferença encontrada foi relativo à Ontologia_Local1, onde foi definida a 

Milha. É necessário definir alguma relação com algum outro conceito 

encontrado na Ontologia_Global . Pode-se criar o determinado axioma 

abaixo, tendo em vista que 1 Km = 0,621371192 milha: 
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(<=>(Milha ?x) (Km ?x * (0,621371192))) 

 

Caso o tipo de taxi influenciasse na contabilização do espaço 

percorrido, ou seja, para a empresa só contabilizasse um percentual da 

corrida do taxi privado, esse precisaria ser definido na Onotlogia_local1 

e não mais na global e teria que ser criado um relacionamento essa 

classe e da Ontologia_Global para esse objeto. 
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5. Conclusão 

 
 

A ontologia pode ser vista, não apenas com uma questão acadêmica, é 

possível perceber sua importância determinante em questões relativas à área de 

integração de informação. 

Sua grande capacidade em reconhecer conceitos e relacioná-los entre si 

torna-a poderosa na resolução de problemas relativos à heterogeneidade semântica. 

Como vantagens de sua utilização podem ser citadas: 

 

• A existência de um vocabulário rico e predefinido, fazendo com que  o 

tempo dedicado a construção da ontologia seja reduzido, bem como a 

presença de uma especialista pode tornar-se desnecessária. 

 

• O conhecimento que ela representa é suficientemente abrangente para 

dar suporte à tradução de todas as fontes de informações relevantes.  

 

• O suporte ao gerenciamento de consistência, e o reconhecimento de 

inconsistência de dados.  

 

Em quase todas as abordagens de ontologia para integração, elas são 

utilizadas para explicitar descrições das origens semânticas da informação. Existem 

diferentes formas de empregar as ontologias, três tipos de abordagens foram vistas 

neste trabalho: a abordagem da ontologia única, da ontologia múltipla e da ontologia 

híbrida. Alguns projetos para integração de informação foram desenvolvidos 

utilizando uma de suas abordagens. A escolha da abordagem depende das 

características das áreas onde se pretende empregá-las. Bem como o 

comportamento das fontes também é um fator que deve ser levado em 

consideração.   

Mesmo que a princípio uma ontologia pareça bem distinta de um banco de 

dados, é possível extrair muita informação semântica do seu modelo conceitual e 

através de sistemas, realizarem a construção de sua ontologia. Ferramentas de 
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engenharia reversa poderão contribuir na execução dessa tarefa, reduzindo custos e 

economizando recursos freqüentemente escassos.  

Neste trabalho ficaram de fora abordagens existentes para construção das 

ontologias relativas às fontes, o que pode ser sugerido para trabalhos futuros, dando 

ênfase às ferramentas de engenharia reversa citada acima. 
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