
FABIO AIUB SPEROTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UM MODELO DE SUPORTE À COMUNICAÇÃO DE AGENTES 

PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO IMPRECISA BASEADA 
EM SINÔNIMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RIO GRANDE – RS 
2013



i 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERALDO RIO GRANDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MODELAGEM COMPUTACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABIO AIUB SPEROTTO 
 
 
 
 
 

 
UM MODELO DE SUPORTE À COMUNICAÇÃO DE AGENTES 

PARA TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO IMPRECISA BASEADA 
EM SINÔNIMOS 

 
 
 

 
 
Dissertação submetida à Universidade 
Federal do Rio Grande como parte dos 
requisitos para a obtenção do grau de 
Mestre em Modelagem Computacional. 
 
Área de Concentração: Metodologias e 
Técnicas de Computação. 

 
Orientadora: Dra. Diana F. Adamatti 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rio Grande – RS 
2013 



ii 

 

 



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Concentre-se nos pontos fortes, reconheça 

as fraquezas, agarre as oportunidades e 

proteja-se contra as ameaças.” 

Sun Tzu 



iv 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A minha mãe Regina, ao meu pai Flávio, 

e a minha irmã Fabíola, pela sabedoria, 

e apoio em todos os momentos. 



v 

 

Agradecimentos 
 
 

 
Agradeço a minha irmã Dra. Fabiola A. Sperotto por ter auxiliado em todos os 

momentos durante esta etapa da vida. Aos pais Flávio J. Sperotto e Regina A. Sperotto, 

pelo carinho e apoio em todos os momentos. 

A Cynthia Z. Refosco pelo amor que tem me fornecido e pela iluminação que tem 

trazido ao meu espírito.  

Aos colegas de Mestrado Cássia Cris Beckel, Carlos Quadros, Iverton Santos, 

Tauã Milech Cabreira, Flávia Cardoso Pereira dos Santos, pela troca de conhecimento, 

apoio durante as disciplinas, pelas ótimas conversas, por terem sido meus companheiros 

nesta jornada. 

Aos professores do curso de Mestrado em Modelagem Computacional. Ao Prof. 

Dr. Leonardo Emmendorfer pelos primeiros contatos e apoio ainda quando eu estava em 

outro estado. Aos professores Dr. Antonio Carlos da Rocha Costa, Dr. Marilton 

Sanchotene de Aguiar, Dr. Eder Mateus Gonçalves, Dra. Silvia Silva da Costa Botelho, 

Dr. Nelson Lopes Duarte Filho, Dr. Ricardo Rabelo, pelos ensinamentos não somente 

nas disciplinas, mas pelo conhecimento e apoio nos meus trabalhos. 

A minha orientadora Profa. Dra. Diana F. Adamatti, por ter providenciado sua 

orientação neste trabalho, pelos conselhos, conversas durante todas as etapas do 

Mestrado. Sua orientação em todos os aspectos serviu de exemplo de grande pessoa e 

profissional que pretendo ser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Sumário 

Lista de Abreviaturas ou Siglas ...................................................................................................... ix 

Lista de Figuras .............................................................................................................................. x 

Lista de Tabelas ............................................................................................................................. xi 

Resumo ......................................................................................................................................... xii 

Abstract ....................................................................................................................................... xiii 

1 Introdução .................................................................................................................................. 1 

1.1 Justificativa .......................................................................................................................... 1 

1.2 Objetivos ............................................................................................................................. 2 

1.3 Requisitos Necessários ........................................................................................................ 3 

1.4 Metodologia ........................................................................................................................ 3 

1.5 Organização do texto .......................................................................................................... 4 

2 Revisão Bibliográfica .................................................................................................................. 5 

2.1 Ontologias ........................................................................................................................... 5 

2.1.1 Organização de uma Ontologia .................................................................................... 6 

2.1.2 Metodologias de Desenvolvimento ............................................................................. 7 

2.1.2.1 TOVE ...................................................................................................................... 7 

2.1.2.2 Metodologia Empresarial ...................................................................................... 8 

2.1.2.3 Methontology ........................................................................................................ 9 

2.1.3 Linguagens .................................................................................................................. 13 

2.1.3.1 Introdução ........................................................................................................... 13 

2.1.3.2 Tipos de Linguagens ............................................................................................ 14 

2.1.3.2.1 CycL .............................................................................................................. 14 

2.1.3.2.2 Ontolingua .................................................................................................... 15 

2.1.3.2.3 Loom ............................................................................................................. 15 

2.1.3.2.4 XML ............................................................................................................... 16 

2.1.3.2.5 RDF ............................................................................................................... 16 

2.1.3.2.6 OIL e DAML+OIL ........................................................................................... 16 

2.1.3.2.7 SHOE ............................................................................................................. 17 

2.1.3.2.8 XOL ............................................................................................................... 17 

2.1.3.2.9 OWL .............................................................................................................. 17 

2.1.3.2.10 SPARQL ....................................................................................................... 19 

2.1.4 Ferramentas para Ontologias ..................................................................................... 20 

2.1.4.1 Editores de Ontologias ........................................................................................ 20 

2.1.4.2 Bibliotecas de Programação para Ontologias ..................................................... 21 

2.1.5 Similaridades entre ontologias e sinônimos .............................................................. 23 

2.2 Agentes e Sistemas Multiagentes ..................................................................................... 27 

2.2.1 Atos de Fala ................................................................................................................ 29 

2.2.2 Da Filosofia para a Inteligência Artificial .................................................................... 30 

2.2.2.1 KIF ........................................................................................................................ 31 

2.2.2.2 KQML ................................................................................................................... 33 

2.2.2.1 FIPA...................................................................................................................... 36 

2.3 Lógica Fuzzy ....................................................................................................................... 39 

2.3.1 Variáveis Linguísticas .................................................................................................. 44 

2.4 Trabalhos Relacionados em Ontologias Fuzzy .................................................................. 45 

2.5 Considerações Finais ......................................................................................................... 47 

3 O Modelo Proposto .................................................................................................................. 49 



vii 

 

3.1 Arquitetura Conceitual do Modelo ................................................................................... 49 

3.1.1 Ontologia .................................................................................................................... 50 

3.1.2 Camada Mediadora .................................................................................................... 50 

3.1.3 Sinônimos ................................................................................................................... 51 

3.2 Arquitetura de Implementação do Modelo ...................................................................... 51 

3.2.1 Componente Ontologia .............................................................................................. 52 

3.2.2 Camada Mediadora .................................................................................................... 53 

3.2.3 Componente Fuzzy ..................................................................................................... 53 

3.3 Biblioteca de Programação ............................................................................................... 55 

3.4.1 Biblioteca ontoComAgent .......................................................................................... 55 

3.4.1.1 Principais Métodos .............................................................................................. 57 

3.4.1.1.1 Método getKnowledgeConcepts() ............................................................... 58 

3.4.1.1.2 Método getInfoSubject() .............................................................................. 59 

3.4.1.1.3 Método getKnowledgeRelation() ................................................................. 60 

3.4.1.1.4 Tratamento de Caracteres Especiais ............................................................ 63 

3.4.1.1.5 Buscando Sinônimos .................................................................................... 64 

3.4.1.1.6 Suporte a Lógica Fuzzy ................................................................................. 67 

3.4.1.2 Usando a Biblioteca ............................................................................................. 68 

4 Estudo de caso: Parque San Jerónimo ..................................................................................... 70 

4.1 Ontologia dos Agentes ...................................................................................................... 71 

4.1.1 Captura da Ontologia ................................................................................................. 72 

4.1.2 Axiomas e Codificação da Ontologia .......................................................................... 73 

4.1.3 Lógica Fuzzy e a Ontologia ......................................................................................... 79 

4.2 Uso da Biblioteca ontoComAgent com Estudo de Caso .................................................... 81 

4.2.1 Conceitos e Sinônimos ............................................................................................... 81 

4.2.2 Conceitos, Sinônimos e Relações ............................................................................... 83 

4.3 Considerações Finais ......................................................................................................... 85 

5 Biblioteca ontoComAgent em outras Ferramentas ................................................................. 86 

5.1 Jason .................................................................................................................................. 86 

5.2 Jade ................................................................................................................................... 88 

5.3 Integrando ontoComAgent com Jason e Jade ................................................................... 89 

6 Conclusão e Trabalhos Futuros ................................................................................................ 90 

Referências Bibliográficas ........................................................................................................... 93 

Anexos ......................................................................................................................................... 99 

Anexo 1.  Documentação dos métodos da bibloteca ontoComAgent .................................... 99 

Package ontocomAgent.communication ............................................................................ 99 

Class AgentMsgConversion ............................................................................................. 99 

AgentMsgConversion .................................................................................................. 99 

getArchive ................................................................................................................... 99 

setArchive .................................................................................................................... 99 

countFileRows ............................................................................................................. 99 

getMessageArray ...................................................................................................... 100 

getMessageLinesArray .............................................................................................. 100 

setMessageFileKQML ................................................................................................ 100 

Class Communication .................................................................................................... 101 

Communication ......................................................................................................... 101 

Communication ......................................................................................................... 101 

getContent ................................................................................................................ 101 

getLanguageMsg ....................................................................................................... 101 



viii 

 

setToFileKQML .......................................................................................................... 101 

Package ontocomAgent.mediator .................................................................................... 102 

Mediator .................................................................................................................... 102 

Mediator .................................................................................................................... 102 

getOntologyPath ....................................................................................................... 102 

setOntologyPath ........................................................................................................ 102 

getMessage ............................................................................................................... 102 

setMessage ................................................................................................................ 102 

getKnowledgeConcepts ............................................................................................. 102 

getRangeFuzzyDegree ............................................................................................... 102 

setRangeFuzzyDegree ............................................................................................... 103 

getInfoSubject ........................................................................................................... 103 

filterSymbols ............................................................................................................. 103 

getSpecialChars ......................................................................................................... 103 

hasSpecialChars ......................................................................................................... 104 

getKnowledgeRelation .............................................................................................. 104 

getOntologyPrefix ..................................................................................................... 104 

getMajorSynonym ..................................................................................................... 104 

getOntologyResults ................................................................................................... 105 

Package ontocomAgent.ontology ..................................................................................... 105 

Class MethodsSPARQL .................................................................................................. 105 

MethodsSPARQL ....................................................................................................... 105 

getQueryPrefix .......................................................................................................... 105 

setQueryPrefix ........................................................................................................... 105 

openOntology ............................................................................................................ 105 

getURIModel ............................................................................................................. 105 

executeQuery ............................................................................................................ 106 

getSimpleQuery ......................................................................................................... 106 

hasResults .................................................................................................................. 106 

askQuery.................................................................................................................... 106 

listResults .................................................................................................................. 106 

rowCountResults ....................................................................................................... 107 

getSubClasses ............................................................................................................ 107 

getSubIndividuals ...................................................................................................... 107 

getPropertyConsult ................................................................................................... 107 

filterCharQuery.......................................................................................................... 107 

getLitRes .................................................................................................................... 107 

searchSynonyms ........................................................................................................ 108 

getClassSynonym ....................................................................................................... 108 

getSynonymsFuzzy .................................................................................................... 108 

getFuzzySet................................................................................................................ 109 

getArrayIndValue ...................................................................................................... 109 

getFirstUpperCase ..................................................................................................... 109 

getObjectRelationProperty ....................................................................................... 109 

getObjectPropertyURI ............................................................................................... 110 

getObjectPropertiesList ............................................................................................. 110 

Class OntologyOnline .................................................................................................... 110 

OntologyOnline ......................................................................................................... 110 

openOntology ............................................................................................................ 110 

Anexo 2.  Arquivo OWL da Ontologia dos agentes. .............................................................. 111 

 



ix 

 

Lista de Abreviaturas ou Siglas 
 

 

 

ACL  - Agent Communication Language 
API  - Application Programming Interface 
ASCII  - American Standard Code for Information Interchange 
BDI - Belief – Desire – Intention 
DL  - Description Logic 
FIPA  - Foundation for Intelligent Physical Agents 
FP  - Feasibility preconditions 
HTTP  - HyperText Transfer Protocol 
IA  - Inteligência Artificil 
IAD  - Inteligência Artificial Distribuída 
KIF  - Knowledge Interchange Format 
KMI  - Knowledge Media Institute 
KQML  - Knowledge Query and Manipulation Language 
KSE  - Knowledge Sharing Effort 
OIL  - Our Ideas of a Language 
RDF  - Resource Description Framework 
RE  - Rational effect 
SKOS - Simple Knowledge Organization System 
SL  - Semantic Language 
SMA  - Sistema Multiagentes 
TOVE  - Toronto Virtual Enterprise 
W3C  - The World Wide Web Consortium 
XML  - Extensible Markup Language 
XOL  - XML-Based Ontology Exchange Ontology 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Lista de Figuras 
 

Figura 1. Problemas de similaridades em ontologia (Klein, 2001). ............................................. 25 

Figura 2. Função de Pertinência para o conjunto de meia-idade. .............................................. 41 

Figura 3. Representação visual do modelo proposto. ................................................................ 49 

Figura 4. Modelo proposto instanciado com tecnologias envolvidas. ........................................ 51 

Figura 5. Diagrama de deployment do modelo. .......................................................................... 52 

Figura 6. Exemplo do uso de lógica fuzzy no editor de ontologias (Protégé). ............................ 54 

Figura 7. UML das classes de ontoComAgent. ............................................................................ 57 

Figura 8. Implementação para buscar e trocar sinônimos por conceitos na mensagem. .......... 58 

Figura 9. Primeira parte da implementação do método getInfoSubject (). ....................... 59 

Figura 10. Segunda parte da implementação do método getInfoSubject() . .................. 60 

Figura 11. Primeira parte da codificação do método getKnowledgeRelation() . ........... 61 

Figura 12. Segunda parte da codificação do método getKnowledgeRelation() . ........... 62 

Figura 13. Codificação do método filterSymbols() . ......................................................... 63 

Figura 14. Núcleo do método de verificação da existência de sinônimos no descrito de classe 

da ontologia (alguns comandos foram suprimidos).................................................................... 65 

Figura 15. Método para especificar graus de compatibilidade considerados nas consultas 

SPARQL. ....................................................................................................................................... 66 

Figura 16. Método getOntologyResults()  para executar e retornar consultas SPARQL 

em texto simples. ........................................................................................................................ 66 

Figura 17. Método para extração de conjuntos fuzzy da ontologia. .......................................... 68 

Figura 18. Localização Horta Urbana, Parque San Jerónimo, Espanha (Dimuro et al., 2011). ... 70 

Figura 19. Mapa conceitual da Horta San Jerónimo (Dimuro et al., 2011). ................................ 71 

Figura 20. Ontologia de alto nível do SMA. ................................................................................. 72 

Figura 21. Ontologia completa para o SMA. ............................................................................... 77 

Figura 22. Lista de Propriedades de objeto (predicado AuxiliaCom em destaque). ................... 78 

Figura 23. Propriedades de Dado - tipo de dado com lista de valores permitidos. .................... 79 

Figura 24. Conjunto fuzzy de Hortelão inserido no seu conceito na Ontologia. ......................... 81 

Figura 25. Verificações de estruturas da ontologia com a mensagem referente a Tabela 7...... 84 

Figura 26. ontoComAgent com Jason. ........................................................................................ 87 

Figura 27. ontoComAgent com Jade. .......................................................................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1. Palavras-chave reservadas para parâmetros............................................................... 34 

Tabela 2. Parâmetros de mensagens de FIPA ACL. ..................................................................... 38 

Tabela 3. Representação de conjuntos finitos em fuzzy. ............................................................ 41 

Tabela 4. Sinônimos dos conceitos da Ontologia. ....................................................................... 80 

Tabela 5. Caso de teste 001. ....................................................................................................... 82 

Tabela 6. Caso de teste 002. ....................................................................................................... 83 

Tabela 7. Caso de teste 003. ....................................................................................................... 83 

Tabela 8. Caso de teste 004. ....................................................................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 

Resumo 
 

Este trabalho propõe o desenvolvimento de um modelo de suporte á comunicação entre 

agentes e uma Ontologia com informações imprecisas. Os conceitos desta ontologia 

podem possuir sinônimos possibilitando a interpretação de termos linguísticos 

imprecisos. Tal problema é relacionado às questões de desenvolvimento da 

comunicação em Sistemas Multiagentes, possuindo como referência uma base de 

conhecimento da qual estes agentes possam requisitar informações. Neste estudo, a 

premissa do modelo é o de ser útil como componente na utilização por desenvolvedores 

que queiram utilizar de forma simplificada uma conexão com uma Ontologia para dar 

suporte na comunicação. Para o presente estudo são discutidos os conceitos sobre a 

comunicação no ambiente multiagentes. Também é realizada uma revisão sobre o 

desenvolvimento de Ontologias, de forma a criar uma ontologia para os agentes. A 

lógica nebulosa, baseado em variáveis linguísticas, servirá como modeladora da 

imprecisão da informação, dando suporte a essa questão com a Ontologia e a 

comunicação. De forma a validar o modelo proposto, é realizado um estudo de caso no 

sistema multiagentes das hortas urbanas do Parque San Jerónimo, de Sevilha, Espanha. 

 

Palavras-chave: Ontologia; Sistemas Multiagentes; Modelo de Mediação; OWL; RDF; 

Jena; 
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Abstract 
 

This work proposes the development of a model will support communication between 

agents and Ontology with inaccurate information. The concepts of this ontology can 

have synonyms enabling the interpretation of linguistic terms inaccurate. This problem 

is related to issues of communication development in Multiagent Systems, having as 

reference a knowledge base from which these agents may request information. In this 

study, the premise of the model is to be useful as a component in use by developers who 

want to use a simplified form a connection with an Ontology to support communication. 

For the present study we discuss the concepts on communication in multiagent 

environment. Also, a review on the ontologies development in order to create an 

ontology for agents. Fuzzy logic, based on linguistic variables will model the 

inaccuracy of information, supporting this issue with the Ontology and communication. 

In order to validate the proposed model, we conducted a case study on multiagent 

system of urban gardens of Parque San Jerónimo, Seville, Spain. 

 

 

Keywords: Ontologia; Sistemas Multiagentes; Modelo de Mediação; OWL; RDF; Jena; 
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1 Introdução 

Na área de desenvolvimento de Sistemas Multiagentes muito se tem pesquisado 

sobre modelos sociais. Nesta área, muitas das pesquisas são multidisciplinares 

favorecendo uma conjunção de produções em vários setores envolvendo agentes. 

Uma área que tem recebido atenção é a de comunicação de agentes. As entidades 

que compõem estes sistemas sociais podem interagir uns com os outros, para cumprir 

objetivos ou resolver determinados problemas individuais ou de todo o Sistema 

Multiagentes. Nestas interações, a comunicação exerce um papel fundamental na 

compreensão do ato e do conteúdo da fala que o agente está exercendo. 

As informações trocadas e compreendidas entre os agentes podem contribuir para 

resolver os problemas, seja sobre uma necessidade de construção de conhecimento, seja 

para conceituação sobre um determinado objeto que cerca estes agentes. 

Para estas necessidades serão discutidos de que forma uma Ontologia possa servir 

como base de referência sobre conceituação do ambiente a estes agentes. Também serão 

consideradas as questões de imprecisão que podem ocorrer nessas informações. Assim, 

este trabalho apresenta um modelo para comunicação de agentes servindo como um 

componente de software intermediário entre o Sistema Multiagentes e a Ontologia, com 

a utilização de recursos de forma transparente pelos agentes. Para fins de estudo de 

caso, o projeto será aplicado em um modelo social de Sistemas Multiagentes de Horta 

Urbana, do Parque San Jerónimo de Sevilha, Espanha. 

 

1.1 Justificativa 

No desenvolvimento de sistemas computacionais, como a manipulação e 

distribuição de conhecimento, muito se tem explorado em reunir técnicas diferentes para 

resolver vários problemas, baseados em indivíduos humanos. Em modelos 

computacionais baseados em agentes, a multidisciplinaridade é um conceito 

permanente, pois além de reunir ciências distintas, também utiliza várias técnicas em 

uma única aplicação. Muito se tem discutido sobre sistemas informacionais (de 

recomendação, de apoio à decisão, etc.), que se relacionam com bases de conhecimento 

reunindo as inúmeras conjunturas entre Ciências Sociais e Ciências da Computação 

(Bordini et al., 2001). 

A motivação deste estudo ocorreu após a verificação de duas visões na área de 

agentes: a utilização de Ontologias e a própria construção da Ontologia. De um lado, 
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não existem variados modelos computacionais disponíveis para o consumo de 

informações de Ontologia pelo agente. De outro, existem vários estudos e modelos 

publicados sobre construção de Ontologias com mecanismos da lógica fuzzy que tratam 

a imprecisão da informação. Nesta visão sobre Ontologias, a complexidade tende a um 

nível de não haver consenso nos modelos existentes, pois apesar da Ontologia seguir um 

padrão de construção, as Ontologias Fuzzy não conseguem se adequar a um único plano 

(Ghorbel et al., 2010; Zhai et al., 2008). A iniciativa deste estudo está na falta de 

consenso para planejamento e construção de ontologias aliado a outras tecnologias de 

suporte a comunicação de agentes que necessitam lidar com redes ontológicas. Além 

disso, considera-se também a própria imprecisão dos indivíduos que podem relacionar 

um mesmo objeto com termos equivalentes (sinônimos) das quais, isto não é 

devidamente compreendido, dentro de uma única ontologia. 

A problemática relacionada neste projeto é na utilização inicial desta agregação na 

construção de bases de conhecimento para agentes. Em seguida, propor um modelo e 

um componente de software para uso do mesmo, em que agentes possam realizar 

consultas na ontologia considerando a imprecisão de informação. Com a iniciativa de 

representação do conhecimento em meio computacional para apoiar a comunicação. 

 

1.2 Objetivos 

 
Geral 
 

Desenvolver um modelo para o suporte à comunicação de agentes com Ontologia, 

utilizando variáveis linguísticas para tratar a imprecisão da informação. 

 
Específico 
 

Os objetivos específicos dividem-se em: 

• Compreender os aspectos do desenvolvimento de Ontologias. 

• Verificar aspectos importantes para a comunicação entre agentes e Sistemas 

Multiagentes (SMA). 

• Estudar características da lógica nebulosa no trato da imprecisão da informação. 

• Implementar um componente de software, envolvendo tecnologias que suportam 

o desenvolvimento de comunicação entre agentes. 
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• Validar o modelo proposto, de forma que o mesmo seja mediador entre um SMA 

e Ontologia. 

 

1.3 Requisitos Necessários 

Os requisitos necessários a seguir definem pontos específicos que o modelo 

proposto precisa cumprir, em conjunto com os objetivos gerais e específicos. Neste 

trabalho, testes de desempenho não serão considerados. 

1. Ser transparente ao Sistema Multiagentes: neste tópico o termo “facilidade” 

também pode ser empregado. As consultas realizadas na ontologia devem ser 

realizadas de forma transparente pelo SMA, facilitando o acesso das 

informações da ontologia para os agentes sem que estes se preocupem com as 

operações na ontologia. 

2. Utilidade na integração entre diversos conceitos: o modelo deve integrar 

conceitos e tecnologias para desenvolver o suporte a comunicação com 

ontologia, suporte a lógica fuzzy e a sinônimos. 

3. Seguir uma metodologia para a construção da ontologia. 

 
 

1.4 Metodologia 

A pesquisa dar-se-á de maneira qualitativa, através de observações e discussões 

com os especialistas no assunto. Através da pesquisa bibliográfica foram coletados 

dados acerca da comunicação de agentes, Ontologia e Lógica Fuzzy para compor tanto 

conceitos como tecnologias, das quais serão observadas e analisadas para a elaboração 

do modelo. O presente projeto divide-se em duas fases. 

A fase inicial foi composta da coleta de informações em livros, artigos científicos 

e outras fontes que abordem as problemáticas. Nesta fase, também se tratam dos testes 

em algumas tecnologias para verificações de pontos de viabilidade do projeto. 

A segunda fase compõe-se da análise das informações adquiridas na primeira fase. 

Em seguida, o modelo foi formalizado, apresentando-se a sua estrutura e como resultado 

da aplicação, um componente de software foi desenvolvido e validações relacionados a 

ele com a ontologia e um estudo de caso, foram realizados. 
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1.5 Organização do texto 

A dissertação organiza-se nos capítulos de revisão bibliográfica, modelo proposto, 

estudo de caso, testes de aplicação, resultados deste modelo, conclusões e trabalhos 

futuros. O capítulo de revisão bibliográfica divide-se em três grandes seções. A primeira 

descreve um estudo sobre os conceitos, métodos, linguagens e tecnologias relacionadas 

a Ontologia. O segundo descreve Sistemas Multiagentes, focando nos estudos da 

comunicação entre agentes, considerando estudos também sobre grandes protocolos 

padrões existentes no estado da arte. A última seção deste capítulo descreve a lógica 

nebulosa e o como realiza o tratamento matemático computacional sobre a imprecisão 

da informação. 

No capítulo 3 é apresentado o modelo proposto, com detalhes conceituais e 

tecnológicos para viabilizar um componente de software. Em seguida há o capítulo 4 

referente ao estudo de caso, descrevendo o cenário que foi utilizado na aplicação e 

também para testes do modelo. 

No capítulo 5 os testes realizados e seus resultados são apresentados, sendo que 

neste capítulo também é apresentado como este modelo pode ser utilizado em ambientes 

de desenvolvimento de Sistemas Multiagentes. Por fim, o capítulo 6, com as conclusões 

discussões sobre trabalhos futuros deste projeto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

2 Revisão Bibliográfica 
Neste capítulo serão estudadas as questões que envolvem o sistema multiagentes 

na comunicação de agentes e a imprecisão das informações desta comunicação. 

Também serão detalhados conceitos, metodologias e tencologias que envolvem as 

Ontologias na computação. 

Outro estudo realizado é sobre a lógica nebulosa com objetivo de compreender o 

conceito de variáveis linguísticas e a sua utilidade no tratamento da imprecisão. 

Conceito este que fará parte do modelo proposto. Também apresenta demais teorias e 

ferramentas necessárias para conceituar ou desenvolver os problemas existentes. 

 

2.1 Ontologias 

O desenvolvimento científico das ciências computacionais segue em conjunto 

com o desenvolvimento de componentes que auxiliem na classificação de 

conhecimento, em nível de software. A análise relacionada a estruturas de informações 

tem recebido, nas últimas décadas, uma atenção na construção de componentes 

artificiais que representem o conhecimento e que possa ser distribuído entre as 

máquinas sem que os seres humanos perdessem a legibilidade das informações.  

Seguindo estes pressupostos, os estudos dentro da Inteligência Artificial (IA) 

procuram estabelecer ferramentas ou técnicas que sejam utilizadas para classificar e 

operar o conhecimento no nível de software. A ontologia é uma estrutura que representa 

a existência ou uma especificação explícita das “coisas” que, nós humanos, concebemos 

sobre o mundo (ou visualizando uma parte deste) (Uschold et al., 1996; Gruber, 1993). 

Esta técnica é desenvolvida através de um vocabulário de termos, ou conceito, da 

qual é formalizada em uma estrutura legível tanto por humanos quanto máquinas 

(Gruber, 1992). A ideia de toda ontologia é oferecer um caminho específico onde 

máquinas possam operar com bases de conhecimento. Estas bases devem ser 

especificadas por especialistas humanos, para que os sistemas possam interoperar de 

acordo com regras ou fragmentos de conhecimento sobre um determinado domínio. A 

ontologia possui como um dos seus vários argumentos reunir o que compreendemos 

sobre uma determinada parte do universo, das condições em que vemos a realidade 

(Smith, 2004).  

Vários problemas podem ser resolvidos através da ontologia. Um problema 

clássico e bastante difundido de aplicações de ontologias trata da organização de 

compreensão sobre um domínio específico. Dentro de uma organização é possível que 
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muitas pessoas, em muitas equipes, precisem se comunicar e avaliar determinados 

projetos e resultados (ou até mesmo pessoas). Como estas pessoas possuem suas 

próprias concepções sobre o mundo (culturas próprias), cada qual poderá se comunicar 

ou avaliar de uma maneira única. Dentro dessa organização, poderá existir um 

conhecimento implícito pertencente a algumas pessoas e não ao coletivo (Uschold et al., 

1996). Uma solução é utilizar a ontologia, verificando com estas pessoas os principais 

conceitos de sua área de domínio, anotando os relacionamentos que fazem sobre estes 

termos e estruturando em um modelo ontológico. Este modelo, além de servir de guia, 

formalizado a respeito do conhecimento interno da organização (ou compreensão sobre 

um domínio de interesse), também pode ser utilizado como banco de dados de 

conhecimento, compartilhando informações. 

 

2.1.1 Organização de uma Ontologia 

Para representação das coisas do mundo real, a ontologia possui certas 

características que devem ser observadas para compreender como a formalização 

ocorre. Os conceitos sobre o mundo real são transcritos em classes1. Cada conceito, ou 

classe, possui propriedades (também chamado como slots ou papéis) que descrevem 

determinadas características do conceito e podem receber valores específicos (números, 

string, ou até mesmo instâncias específicas). Existem restrições que podem ser 

consideradas para estes atributos das classes. Para isso, existe o mecanismo de 

restrições de papéis que, também pode ser chamado de facetas. 

Para organizar um domínio de informações em uma forma ontológica, deve-se ter 

uma organização dos conceitos de forma taxonômica. Como é possível conceituar um 

determinado objeto, ação ou sentimento, também existe subconceitos ou especializações 

destes conceitos. Logo, é necessário, às vezes, construir uma hierarquia de conceitos, de 

uma forma parecida ao que os desenvolvedores de programas fazem com linguagens de 

programação orientadas a objetos, quando especializam classes. Mesmo que existam 

vários sinônimos para um mesmo conceito, a prioridade na ontologia é que classes são 

conceitos sobre algum objeto do mundo real2. 

                                                           
1
 Não existe necessariamente distinção entre classe e conceito, a primeira é usada por ter uma 

compreensão tecnologicamente melhor para quem é da área de desenvolvimento de software. 
2
 Uma propriedade de anotação pode ser criada e posteriormente inserida na classe, para anotar os 

sinônimos daquele conceito. Assim, a base de conhecimento poderá interpretar o que for inserido na 

consulta e retornar resultados, ainda que a consulta não informa o conceito que consta como nome da 

classe. 
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Há um detalhe dentro da estrutura ontológica com relação a domínios e o range, 

(que pode ser considerada como faixa). Exemplo: a classe B foi especificada como 

range de A, isso quer dizer que B está no domínio de A. Isso não precisa ser 

configurado separadamente, uma vez que, se dentro de A permitir B como valor de 

alguma propriedade, B faz parte do domínio de A. 

Quando a estrutura ontológica existe concretamente é possível instanciar essas 

classes individualmente; esses conjuntos de instâncias são as representações destes 

conceitos. É também nestas instâncias que a ontologia torna-se uma base de 

conhecimento, onde os programas podem realizar pesquisas a respeito de informações 

acerca do domínio modelado pela ontologia. Na construção de ontologias, alguns 

processos podem ser úteis, ainda que não obrigatórios, para chegar a uma ontologia de 

qualidade. A seguir algumas metodologias serão apresentadas. 

 

2.1.2 Metodologias de Desenvolvimento 

Existem estudos metodológicos que reúnem práticas de aquisição, 

desenvolvimento e manutenção das ontologias (Jones et al., 1998). Estas metodologias 

proveem de experiências de engenheiros de ontologias que desenvolveram projetos de 

sucesso, seguindo determinadas normas. 

 

2.1.2.1 TOVE 

A TOVE (Toronto Virtual Enterprise), é um projeto criado pela Enterprise 

Integration Laboratory da Universidade de Toronto3 (Ontário, Canadá), cuja missão é 

desenvolver métodos e aplicações sobre metodologias (possui como foco o ambiente 

empresarial) (Gruninger e Fox, 1995). A metodologia TOVE, em uma forma geral, é 

composta pelas seguintes etapas: 

• Cenários de motivação: geralmente formado por um conjunto de histórias ou 

exemplos de problemas e possíveis soluções (se existentes). Aqui se inicia o 

pensamento semântico sobre a organização, os objetos e os relacionamentos que 

a compõe. É a visão inicial para montar a ontologia. 

• Questões de competências informais: um questionário informal é construído para 

avaliar a etapa anterior. Com perguntas para avaliar e reconhecer o que a 

ontologia a ser construída precisará responder. 

                                                           
3
 http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/  
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• Especificação da terminologia: todos os objetos, relacionamentos, restrições são 

escritos em lógica de primeira ordem ou equivalente. 

• Questões de competências formais: requisitos para ontologia são formalizados e 

colocados como um problema frente à relação das competências com a 

consistência de axiomas para ontologia. Esta etapa não possui maiores detalhes. 

• Especificação de axiomas: os axiomas especificam as definições dos termos na 

ontologia e as restrições em suas interpretações. Estes axiomas devem fornecer, 

em lógica de primeira ordem, o significado (semântica) dos termos. Esta etapa 

(assim como as outras) envolvem especificações para a ontologia. Para a 

implementação é necessário usar uma ferramenta ou desenvolver em linguagem 

própria de ontologia. 

• Teorema da completude: etapa de avaliação que verifica se a ontologia é 

“competente completamente”, ou seja, são dadas as condições para que as 

soluções das questões, nas etapas anteriores existam, de forma completa. 

 

2.1.2.2 Metodologia Empresarial  

Outro trabalho publicado na mesma época que TOVE foi um guia para construção 

de ontologia baseado na experiência em projetos de sucesso dos autores Mike Uschold e 

Martin King (1995), chamado de “O esqueleto da metodologia”. Essa metodologia vem 

de um resultado de pesquisas em variadas publicações e aplicações diretas das práticas 

encontradas. Na forma geral, a estrutura é a seguinte: 

• Identificar o propósito: são consideradas questões, como para qual fim ou 

domínio a estrutura será construída, se fará parte de uma base de conhecimento 

existente ou outro questionamento importante para definição do escopo da 

ontologia. 

• Captura da ontologia: etapa da conceitualização, ou seja, identificação de termos 

chave e relacionamentos dentro do domínio de interesse, com as verificações e 

textos suficientes para não haver ambiguidade, precisão nas definições (e nos 

seus relacionamentos). 

• Codificação da ontologia: nesta etapa uma linguagem de representação deve ser 

escolhida para codificar a ontologia (Prolog, Ontolingua, etc.). Segundo os 

autores, em alguns trabalhos, esta etapa ocorre junto com a captura da ontologia. 
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Mas é visível a importância destas etapas de forma separada, onde inicialmente 

se planeja o que será codificado antes de fazê-lo. 

• Integração com ontologias existentes: etapa que não possui ordem de ocorrência 

entre as etapas. É necessário verificar a possibilidade de se aplicar uma 

ontologia pronta ou construir uma nova (apesar de ser considerado um grande 

desafio encontrar uma estrutura que contenha, pelo menos, uma ontologia 

genérica para trabalhar). 

• Avaliação: etapa não esclarecida pelos autores, sendo um conjunto de diretrizes 

que existem em outras publicações que possam julgar as competências da 

ontologia (questionários de avaliação como ocorre em outras metodologias com 

técnica específica para avaliar a infraestrutura). 

• Documentação: não existe um manual específico para a documentação da 

ontologia, o que deve ser observado é que tudo o que for relacionado à ontologia 

deve ser registrado: desde conceitos e relacionamentos principais da ontologia 

até dados primitivos usados para chegar a suas conceituações. Desta forma, não 

só a explicação sobre a ontologia criada deve existir, mas também seus atributos 

internos, bem como todos os processos que o modelaram (registros do 

desenvolvimento das etapas de construção deste modelo, por exemplo).  

 

2.1.2.3 Methontology 

A Methontology é uma metodologia de desenvolvimento de ontologia concebida 

por Fernández-Lopez et al. (1997) no laboratório de Inteligência Artificial da 

Universidade Politécnica de Madri (Espanha). Inicialmente, os autores descrevem 

algumas metodologias mais evidentes4 (descritas nas seções anteriores), comparando-as 

e, descrevem o cenário do desenvolvimento de ontologias, onde não existe um padrão 

ou um modelo único a ser seguido, e que não existem publicações sobre a parte de 

documentação de ontologias.  

Em seguida, realizam uma análise em relação aos métodos de engenharia de 

software, sendo especificados os métodos cascata, incremental e protótipo 

evolucionário, em relação ao desenvolvimento ontológico. Devido às características 

apresentadas, que não serão abordados pelo trabalho, é constado que protótipo 

evolucionário é o mais recomendado como método próximo ao modelo ontológico 

                                                           
4
 As que possuem maiores visualizações ou publicações na área de Ontologia. 
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(devido à necessidade de melhoria continua da ontologia). Logo após estes estudos, a 

metodologia Methontology é descrita e contém as seguintes etapas: 

• Especificação: é definido o escopo da aplicação ou desenvolvimento da 

ontologia. É reunido o conjunto de termos sobre o domínio, suas características 

e granularidade. Pode ser usada linguagem formal, linguagem natural, 

questionário de competências ou técnica de aproximação middle-out (elaboração 

de glossário com termos que deverão fazer parte da ontologia). 

• Aquisição de Conhecimento: coincide com as demais atividades. Entretanto esta 

etapa tem seu desenvolvimento independente. Não existem técnicas padrões. É 

aconselhado adquirir conhecimento com os especialistas no assunto (domínio), 

através de pesquisas estruturadas em texto (livros, documentos), ou, diretamente 

com os envolvidos na área de aplicação (entrevistas ou brainstorming). 

• Conceitualização: nesta etapa, inicialmente deve ser formalizado um glossário 

de termos, onde constam conceitos, instâncias, verbos e propriedades. Em 

seguida as atividades se dividem em dois grupos: 

o Conceitos: é necessário desenvolver árvores de classificação de conceitos 

que possuem dicionários de dados que devem garantir a persistência das 

informações do glossário (conceitos, significados, atributos); Tabelas de 

instância de atributos, que fornece informação sobre os atributos e sobre 

os valores que estes têm em suas instâncias; Tabelas de classes de 

atributos descreve o conceito em si; Tabelas de constantes, que 

especifica informação sobre o domínio do conhecimento que sempre 

possui o mesmo valor; Tabelas de instâncias, que define instâncias e 

Árvore de classificação de atributos. 

o Verbos: verbos são as ações no domínio. Para catalogá-los pode ser 

usado o dicionário de verbos que expressa seus significados em forma 

declarativa. Outra atividade é da construção de tabelas de condições, que 

especificam um conjunto de condições anteriores, e que, garantem que 

uma ação será executada. 

Destas etapas converge a conceitualização em um conhecimento formalizado em 

tabelas de fórmulas e regras, das quais não possuem um maior detalhamento 

pelos autores. São estruturas que podem garantir, no modelo conceitual, uma 

boa visualização do conhecimento, sem utilizar código-fonte para mostrá-los. 
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Também são úteis para comparar com a especificação (escopo) e outras 

possíveis avaliações. 

• Integração: fase que pode ser considerada, se existir o objetivo de acelerar a 

construção da ontologia, utilizando reusabilidade de outras ontologias. Duas 

etapas internas são consideradas: 

o Inspecionar meta-ontologias existentes que mais se adaptam as 

necessidades. Não são ontologias finalizadas, estão na fase de linguagem 

de representação. A ideia da inspeção é garantir que os componentes que 

serão reusados tem o mesmo conjunto de termos que existe no conjunto 

básico definido na ontologia a ser desenvolvida. 

o Nesta fase é preciso encontrar bibliotecas de ontologias que forneçam 

definições de termos das quais a semântica e a implementação são 

coerentes com os termos já identificados na etapa de conceitualização. 

Esta etapa deve ser realizada imediatamente após a etapa anterior, mas 

não a tem como pré-requisito. É independente da inspeção de meta-

ontologias. Uma vez encontrada a ontologia, pode ser necessário 

verificar se na meta-ontologia não foram usados termos diferentes que 

constam na meta-ontologia em desenvolvimento (é possível verificar se 

existem tradutores, por exemplo, que transformem as definições para a 

linguagem que precisa ser usada). 

Às vezes, pode acontecer de um termo não existir na ontologia encontrada e 

que pode ser útil para quem está disponibilizando-a. Neste caso, considera-se 

uma boa prática justificar e descrever os benefícios de incluir tal termo, 

enviando-o posteriormente, aos responsáveis pela ontologia. Como resultado 

de toda esta atividade, a Methontology propõe um documento de integração 

que reúne um glossário do termo na conceitualização, a ontologia que será 

reusada e o nome do termo que consta na ontologia que será usada. 

• Implementação: a implementação requisita o uso de um ambiente que suporta a 

meta-ontologia e ontologia selecionada em etapas anteriores. O resultado desta 

fase é a ontologia codificada em linguagem formal (Ontolingua, Prolog, C++, ou 

qualquer outra da preferência dos desenvolvedores). Todo ambiente de 

desenvolvimento deveria fornecer, pelo menos: um analisador léxico e sintático; 

tradutores que garantam a portabilidade da ontologia para outros idiomas; um 

editor para adicionar, remover ou modificar definições; um navegador para 
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inspecionar as bibliotecas de ontologias e suas definições; uma ferramenta de 

busca para procurar as definições mais apropriadas; avaliadores para detectar 

inconsistência e conhecimento redundante; um dispositivo de manutenção 

automático para gerenciar inclusão, remoção ou modificação de definições 

existentes, entre outros. 

• Avaliação: é o julgamento técnico sobre todos os produtos gerados no 

desenvolvimento da ontologia (em todo seu ciclo de vida). É dividido entre 

verificação e validação. A verificação se refere ao processo técnico que garante 

a correção de uma ontologia, seus componentes associadas, e documentação em 

relação a um quadro de referência para cada fase. Já a validação garante que as 

ontologias, os componentes e a documentação estão correspondendo ao que 

deveriam representar. A Methontology propõe que nesta etapa seja gerado um 

documento em que o ontologista descreve como a ontologia foi avaliada, as 

técnicas usadas, os tipos de erros encontrados em cada atividade e as fontes de 

conhecimento usadas na avaliação. 

• Documentação: os autores relatam que não existem guias de como gerar 

documentações. Em muitos casos, as documentações consideradas são alguns 

textos anexados a ontologia sobre as definições e artigos publicados sobre a 

ontologia. Isso ocorre também porque os ontologistas não registram, durante as 

etapas de desenvolvimento, etapas que seguiram para a construção da ontologia. 

A Methontology deseja quebrar esse paradigma, realizando uma série de 

documentações dos produtos das etapas (tal e qual nas documentações da 

engenharia de software). Depois da fase de especificação é obtido um 

documento de especificação de requisitos; depois da fase de aquisição de 

conhecimento tem-se o documento de aquisição de conhecimento; depois da 

conceitualização é adquirido um documento do modelo conceitual; após a 

integração, tem-se o documento de integração e assim por adiante, em todas as 

etapas aqui descritas. 

De acordo com toda a explanação realizada nesta seção, é verificado que não 

existe uma metodologia única, um guia formal de como desenvolver a ontologia. 

Algumas etapas em algumas metodologias não demonstram estar consolidadas. Ainda 

existem metodologias que pretendem desenvolver um processo mais estruturado para os 

ontologistas, reunindo diretrizes para processo, linguagem e ferramenta.  
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Os autores destas metodologias procuram definir de forma mais detalhada alguma 

etapa em trabalhos separados, expondo os efeitos práticos e o que precisa ser feito. 

Ainda sim, deixam claro que estas metodologias não podem ser consideradas como um 

guia formal (Uschold et al., 1996). 

 

2.1.3 Linguagens 

Nesta seção são apresentados os paradigmas existentes sobre as linguagens para 

ontologias. Logo em seguida, algumas linguagens, dentre os paradigmas, serão 

apresentadas e detalhadas. 

 

2.1.3.1 Introdução 

Inicialmente, as linguagens se organizam em dois grandes grupos, as linguagens 

tradicionais e baseadas na web, sendo que das tradicionais tem-se as baseadas em 

cálculo de predicados de lógica de primeira ordem, em frames e as de lógicas 

descritivas (Su e Ilebrekke, 2002; Siddiqui e Alam, 2011 e Fensel et al., 2000). 

As lógicas descritivas (Description Logics - DL), também conhecidas como 

lógicas terminológicas, formam uma poderosa classe de linguagens baseadas em lógica 

de representação do conhecimento, descrevendo em alto nível os conceitos e as 

restrições de papéis (funções) (Fensel et al., 2000). Baseando-se em fragmentos de 

lógica de primeira ordem, as DLs possuem alto grau de expressividade e procedimentos 

de inferência eficientes.  

As linguagens em DL envolvem as estruturas de conceitos e papéis. O conceito 

representa uma classe, que reúne as características comuns dos indivíduos. Os inter-

relacionamentos destes indivíduos (relacionamento binário entre objetos) são os papéis. 

Em especial, nestas linguagens, as classes podem ser descritas em termos que 

especificam as propriedades que os objetos devem possuir para pertencer ao conceito. 

Nas linguagens baseadas em frames, cada classe é descrita por um frame 

(Horrocks et al., 2003) que identifica classes especialistas e generalizadas, assim como 

enumera um conjunto de “slots”. Estes “slots” consistem basicamente em propriedades 

ou restrições (atributos das classes). Sendo que estes atributos quando possuem o 

mesmo nome, são reconhecidos como o mesmo entre as classes (ainda que possuam 

valores ou intervalos diferentes). Este paradigma tem tido sucesso, pois é uma 

aproximação às linguagens orientadas a objeto (Fensel et al., 2000). 



14 

 

Lógica de predicado é essencialmente uma linguagem de programação não 

determinística, onde um programa pode admitir, nas declarações, mais do que um 

cálculo (Kowalski, 1974). Em programação, isto significa que em uma dada declaração, 

que poderia representar algum fato, é possível constituir um predicado binário 

(Predicado(x,y)) possuindo dois objetos sobre o mundo real (x,y). Trata das funções 

como um tipo especial de relacionamento, onde cada declaração de algum 

procedimento, quando concluída, origina uma nova que pode ir combinando, em uma 

sequencia parecida com árvores binárias, até encontrar a solução para o procedimento 

principal. 

As linguagens baseadas na web são linguagens que seguem em sua estrutura um 

padrão de codificação, da qual, é estipulada pela The World Wide Web Consortium 

(W3C5), que visa potencializar o uso da web. Na próxima seção, as linguagens mais 

comuns dentro destes paradigmas serão descritas. 

 

2.1.3.2 Tipos de Linguagens 

Após explanação dos paradigmas de linguagens, esta seção traz alguns exemplos 

de linguagens relacionadas aos paradigmas. A importância desse conhecimento deve-se 

ao fato em que a escolha de uma linguagem deve entrar em acordo com as necessidades 

e o ambiente de desenvolvimento dos ontologistas. 

Inicialmente, são descritas as linguagens tradicionais de ontologia (CycL, 

Ontolingua, Loom) e em seguida introduzidos os padrões da web6 (XML e RDF), e as 

linguagens de ontologias baseadas na web (OIL, DAML+OIL, SHOE, XOL, OWL). 

 

2.1.3.2.1 CycL 

A CyL é mantida pela empresa Cycorp7 e tem por finalidade ser uma ferramenta 

em um conjunto de projetos sobre ontologia. O grupo desenvolve toda uma 

infraestrutura desde a captação de conhecimento em várias bases de dados até a 

manipulação do mesmo. A CycL é uma linguagem baseada em cálculo de predicados, 

quando representa afirmações em seu código e seu nível de expressão é considerada 

suficiente para mapear e integrar ontologias (Reed e Lenat, 2002). Na linguagem é 

possível realizar afirmações completas através de referências, à parte de outras 

                                                           
5
 http://www.w3.org/Consortium/  

6
 http://www.w3.org/standards/  

7
 http://cyc.com/cyc  



15 

 

afirmações, e também, em sua base de fatos, usa a hipótese de mundo fechado, ou seja, 

tudo o que não for definido que é verdadeiro, é considerado falso (ainda que não 

codificado).  

CycL consiste em um conjunto de termos (vocabulário) que são divididos em 

constantes, variáveis, termos não atômicos e alguns outros objetos. Um termo é 

qualquer coisa que possa ser utilizada como argumento de algum predicado ou função. 

As constantes denotam um conjunto de percepções sobre o mundo, e são uma forma de 

declarar um termo que é reconhecido ou percebido no mundo real, algum processo 

padrão ou conhecimento comum (servem para conexão com a base de conhecimento 

que a Cycorp detêm). As variáveis articulam as fórmulas de regras em CycL. Por 

exemplo, uma variável pode guardar um resultado em uma regra e aguardar o 

interpretador perguntar a respeito. Termos não atômicos são os componentes que não 

são variáveis e nem são constantes, são uma maneira de especificar um termo como 

função de outro termo (pode ser parecido com as constantes, mas com termos não 

atômicos é possível descrever algum conjunto ou coleções mesmo que a constante não 

exista no programa). 

 

 2.1.3.2.2 Ontolingua 

A Ontolingua8 visa desenvolver, uma linguagem que permita o uso operacional de 

ontologias com a variedade de implementações de sistemas, possuindo meios de 

capturar convenções de representação de conhecimento com uma implementação 

eficiente (Gruber, 1992). Reúne os conceitos do cálculo de predicados e dos sistemas 

baseados em frames. Entretanto, fornece uma estrutura que não necessita a 

implementação destes conceitos especificamente, possuindo um desenvolvimento mais 

compreensível sobre ontologias. A linguagem pode definir, portanto, classes, relações, 

funções e objetos.  

 

2.1.3.2.3 Loom 

A linguagem Loom9 combina as características da Lógica Descritiva e dos 

sistemas baseados em regras, onde, internamente, possui um motor de inferência da qual 

conecta estas duas partes, desenvolvendo assim capacidades de combinar descrições, da 

qual seu mecanismo de classificação age, juntamente com o de cálculos sobre 

                                                           
8
 http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/  

9
 http://www.isi.edu/isd/LOOM/  
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combinações implícitas entre os termos (MacGregor, 1991). Herda também algumas 

características dos sistemas baseados em Frames, onde estes introduziram linguagens 

orientadas a objetos. É formado por conceitos e instâncias (além dos seus 

relacionamentos). Os conceitos são objetos que descrevem o mundo. As instâncias são 

os indivíduos que recebem afirmações (fatos) sobre o domínio, podendo participar de 

um ou mais conceitos e relações. 

 

2.1.3.2.4 XML 

O acrônimo XML significa Linguagem de Marcação Extensível (Extensible 

Markup Language) e descreve classes de objetos de dados que demonstram 

parcialmente, o comportamento dos programas que processam os arquivos XML 

(documentos XML) (Bray et al., 2006). Basicamente tem como objetivo ser um 

mecanismo “simples” de transições de informações por toda a internet. Tem sido 

utilizado como padrão de documento no compartilhamento de informações entre 

sistemas com tecnologias diferentes. 

 

2.1.3.2.5 RDF 

O RDF10 (Resource Description Framework), também mantida pela W3C, tem 

como um dos objetivos tornar possível a especificação de semântica para dados que são 

baseados em XML, ou seja, tornar-se complementar a este (Corcho, e Gómez-Pérez, 

2000). Baseado em redes semânticas, RDF consiste em recursos, propriedades e 

declarações. Os recursos, também chamados de sujeitos, são a referência para os 

endereços da web. As propriedades, também chamadas de predicados, definem aspectos 

específicos como características, atributos e relações que descrevem o recurso. As 

declarações ou objetos são as atribuições de valor para uma propriedade em algum 

recurso específico. 

 

2.1.3.2.6 OIL e DAML+OIL 

A OIL11 (Our Ideas of a Language) possui características dos paradigmas de 

Lógica Descritiva (DL), Frames e Baseadas na Web (padrões web) (Fensel et al., 2000). 

Herdando da DL a semântica formal eficiente suporte a raciocínio; primitivas 

                                                           
10

 http://www.w3.org/TR/2004/REC-rdf-concepts-20040210/  
11

 http://www.ontoknowledge.org/oil/  
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epistemológicas fornecidas pelos sistemas baseados em Frames; e a sintaxe baseado em 

XML/RDF. 

As Comunidades Americanas e Européias de Ontologia para a web semântica, 

resolveram paralisar a evolução da OIL para reunir esforços na criação da 

DAML+OIL 12 (Zhdanova e Keller, 2005). É uma linguagem que também denota 

características dos padrões XML e RDF, assim como o rigor da Lógica Descritiva. A 

DAML+OIL descreve a estrutura de um domínio, onde esta estrutura é realizada através 

de classes, propriedades e um conjunto de axiomas sobre essas relações de classes e 

propriedades. 

 

2.1.3.2.7 SHOE 

A estrutura básica de SHOE13 consiste em entidades que definem regras 

orientadoras sobre os tipos de afirmações que podem ser feitas sobre algum domínio e 

que inferências podem ser desenhadas (Heflin et al., 1999). As afirmações são 

instâncias específicas sobre algum fato que SHOE considera como verdade 

internamente. Estas instâncias são parecidas com os objetos nos sistemas orientados a 

objetos. É uma linguagem baseada na web parecida com o XML. 

 

2.1.3.2.8 XOL 

O XOL14 (XML-Based Ontology Exchange Ontology), é definido em sintaxe de 

XML e é desenhado para servir em trocas de definições ontológicas (Corcho e Gómez-

Pérez, 2000). Não é uma linguagem para desenvolver uma ontologia, é uma linguagem 

intermediária e tem por objetivo transferir ontologias entre diferentes bases de dados ou 

diferentes ferramentas de desenvolvimento de ontologias. Algumas primitivas dos 

sistemas baseados em Frames constam nesta linguagem, como o conceito de classes 

(hierarquias de classes). 

 

2.1.3.2.9 OWL 

A OWL15 tornou-se também um padrão designado pela W3C, tendo como 

objetivo ser um mecanismo de maior interpretação de informação para as máquinas que 

atuam na web, do que o XML e o RDF. Segundo o grupo W3C, a ideia básica da OWL 

                                                           
12

 http://www.daml.org/  
13

 http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/  
14

 ftp://smi.stanford.edu/pub/bio-ontology/xol.doc  
15

 http://www.w3.org/TR/owl-features/  
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é processar o conteúdo de informações e não somente apresentá-las (como os seus 

antecessores). Sua estrutura trata a respeito da representação dos significados dos 

termos em um formato de vocabulário (com os devidos relacionamentos entre esses 

termos, tem uma aproximação íntima com os conceitos base de ontologia, visto no 

início deste capítulo), consegue reunir informações de ontologias armazenadas pela web 

em documentos XML/RDF (utilizando os tipos de dados conforme XML detêm em sua 

estrutura e as referências aos nomes de recursos (URI) da mesma maneira que RDF) 

(Harrocks et al., 2003). A OWL possui três sublinguagens, segundo o manual de 

recomendação16 e Harrock et al. (2003): 

• OWL DL : é a sublinguagem que herda as primitivas do paradigma de Lógica 

Descritiva. Fornece o máximo em expressão com estrutura computacional 

segura, ou seja, cálculos e decisões sobre conclusões estão garantidos (os autores 

conceituam isso como completude computacional e “decidibilidade”). Tem 

todas as características que a OWL base possui, incluindo axiomas que 

descrevem classes, tipos de dados (propriedades), indivíduos, mas inclui 

algumas restrições reconhecidas na orientação a objeto, como: uma classe pode 

ser subclasse de outra, mas não pode ser instância de outra classe. 

• OWL Lite : é a mais restritiva entre as sublinguagens, possui primitivas para 

aplicações que precisem principalmente de uma hierarquia de termos com 

restrições simples. Entretanto é menos formal que a OWL DL. Consegue 

codificar a estrutura em OWL DL. Contudo, só é possível ter zero ou uma 

instância de alguma classe (cardinalidade 0 e 1, não mais que isso); proíbe 

descrições das classes (Lite só pode incluir o nome da classe); proíbe extensão 

lógica que descreve indivíduos que não pertencem a uma determinada classe; 

não é possível restringir um indivíduo a um conjunto de indivíduos; não existe 

função explícita para declarar que classes não possuem indivíduos em comum 

(indivíduos de uma classe é disjunta de outra), e por último, não é possível 

elencar uma lista de valores possíveis para uma propriedade (atributo) de 

qualquer classe. 

• OWL Full : esta sublinguagem é para as necessidades que envolvem a liberdade 

de sintaxe do RDF, maior expressividade que a OWL DL, mas sem as garantias 

computacionais (as restrições de raciocínio da OWL DL inexistem aqui). 
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 http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/#s1.3  
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Provavelmente não existe uma aplicação capaz de operar em OWL Full. Um 

exemplo de falta de restrição são as classes, que podem ser tratadas 

simultaneamente como uma classe de indivíduos ou um indivíduo em si. 

Todo documento de OWL (em qualquer sublinguagem) pode ser considerado 

como um documento em RDF, mas o inverso não é sempre válido. A escolha destas 

sublinguagens dependerá exclusivamente das necessidades em codificação ou meta-

codificação por parte dos ontologistas. Quanto maior a quantidade de restrições 

possíveis em determinar na linguagem, este possuirá paralelamente um maior poder 

sobre o raciocínio e melhor será para interoperar o conhecimento através das máquinas. 

 

2.1.3.2.10 SPARQL 

É uma linguagem também especificada pela W3C e a sua primeira recomendação 

foi registrada em janeiro de 200817. O nome é um acrônimo para Protocolo SPARQL e 

Linguagem de Consulta para RDF (DuCharme, 2011). Na parte de protocolo, refere-se 

como um programa cliente e um servidor SPARQL devem trocar consultas e resultados, 

já na parte RQL do nome, se refere às consultas sobre arquivos RDF, entretanto não é 

exclusivo a este, pois esta linguagem também pode ser utilizada em outros documentos 

como arquivos baseados em XML, planilhas, etc. (DuCharme, 2011).  Internamente, a 

documentação SPARQL possui três especificações: 

• A SPARQL Linguagem de Consulta para RDF, que designa um conjunto de 

requisitos críticos que uma linguagem padrão para consultas em RDF e um 

protocolo de acesso a dados precisam requisitar (padronizando a sintaxe das 

consultas). 

• Protocolo SPARQL para RDF, especificação que padroniza as formas de 

consultas que um serviço SPARQL precisa ter, assim como, as formas de 

recepção destas consultas no servidor. 

• Resultado da Consulta SPARQL em formato XML, um pequeno documento 

que especifica um formato XML que os processadores de consultas devem 

adotar como retorno dos resultados. 

Apesar desta linguagem constar nesta seção, SPARQL não é utilizada para 

desenvolvimento de ontologias e sim, para consultas. É uma ferramenta que é usada 

para extrair informações de base de dados em formato de ontologia através de consultas. 
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 http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/  
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2.1.4 Ferramentas para Ontologias 

O ambiente de desenvolvimento, como comentado em algumas metodologias, 

pode favorecer a implementação de ontologias, agilizando a compreensão e codificação 

da mesma. Esta seção apresenta algumas tecnologias relevantes para ontologias, desde 

os editores (WebOnto, OntoStudio, OilEd, Protégé) até as bibliotecas de programação 

(OWl API, Corese, Jastor, Twinkql, Jena). 

 

2.1.4.1 Editores de Ontologias 

 Os editores de ontologias podem fornecer um ambiente de visualização gráfica da 

ontologia. Essas ferramentas além de serem utilizadas para facilitar a construção 

também podem ser usadas como ambiente de aprendizagem sobre ontologia. Desta 

forma se faz necessário conhecer algumas ferramentas disponíveis. 

O WebOnto18 foi desenvolvido pelo Knowledge Media Institute (KMI) na Open 

University. É um editor de ontologias, conectado a um servidor web que funciona 

através do navegador, onde publicamente os usuários podem visualizar, manipular ou 

criar novas ontologias (trabalha especificamente com a linguagem OCML).  

OntoStudio19 é o editor mais comercial entre os pesquisados. É desenvolvido pela 

Ontoprise, com sede na Alemanha, que desenvolve várias soluções na área de 

semântica. O editor OntoStudio fornece soluções gráficas para o desenvolvimento de 

ontologias. Abre e salva ontologias nas linguagens OWL, RDF e pode importar uma 

série de estruturas lógicas de outras bases de dados que não são ontologias. Alguns 

exemplos de importação são banco de dados relacionais como MySQL, planilhas 

eletrônicas de pacotes de escritório, entre outros. 

OilEd20 é uma ferramenta que reúne as características de descrições sobre Frames, 

assim como suporte a linguagem OIL (Bechhofer et al., 2011). Entretanto, restringe 

alguns conceitos da OIL para simplificação de desenvolvimento no editor.  

Protégé21 é uma suíte de ferramentas gratuitas, para desenvolvimento de 

ontologias, é mantido pela Stanford Center for Biomedical Informatics Research da 

Escola de Medicina da Universidade de Stanford. Fornece mecanismos para criação, 

manipulação e visualização de ontologias, trabalhando com os formatos RDF, XML e 
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 http://webonto.open.ac.uk  
19

 http://www.ontoprise.de/en/products/ontostudio  
20

 http://oiled.semanticweb.org/ 
21

 http://protege.stanford.edu  
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OWL (sendo possível exportação dos projetos para OWL, N3 e Turtle). Divide-se 

atualmente em dois editores: 

• Protégé-Frames editor: para desenvolvedores que precisam de um ambiente 

para construção de ontologias baseadas em sistemas de Frames, ou seja, a 

ontologia é desenvolvida em uma hierarquia de classes que representam os 

conceitos sobre o domínio. Assim, possui um conjunto de slots onde é 

possível descrever as propriedades e relacionamentos das classes. Também 

possui um conjunto de instâncias que as classes podem fornecer, possuindo 

formulários que facilitam a inclusão de novos dados pelo usuário (a 

interface do aplicativo pode ser customizada). Possui uma série de plugins, 

que são estruturas com novas funções, fornecidas pela comunidade, que 

podem ser acopladas e estender o uso do editor. 

• Protégé-OWLEditor: ferramenta parecida com a Frames editor (inclusive 

sua interface), entretanto é um editor específico para a web semântica e 

trabalha com expressões puramente em OWL. No seu núcleo trabalha com 

regras das quais possuem características que reúnem conceitos da OWL DL 

e OWL Lite. 

 

2.1.4.2 Bibliotecas de Programação para Ontologias 

Para desenvolver programas que utilizem ontologias, é necessário criar ou utilizar 

interpretadores para mediar os dados entre a ontologia e a aplicação que irá consumir 

estas informações. A W3C mantém uma extensa lista22 de bibliotecas (API) e demais 

ferramentas para trabalhar com ou através de ontologias. Neste guia, somente para a 

linguagem de programação Java existem, pelo menos, 45 bibliotecas. Para este projeto 

não cabe discussão sobre todas elas, mas a seguir são destacadas algumas e definida 

qual será utilizada neste trabalho. 

A biblioteca OWL API23 é uma ferramenta focada na linguagem OWL 2 de 

ontologias. A ideia da biblioteca é fornecer um conjunto de classes para criar e 

manipular instâncias de alguma ontologia. Na criação é possível instanciar de algum 

arquivo ou iniciar uma ontologia vazia, adicionando axiomas. A ferramenta também 

realiza relações com os tipos de dados da ontologia. Indivíduos podem ser relacionados 

entre si através de procedimentos especiais na OWL API. Também mostra como 
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 http://www.w3.org/2001/sw/wiki/Tools 
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 http://owlapi.sourceforge.net/index.html 
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percorrer uma ontologia, diferentemente de consultar na ontologia utilizando SPARQL, 

como outras ferramentas o fazem. 

Corese24 é uma ferramenta para trabalhar com grafos em RDF. Possui como 

objetivo estruturar as ontologias em grafos e realizar pesquisas. Estas pesquisas são 

implementadas através de um conjunto de consultas em SPARQL. Corese aceita 

qualquer consulta, mas também possui funções especiais que adicionam mais 

funcionalidades a SPARQL, como buscas semânticas aproximadas. 

Jastor25 é uma biblioteca para gerar código Java a partir de ontologias pela web. É 

possível gerar automaticamente interfaces, implementações e outros códigos referente 

as classes, propriedades e relacionamentos de uma ontologia. Um dos requisitos para 

utilizar este gerador é a necessidade de possuir Jena previamente instalado. Após a 

geração, utiliza o próprio ambiente de Jena para a manipulação de ontologias. 

Twinkql26 é outra ferramenta com objetivo comum com Jastor. É um framework 

especializado em mapear consultas SPARQL em objetos. Divide a consulta SPARQL 

em uma camada XML para ficar separado da aplicação e seus procedimentos 

consideram questões de desempenho e melhor manutenção nas aplicações web 

semânticas. Não existe manipulação de ontologias com Twinkql. 

Jena27 é um conjunto completo de ferramentas em Java para facilitar 

desenvolvimento de aplicativos que usam linguagens e modelos de informações da web 

semântica (McBride, 2002). Também é um projeto de código aberto desenvolvido nos 

laboratórios da HP. Na manipulação de ontologias, Jena trabalha com as linguagens 

RDF e OWL. A ontologia pode ser instanciada em memória ou persistir em bancos de 

dados relacionais como MySQL, Oracle e PostgreSQL. Independente da instanciação, 

Jena possui um motor de consulta chamado ARQ, que trabalha tanto com SPARQL 

quanto com RDQL (linguagem de consulta em arquivos RDF). Uma de suas várias 

bibliotecas é a Fuseki, que fornece uma API para desenvolver servidores de consultas 

SPARQL sobre HTTP (pela web). 

As classes para manipulação de ontologias fornecem mecanismos para recuperar 

ontologia de arquivos ou de servidores, sendo possível a inclusão de novas propriedades 

ou a criação de novas ontologias, em Java. Também é possível processar dados destas 

ontologias para saídas em XML entre outros formatos. Vários outros mecanismos 
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também fazem parte do conjunto de ferramentas Jena, como melhorias no desempenho 

em consultas e algoritmos de pesquisas de textos mais eficientes. 

Existem vários projetos relacionados com Jena28. São projetos baseados ou que 

especializam funcionalidade não presente em versões atuais da biblioteca. As 

ferramentas como Twinkql e Jastor fazem parte destas relações. O próprio serviço de 

validação de arquivos RDF mantido pelo Consórcio W3C29, utiliza um interpretador 

Jena para validar a estrutura e extrair tuplas destes arquivos. O editor de Ontologias 

Protégé descrito na seção 2.1.4 também utiliza Jena em parte das funcionalidades de sua 

aplicação. 

 

2.1.5 Similaridades entre ontologias e sinônimos 

Esta seção apresenta algumas das principais discussões sobre as divergências 

existentes entre ontologias. Quando se trata de diferenças ou problemas na ontologia é 

necessário compreender a posição destes fatos na literatura e as possíveis soluções que 

já foram alcançadas. Também é pesquisado aplicações realizadas envolvendo sistemas 

multiagentes ou somente da similaridade semântica entre ontologias. 

Souza e Melo (2010) discutem inicialmente sobre as duas classificações principais 

dos problemas existentes entre as ontologias, das quais também são discutidas em 

(Klein, 2001). São elas no nível de linguagem e no nível de conceituação. O nível de 

linguagem trata das diferenças de codificação ou formalismos entre ontologias. Na 

conceituação, trata-se de ontologias com conceitos diferentes, com relações diferentes 

(relacionados de formas diferentes entre as estruturas), sinônimos, entre outras 

ontologias, utilizadas para um mesmo domínio, mas que possuem discrepâncias entre si. 

Em seguida propõe um sistema chamado GnoSIS, que reúne um conjunto de 

algoritmos para servir como instrumento de mapeamento de ontologias a especialistas 

em domínios. Esses algoritmos reúnem várias funções de similaridades com a utilização 

de técnicas tanto sintáticas (nomes de conceitos e propriedade) quanto semânticas 

(hierarquia, relacionamentos, restrições), com uma abordagem estrutural baseada na 

classificação proposta em (Shvaiko e Euzenat, 2005). 

A função de similaridade pode ser compreendia como F1(a,b) que é a quantidade 

de propriedades com o mesmo nome de um conceito. Se o cálculo proposto resultar em 

1, as ontologias possuem o mesmo número de propriedades com o mesmo nome. 
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Resultando em 0 (zero) não possuem nenhuma propriedade igual. Resultados dentro do 

intervalo [0,1] apresentam o grau de semelhança entre conceitos. Sendo que, quanto 

maior o grau, maior a semelhança existente entre conceitos. Essa função pode ser 

aplicada a qualquer estrutura da ontologia. 

Quando se trata da análise sintática de nomes de conceitos na ontologia, os 

autores utilizam na função de similaridade a distância de Levenshtein. Este cálculo 

baseia na distância que uma cadeia de caracteres A tem com relação a B, baseado nas 

inserções, eliminações ou substituições necessárias para a transformação de A em B 

(essas cadeias podem ser nomes de conceitos ou de propriedades). 

Esse estudo também fornece cálculos baseados na hierarquia, ou seja, funções de 

semelhança para superclasses (conceitos pais) e subclasses (conceitos filhos) nas 

ontologias. O grau total de similaridades de dois conceitos é realizado através do 

somatório das funções de semelhança apresentadas em (Souza, 1986). Com esta soma é 

realizada uma média envolvendo a quantidade de elementos (propriedades, conceitos, 

etc.) entre as ontologias.  

No final, após todos os cálculos, o algoritmo resulta em uma tabela de 

similaridades entre todos os conceitos das ontologias. O algoritmo foi avaliado de três 

formas diferentes: com ontologias com termos distintos, estruturas distintas, com nomes 

e termos distintos. 

Em (Klein, 2001), um estudo sobre os problemas envolvendo ontologias é 

apresentado e a Figura 1 exibe um sumário referente a tais pesquisas. O trabalho analisa 

como o desenvolvimento de ontologias impactou a web semântica e como isso 

desenvolveu também novos problemas na reutilização de ontologias para um mesmo 

domínio. Acerca disso, o maior problema é sobre a integração de ontologias, cujas 

técnicas de alinhamento são necessárias para a resolução.  

Com relação à combinação de ontologias, realiza uma divisão de problemas entre 

linguagem e ontologia (modelo). Problemas relacionados à linguagem ocorrem quando 

duas ontologias (ou mais) são combinadas e essas possuem linguagens de codificação 

diferentes. No lado da ontologia, ou de modelo, as ontologias, com linguagens iguais ou 

não, podem possuir discrepâncias na conceitualização, na explicação sobre os conceitos 

e suas relações. Nessa última divisão, problemas envolvendo sinônimos e homônimos 

são considerados.  
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Esse estudo também apresenta uma relação de técnicas ou sistemas para se utilizar 

na resolução de problemas da combinação entre ontologias. Essas técnicas são 

apresentadas e são detalhadas algumas de suas características que auxiliam a resolver 

determinados problemas. Exemplos destas técnicas são SHOE e PROMPT. SHOE 

possui um sistema para integração de ontologias, sugerindo formas de alinhamento cujo 

mapeamento se baseia em regras de inferências, sobre elementos comuns entre 

ontologias. Já PROMPT (ou SMART) é uma ferramenta que guia o usuário, através de 

questionamentos, na integração de ontologias. 

Problemas em tarefas de combinação de ontologias 

Problemas 
práticos 

Incompatibilidade 
entre ontologias 

Versionamento 

Encontrar 
alinhamentos. 
Diagnóstico. 

Reprodutibilidade. 

Nível de 
Linguagem 

Nível de 
ontologia 

Sintaxe. 
Representação 

Lógica. Semântica de 
primitivos. 

Expressividade da 
linguagem. 

Conceitualização Explicação 

Cobertura. Escopo 
do conceito. 

Terminologia Estilo de 
modelagem 

Codificação 

Sinônimos e 
Homônimos 

Descrição do 
Modelo 

Figura 1. Problemas de similaridades em ontologia (Klein, 2001). 
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Ao todo são oito técnicas ou ferramentas relacionadas para a integração de 

ontologias. O estudo ainda evidência quais técnicas são automáticas na resolução de 

alinhamentos, que sugerem quais resoluções possíveis (necessitando intervenção 

humana na resolução) e técnicas que fornecem uma base para que o usuário humano 

possa construir soluções. 

Em (Souza et al., 2009) são apresentadas as questões de interoperabilidade e 

ontologias para agentes. Envolvendo também a utilização de diferentes ontologias por 

parte destes agentes. Neste estudo é citado o fenômeno social que implica em 

problemas, das quais muitas vezes, não podem ser resolvidos computacionalmente. Por 

outro lado, para agentes utilizando ontologias diferentes, apresenta uma arquitetura de 

harmonização de ontologias baseado em técnicas de negociação entre os indivíduos. 

A negociação inicia pela identificação dos assuntos tratados nas mensagens de 

comunicação (nesse caso, em KQML) entre o agente A e o agente B. A identificação 

ocorre no campo de conteúdo, onde é observado se um termo do agente B não existe na 

ontologia do agente A ou se é homônimo. No caso de homônimos, é verificado se é 

necessário um alinhamento entre os termos, ou conceitos, dentre as duas ontologias. O 

próximo passo é a negociação entre os agentes A e B. 

Identificado que o termo do agente B não existe na ontologia do agente A, este 

agente inicia uma série de “atos comunicativos”, requisitando a hierarquia de conceitos 

e restrições envolvendo aquele conceito inexistente. Sendo um conceito novo para o 

agente A, onde este, requisita definições ao agente B até que o agente B não possua 

maiores relações sobre o conceito, desta forma então, B finaliza negociação. Do 

contrário, caso o agente A encerre o questionamento ao agente B, é definido a 

necessidade de alinhamento. Para isto, a negociação finaliza com um alinhamento 

utilizando técnicas semânticas e sintáticas para efetuar cálculos de similaridades entre as 

estruturas ontológicas do agente A e B. Esse tipo de negociação é baseado nos estudos 

de Pica (1987) sobre negociação humana, onde descreve um processo que uma pessoa 

realiza para compreender as palavras utilizadas em um diálogo. 

Estes são alguns dos estudos realizados sob os aspectos de similaridades. Os 

sinônimos são estruturas que possuem dificuldade de implementação semântica com um 

bom nível de esforço humano (Klein, 2001), utilizando sistemas de tesauros, ou 

utilizando cálculos de similaridades (Souza et al., 2009). Geralmente as técnicas de 

cálculo de similaridades envolve o cálculo de conceitos entre duas ontologias diferentes 
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ou cálculos de similaridades de strings entre as palavras para determinar a aproximação 

entre elas.  

Em Frozza (2007), é apresentado um método que utiliza uma lista de sinônimos 

que complementam a ontologia. Esta lista é inserida em um dicionário dentro da 

ontologia. Inicialmente determina uma métrica de similaridade entre os nodos 

comparando-os com os sinônimos. Em, seguida, utiliza a métrica de Jaro de cálculo de 

strings para calcular termos que sejam diferentes apenas na sua parte final (possuem 

mesmo prefixos). 

Outra forma discutida entre pesquisadores da área é salientada por Stevens e 

Lord30 que determinam dois métodos para lidar com sinônimos. O primeiro, em 

ontologia em OWL é que para axiomas equivalentes, as classes possuem as mesmas 

instâncias. Para a outra linha de resolução de como lidar com ontologias a resolução 

discutida compreende o uso de vocabulários para a organização de conhecimento que 

possam operar diretamente com o sinônimo através de vocabulários como o SKOS31 

(Simple Knowledge Organization System). 

Para o presente estudo a ideia é facilitar o envolvimento dessas estruturas dentro 

da ontologia e dentro de uma biblioteca de programação, a fim de, promover suas 

utilizações sem conhecimento avançado em ontologias ou cálculos de strings. 

Desconsiderando, portanto o uso de tesauros e não utilizando banco de dados 

relacionais com dicionários para suporte a ontologia, priorizando o fluxo da 

comunicação em relação ao seu tipo de metodologia de catalogação.  

 

2.2 Agentes e Sistemas Multiagentes 

Os Agentes são considerados como uma entidade de software que possui ação 

autônoma, situando-se em um determinado ambiente onde pode atuar alterando o estado 

deste e o percebendo-o, como também cooperando com outros agentes para atingir seu 

objetivo (Wooldridge, 2002; Bordini et al., 2001). Estes agentes possuem 

implementações de noções mentais ou de percepções, normalmente humanas, tais como 

crenças e intenções (Wooldridge e Jennings, 1994). Para alcançar seus objetivos, podem 

cooperar ou competir dentro de um ambiente e, propositalmente, em algum momento 

vão interagir conversando uns com os outros (Huhns e Singh, 1997). 
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 http://www.w3.org/2004/02/skos/ 
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Individualmente, o que define um agente inteligente são estas concepções de 

crenças e intenções. Um conjunto destes agentes pode formar uma sociedade artificial, 

parecido com o sistema social humano, que reúne convenções, regras e demais 

restrições aos comportamentos do agente sobre suas tarefas (Moses e Tennenholtz, 

1995). Esta sociedade é denominada como Sistema Multiagentes (SMA). Desta forma, 

considera-se a área de SMA como multidisciplinar, uma vez que várias ramificações 

deste tópico de pesquisa na Ciência da Computação obtiveram inspiração em outras 

áreas como psicologia, teoria das organizações, economia, sociologia, etc. (Bordini et 

al., 2001). 

O SMA faz parte da Inteligência Artificial Distribuída (IAD), subárea de 

Inteligência Artificial (IA) (Stone e Veloso, 2000). Onde, na IAD, os problemas são 

fragmentados em vários problemas menores, nem sempre independentes. Em seguida, 

estes subproblemas podem ser resolvidos e as soluções podem posteriormente ser 

compostas, resolvendo o problema que foi fragmentado originalmente. Em Russel e 

Norvig (2003) é apresentado o agente de resolução de problemas, onde suas principais 

características são descritas em torno de: estados iniciais do agente, as ações possíveis 

de serem realizadas sobre o problema, espaço de estados que contém caminhos ou 

sequencias de ações possíveis. Neste caso, a solução consta como objetivo do agente em 

percorrer um caminho deste conjunto de estados, com um menor custo, para atingir sua 

missão (resolução do problema). 

Como descrito, para que um agente possa alcançar o seu objetivo particular, o 

qual está comprometido a resolver, é necessário em algum nível, uma interação com 

outros agentes. Nessas interações, pode acontecer a necessidade de uma comunicação 

para que os agentes troquem informações sobre os estados do ambiente, ou quaisquer 

outras características, a fim de alcançar uma solução do problema. 

Assim é necessária uma linguagem comum para os agentes ou uma Linguagem de 

Comunicação de Agentes (do inglês ACL – Agent Communication Language) (Berna-

Koes et al., 2004). Para que se possam repassar informações de uma base de 

conhecimento para os agentes, é necessário tratar estes dados na linguagem comum a 

estas entidades, onde o SMA compreenda o que fazer com a informação e também, 

repassar a mesma entre os agentes. 

Na seção a seguir, são descritas as características fundamentais dos agentes sobre 

a comunicação, onde os fundamentos da teoria dos atos de fala são apresentados. 
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Somente após esta explanação serão discutidas as especificações e tecnologias de 

linguagens de comunicação, KIF, KQML e FIPA-ACL. 

 

2.2.1 Atos de Fala 

O estudo da teoria dos atos de fala iniciou-se no campo da filosofia por John 

Austin (1962) onde realizou as primeiras observações de como certas classes de 

enunciados em linguagem natural teriam efeitos parecidos em alterar o ambiente 

conforme ações físicas também o fazem (Wooldridge, 2000). A teoria possui dois 

grandes pontos: os tipos de atos e as performativas. 

Para Austin, existem os atos de locução, ilocução e perlocução que se baseiam nas 

questões fonéticas e de sentidos que uma linguagem possa trazer, ou ainda, na 

existência da diferenciação entre emissão, intenção e efeito de uma expressão no mundo 

(Bordini et al., 2001). O ato de locução envolve proferir, enunciar uma determinada 

sentença com sentido e referência, através de algum meio tradicional de se expressar. 

No ato de ilocução são utilizadas expressões com certa força na sentença, ou seja, algo 

conforme as intenções são produzidas (em sentenças como ordenar, comprometer-se, 

etc.). A perlocução é o que se consegue ao dizer algo, ação resultado da locução. 

Na mesma teoria, a expressão “performativa” é dada para um conjunto de 

expressões das quais descrevem especificamente algo, mas não se tem como afirmar se 

são verdadeiras ou falsas. Enunciados envolvendo sugestões, respostas, ou até mesmo 

uma aposta. A sentença “Aposto que amanhã vai esfriar” não tem explicitamente um 

argumento que diga se é verdadeiro ou falso. Como efeito desta sentença, outra 

expressão pode surgir, como “Eu aposto!”. Sendo que esta na teoria é considerada uma 

performativa contratual com o anunciante da aposta.  

Ainda há uma classificação sobre atos de ilocução. Neste ponto, os estudos 

desenvolvidos por Searle (1979) analisam, criticam e melhoram alguns aspectos da 

teoria de atos de fala de Austin. Desta forma, são elencadas as seguintes classificações 

dentro de atos ilocutórios por Searle, baseado em Austin: 

• Assertivas: classe de expressões onde o comunicante acredita na sua 

expressão. Esta classe só aceita afirmações que constam sob a dimensão 

verdadeiro-falso, ou seja, que possam literalmente ser caracterizadas como 

sentença verdadeira ou falsa. Performativas, aqui, geralmente são de 

conclusão sobre algo. 
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• Diretivas: o comunicante tem por intenção que o ouvinte realize algo. 

Performativas de comando ou requisições fazem parte desta classe. 

• Comissivas: esta classe não recebeu melhorias em seu conceito por Searle. 

Basicamente, o comunicante se compromete com alguma ação futura. 

Sentenças como “dever” e “pretensão” fazem parte desta classe. 

• Expressivas: o locutor expressa um estado psicológico, com sentenças 

como “obrigado”, “parabéns” e “desculpe”. 

• Declarativas: são sentenças expressas pelo locutor que afetam diretamente 

um estado do mundo, um exemplo é “Você está empregado!”, onde o 

resultado direto é uma pessoa empregada. 

 

2.2.2 Da Filosofia para a Inteligência Artificial 

Para a área de inteligência artificial, especificamente em agentes, verifica-se que 

estes possuem objetivos a alcançar. Para isto, desenvolvem estratégias ou planos e em 

algum nível. Durante estes planos, há o envolvimento da comunicação de crenças e 

desejos (Cohen e Perrault, 1979). Nos estudos de Cohen e Perrault, várias teorias são 

relacionadas para construir o conceito de planos baseados em teorias de atos de fala. 

Estes planos formalizam ações como operadores e as condições de aplicação do plano 

são as pré-condições. Essas condições e ações geram efeitos quando são satisfeitas. 

Também possui como componente do plano um corpo descritivo dos meios, para que os 

efeitos (objetivos) do ato de fala sejam atingidos. 

Uma das teorias utilizadas é do sistema de planos STRIP, proposta por Fikes e 

Nilsson (1971), da qual é descrita através do exemplo a seguir, detalhando os 

componentes do plano referente aos atos de fala. 

MOVE(agt,source,destination) 
CANDO.PR:  LOC(agt,source) 
WANT.PR:  agt BELIEVE agt WANT move-instance 
EFFECT:   LOC(agt,destination) 

É necessário ressaltar que as teorias e demais especificações foram postuladas no 

idioma inglês. A primeira linha possui parâmetros estruturais suficientes para a 

realização do “plano”, que é de um agente e dois lugares distintos. Na segunda linha, a 

proposição CANDO refere-se sobre uma sentença que é verdade no mundo onde está 

aplicada. Neste caso, considera-se a localização atual do agente. Na terceira linha, 

WANT formaliza uma intenção de comportamento, possuindo como parâmetro “move-
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instance” que será reconhecido por qualquer instância do plano MOVE. A intenção é 

que o agente se movimente do local de origem (source) sendo que o efeito (EFFECT) é 

que o agente agora se localiza no local de destino (destination). As associações PR 

denotam as pré-condições do plano. 

A compreensão sobre as questões iniciais que vieram do campo da filosofia até o 

modelo computacional, sobre planos e atos de fala são itens necessários. Várias 

linguagens e protocolos de comunicação se baseiam nessas teorias para realizar 

aplicações tecnológicas no desenvolvimento de agentes e são descritas a seguir. 

 

2.2.2.1 KIF 

KIF (Knowledge Interchange Format) é uma linguagem para o intercambio de 

conhecimento entre vários programas (Genesereth e Fikes, 1992). Várias características 

denotam a eficiência dessa linguagem para a comunicação, devido a sua liberdade 

contextual (Genesereth e Ketchpel, 1994). É possível compreender o significado das 

expressões sem recorrer a um interpretador, devido às declarações semânticas. Uma das 

principais ideias que a definem como eficiente é que a linguagem não é, 

necessariamente, para comunicação, mas pode muito bem ser usada para tal fim. Sua 

estrutura não tem uma especialização interna de troca de dados, mas a sua eficiência no 

conjunto de características de legibilidade, “traduzibilidade” e usabilidade, conferem 

atributos úteis para a troca de dados entre os programas. A informação deve ser 

convertida em KIF para a troca, mas cada programa pode operar internamente a 

informação conforme sua natureza32. 

A linguagem divide-se em linear e estrutural. Em KIF linear todas as expressões 

são cadeias de caracteres em ASCII, útil para o armazenamento em dispositivos seriais e 

transmissão em mídias seriais, como o telefone. A KIF estruturada possui suas 

expressões baseadas em linguagem estruturada, como objetos (é necessário, que agentes 

operem no mesmo espaço de memória). 

<word> ::= este é um primitivo objeto sintático  
<expression> ::= <word> | (<expression>*) 

Acima é demonstrada a sintaxe da KIF estruturada. Onde palavra (word) é 

considerada como uma primitiva e uma expressão (expression) pode ser uma palavra ou 
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 Natureza aqui se relaciona a natureza de dados: cada programador ou tecnologia pode operar dados 

em variadas formas como listas, ponteiros, vetores, entre outros. 
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uma sequência de expressões. Muitas das características de sintaxe de operadores 

matemáticos e de listas são herdadas da linguagem LISP. Por exemplo, tem-se: 

(deffunction 2+ (?x) := (+ ?x 2)) , que define uma função (palavra inicial 

deffunction) constante para a soma do número 2 por x. 

Listas são conjuntos finitos de objetos, sejam listas de expressões KIF ou qualquer 

outra coisa. O exemplo: (tom (listof furadeira martelo) parcela) , determina 

que a lista do objeto tom , possui uma lista de equipamentos e um objeto parcela. 

Uma base de conhecimento em KIF é um conjunto de “formas”, onde persiste um 

grupo de expressões que podem ser alguma sentença, definição ou regras: 

<form> ::= <sentence> | <definition> | <rule> 

As formas não são sequenciais, então a posição na listagem de sentenças, não tem 

relevância para a base de conhecimento. Supondo a existência de alguns agentes, 

cuidando de um tipo de lavoura dentro de um conjunto de hortas, com uma quantidade 

de equipamentos, em KIF representando-se como as seguintes tuplas: 

(horta tom alface 2)  
(horta sara melancia 1) 
(horta sherlock misto 4) 
 

O que distingue KIF é na sua larga extensão da representação do conhecimento, 

deixando a cargo dos programas o que fazer com as informações, sendo possível 

representar conhecimento sobre conhecimento. Existe uma série de operadores e termos 

relacionados para expressar explicitamente, ao invés do “como” o “que” deve ser 

tratado na informação. 

(interessado ana ‘(horta ,?a ,?b ,?c)) 
(interessado ana ‘(horta ?a ?b ?c)) 

O exemplo acima demonstra a utilização dos operadores ‘  e ,  (apóstrofo e 

vírgula). As sentenças de afirmações acima descrevem que o agente Ana está 

interessado nas relações de hortas do exemplo anterior. Com o uso de vírgulas, o agente 

está interessado nas instâncias daquelas relações. Sem atribuição de vírgulas nas 

variáveis, o agente está interessado na relação da sentença. Como este projeto considera 

observações úteis à comunicação e conhecimento, a conceitualização é um conjunto 

importante a ser estudado. 

A formalização do conhecimento em KIF possui uma lógica de conceitualização 

do mundo em seus termos de objetos, funções e relações. KIF utiliza uma teoria que 
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divide fundamentalmente conjuntos e indivíduos. Conjuntos são coleções de objetos. O 

indivíduo é qualquer objeto que não faz parte de um conjunto. 

O universo de discurso é o conjunto de objetos que podem descrever coisas do 

mundo real, sejam elas de qualquer ordem (abstratos, concretos, compostos, etc.). 

Apesar de KIF não obrigar que usuários compartilhem o mesmo universo de discurso, 

alguns conjuntos básicos de objetos obrigatórios são: qualquer palavra do universo, 

todos os números complexos, todo o conjunto de objetos do universo. A liberdade de 

contexto considera que qualquer conjunto, adicionado pelo desenvolvedor, possa ser 

representado como um objeto. 

Funções e relações são designadas por conjuntos de listas. Caso alguma função 2+ 

contem uma lista (5,7) indica que o sucessor de 5 é 7. As relações são feitas também em 

conjuntos finitos de objetos, onde cada lista é um conjunto de objetos que satisfaz a 

própria relação. Um exemplo é da utilização do operador menor (<) contendo a lista 

(baixo, alto) indica que baixo é menor que alto. São tipos de inter-relacionamentos entre 

objetos, toda relação nem sempre é uma função, mas toda função é uma relação. 

 

2.2.2.2 KQML 

A ARPA-KSE33 (Knowledge Sharing Effort) é um consórcio para desenvolver 

convenções para facilitar a distribuição e o reuso de bases de conhecimento e sistemas 

de bases de conhecimento (Finin et al., 1994). Possui alguns departamentos, como o 

grupo Interlingua que protocolou a linguagem KIF, descrita anteriormente. Outro setor 

é o External Interfaces Group, onde o KQML (Knowledge Query and Manipulation 

Language) foi desenvolvido, que é, ao mesmo tempo, uma linguagem para formatar 

mensagem e protocolo de manuseio de mensagens entre agentes (Finin et al., 1994) 

sendo que em seu manual34 é descrita sua indiferença do formato da informação. Por 

isso, pode conter expressões em outras línguas, como a KIF. Também é independente 

de mecanismo de transporte (TPC/IP, SMTP, ou outras) e de ontologia a ser utilizada 

(Labrou, 2006). 

Apesar da abstração conferir essa independência à linguagem, KQML segue um 

modelo de nível de transporte de mensagens para agentes. Este modelo dispõe de 

algumas características como: entrega confiável de mensagem, os agentes são 

conectados por links de comunicação unidirecionais que carregam mensagens discretas 
                                                           
33

 http://www.csee.umbc.edu/csee/research/kse/ 
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 http://www.csee.umbc.edu/csee/research/kqml/kqmlspec/spec.html 
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(podendo haver atrasos nesses links), as mensagens para um único destinatário chegam 

na ordem em que foram enviadas. Assumindo que a comunicação deve ser ponto-a-

ponto, independente do meio físico ou virtual de passagem. 

A sintaxe de KMQL herda algumas características das linguagens KIF e LISP 

(como as expressões iniciadas e finalizadas por parênteses). As mensagens KQML são 

performativas que utilizam também de uma sequência de caracteres ASCII, que se torna 

simples para o manuseio por programas e é legível por humanos. A diferença crucial é 

que em KQML todo parâmetro deve começar com dois pontos (:) e imediatamente 

preceder o seu valor. 

<performative> ::= (<word> {whitespace> :<word> <wh itespace> 
    <expression>}*) 

<expression> ::= <word> | <quotation> | <string> |  
(<word> {<whitespace> <expression>}*) 

<word> ::= <character><character>* 

 

Como é visualizado acima, cada palavra tem qualquer ocorrência, maior que zero, 

de caracteres. A <performative>  é uma especialização da <expression>  onde cada 

expressão de KQML possui uma palavra-chave da performativa, em seguida uma 

palavra referente ao parâmetro e depois a expressão ou o argumento do parâmetro. 

Mesmo sendo possível realizar algumas extensões e adicionar palavras-chaves, o 

modelo da KQML propõe uma lista de palavras reservadas para as performativas. As 

palavras reservadas para os parâmetros são visualizadas na Tabela 1. 

 

Palavra-chave Significado 
:content A informação que descreve a atitude da performativa 
:force Remetente nunca poderá negar o significado da performativa 
:in-reply-to O esperado rótulo da resposta 
:language O nome da linguagem de representação para o parâmetro :content 
:ontology O nome da ontologia usada no parâmetro :contente 
:receiver O destinatário da performativa 
:sender O remetente da performativa 
:reply-with Se o emissor espera por uma resposta, um rótulo para a resposta 

Tabela 1. Palavras-chave reservadas para parâmetros. 

 

Existe também uma lista35 de palavras reservadas às performativas. Um exemplo é 

dado abaixo, onde existe a comunicação entre dois agentes (ag1 e ag2). O agente 1 

realiza uma consulta ao agente 2 se na casa tem algum tipo de ferramenta. A 
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performativa KMQL usada inicialmente é a de ask-one, que requisita ao destinatário 

uma resposta ao conteúdo. O conteúdo é (casa ?ferramenta), a ontologia assumida é a de 

equipamentos elétricos e a linguagem utilizada é KIF. No agente 2, a performativa 

usada é tell, que envia o conhecimento do agente 2 ao agente 1 sobre o equipamento. 

[ag1] 
(ask-one 
  :sender ag1 
  :receiver ag2 
  :content (casa ?ferramenta) 
  :ontology equipamento_eletrico 
  :language KIF) 
 
[ag2] 
(tell 
  :sender ag2 
  :receiver ag1 
  :content (casa furadeira) 
  :ontology equipamentoEletrico 
  :language KIF) 

 
A linguagem KQML possui em seu modelo semântico algumas características de 

simplicidade e uniformidade para que os agentes visualizem uns aos outros. Inclusive, 

com performativas para que os agentes possam rotear mensagens. Toda essa semântica 

depende das bases de conhecimento que cada agente possui. No desenvolvimento de um 

agente, não é necessária a realização estruturada de bases de conhecimento. É necessária 

a existência de alguma estrutura de dados, podendo ser uma base de dados persistente 

ou alguma estrutura que mantenha disponibilizado, pelo menos em memória virtual, as 

informações ao agente. Para que, também, o conhecimento de um agente possa 

beneficiar os demais. 

As definições das performativas se referenciam a dois tipos de afirmações nestas 

bases de conhecimento: crenças e objetivos. As crenças de um agente codificam o que 

ele sabe sobre si mesmo, outros agentes, sobre o ambiente e outras bases de 

conhecimento. Os objetivos do agente codificam os estados do ambiente onde o agente 

irá atuar. O modelo por trás do KQML restringe que os conteúdos nas mensagens sejam 

caracteres em ASCII. Na codificação das bases de conhecimento não existe restrições, 

estas bases podem conter afirmações estruturadas em outras linguagens. 
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2.2.2.1 FIPA 

A organização FIPA36 (Foundation for Intelligent Physical Agents) desenvolve 

padronizações para Sistemas Multiagentes, onde através de uma série de especificações 

promove o sucesso de serviços e aplicações baseadas em agentes (Labrou, 1994). As 

especificações são divididas em grandes grupos: aplicações, arquitetura abstrata, 

gerenciamento de agentes, transporte de mensagem de agente e o de comunicação de 

agentes. Neste último grupo contém protocolos de interação, atos de comunicação e 

linguagens de conteúdo. 

Através deste conjunto de grupos normativos, tem-se por sua vez, um conjunto de 

especificações que detalham vários pontos no desenvolvimento de componentes de 

software para agentes. Para este projeto, algumas especificações serão detalhadas em 

um nível maior ou menor para a compreensão do funcionamento das normativas. 

Especificamente na linguagem de comunicação, a primeira instância a ser observada é 

no grupo de arquitetura abstrata. 

A normativa sobre arquitetura abstrata37 possui os aspectos fundamentais para as 

trocas de mensagens entre os agentes. A arquitetura é dividida em estrutura de 

mensagem, representação de mensagem e transporte da mensagem. As mensagens são 

estruturadas em “tuplas” de chave-valor. A chave é um par de elementos que consiste 

em uma tupla ordenada de tokens, exemplo: 

{normativa, x, cc} 
{protocolo}  
{ {normativa, x, cc}, {protocolo} } 

A terceira tupla é um conjunto das duas anteriores. Essas tuplas são ordenadas 

porque devem possuir hierarquicamente as palavras, onde o primeiro token é o da mais 

alta hierarquia. Segundo esta especificação, é natural à escrita em uma sequencia de 

caracteres (strings) separados por pontos, ou seja, o terceiro conjunto do exemplo 

anterior é codificado como: normativa.x.cc protocolo. O valor destes pares de chaves 

pode ser uma palavra ou também outro par de elementos, que descreve uma expressão 

ou, alguma constante de algum tipo específico. Desta forma, um elemento arquitetural 

para mensagem é definida como org.fipa.standard.message. 

As mensagens, de forma simplificada, possuem um emitente, destinatário e o 

conteúdo da mensagem em si. Na parte de transporte, ao enviar uma mensagem, esta é 
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codificada em um payload, que é um componente de carga de mensagens. Nada é 

adicionado na mensagem, apenas esta é outra representação de codificação apropriada 

para transportar a mensagem. Em seguida, o payload é inserido em um envelope (que 

pode ser codificado em XML, por exemplo). Este envelope carrega parâmetros que 

detalham aspectos do transporte: o que transportar, para onde transportar, como utilizar 

o transporte, qual codificação usar, aspectos de segurança, entre outros necessários para 

guiar o transporte. Ainda há outro elemento de arquitetura sobre troca de mensagens 

entre agentes, mas não será estudado neste trabalho, pois a aplicação deste trabalho ao 

Sistema Multiagentes, não irá conferir alterações internas ao próprio SMA. 

Na parte de especificação de mensagem, há a normativa referente a estruturação 

da mensagem em FIPA-ACL38. O objetivo desta especificação é garantir a 

interoperabilidade destas mensagens em um processo padronizado com vários 

parâmetros. É uma linguagem baseada nos atos de fala e também tem um conjunto de 

performativas comunicativas (Pitt e Mamdani, 1999). A Tabela 2 descreve o conjunto 

de parâmetros, suas descrições e se existe especificação de valores ou nomes reservados 

para o parâmetro. 

 

Parâmetro Descrição 
Valores 

Reservados 

performative 
Descreve o tipo de ato de comunicação da 
mensagem 

Especificação 
00037 

Sender 
Agente remetente da mensagem, da qual há a 
possibilidade de omissão para anonimato. 

 

receiver Agente(s) destinatário(s) da mensagem  

reply-to 
Indica que nas mensagens subsequentes devem 
ser enviadas ao Agente nomeado em reply-to ao 
invés do receiver. 

 

content 
Conteúdo da mensagem, somente pode ser 
omitido quando algum parâmetro da mensagem 
já subentenda a ação a ser realizada. 

 

language 

O idioma da qual o conteúdo está expresso. Deve 
ser prefixado por “FIPA-“ adicionado da 
linguagem. FIPA confere normativas para a SL 
(Semantic Language), CCL (Constraint Choice 
Language), KIF e RDF.  

Especificação 
00007 

encoding 

A codificação do conteúdo da mensagem. Pode 
ser alguma das linguagens citadas na linha 
acima. Se omitido, utiliza a codificação 
especificada do envelope. 

Especificação 
00007 

ontology Denota a ontologia usada para dar significado  
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aos símbolos inseridos em content. Pode ser 
utilizada em conjunto com language para dar 
maior suporte de interpretação. Pode ser omitido 
se os agentes conhecem a ontologia a ser 
utilizada 

protocol 

Tipo de protocolo de interação que o agente 
emissor da mensagem deve informar tipificando 
a mensagem ACL. Exemplos como propose 
(propor) e not_understood (mensagem não 
entendida) devem ser utilizados.  

Especificação 
00025 

conversation-id 
Algum identificador de conversa para que os 
agentes possam identificar uma sequencia de 
atos de comunicação. 

 

reply-with 

Parâmetro para introduzir uma expressão para 
que algum agente possa seguir um fluxo 
específico de conversa, onde múltiplos diálogos 
estão ocorrendo. 

 

in-reply-to 

Indica uma expressão que faz referência a uma 
ação anterior a que esta mensagem é uma 
resposta. A expressão referenciada é a que consta 
em reply-with. 

 

reply-by 

Indica uma expressão de data que indica o mais 
recente tempo pelo qual o agente emitente 
gostaria de receber uma resposta. Pode ser usado 
em conjunto com os últimos quatro parâmetros. 
A especificação descreve que a maneira como é 
usado este parâmetro fica a cargo do 
programador dos agentes. 

 

Tabela 2. Parâmetros de mensagens de FIPA ACL. 

 

Nos parâmetros de performative e protocol, FIPA encoraja a utilização do que já 

existe especificado, mas parâmetros adicionais são também aceitos nestes casos39. 

Utilizando como exemplo a performativa request, pode-se ter uma formalização da 

mensagem em atos de fala da seguinte maneira: 

<i, request (j, x)>  
  FP: FP (x) [i\j] ∧ B i  Agent (j, x) ∧ ¬B i  I j  Done (x)  
  RE: Done (x) 

Onde o agente i requisita ao agente j um determinado conteúdo em x. FP 

(Feasibility preconditions) designa as pré-condições do ato. Onde FP (x) [i/j]  descreve 

as pré-condições mentais do agente i, por exemplo, que requisitar x é uma verdade para 

o próprio i. Para isto é utilizado semanticamente a letra B, abreviatura de Belief  

(crença). Através disto em Bi Agent (j, x) ∧ ¬Bi Ij Done (x), o agente i acredita que 
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agente j é capaz de realizar a determinada ação em x. RE (Rational effect) é o efeito do 

ato de comunicação, que neste caso é realizar o que estiver em x. Através deste modelo 

formalizado da especificação dos atos de fala40 pode-se então, exemplificar uma 

performativa request em FIPA-ACL na seguinte forma: 

(request 
  :sender (agent-identifier :name anne@mydomain.com ) 
  :receiver (agent-identifier :name tom@yourdomain. com) 
  :ontology travel 
  :language FIPA-SL 
  :protocol fipa-request 
  :content 
    ""((action 
      (agent-identifier :name tom@yourdomain.com) 
      (book-hotel :arrival 15/10/2006 
      :departure 05/07/2002 ... ) 
       ))"" 
) 
 

Onde o agente Anne requisita ao agente Tom uma reserva em hotel. Também 

define que a ontologia ser considerada é a travel e a linguagem a ser utilizada na 

codificação do conteúdo é em SL (Semantic Language). Toda a estrutura da mensagem, 

como pode ser observada, é parecida com a linguagem KIF. 

Esta seção abordou as questões da comunicação entre agentes. Nesta 

comunicação, nem todos os envolvidos na troca de informações podem reconhecer com 

exatidão um determinado conceito tratado nas mensagens. Nesta troca de informações, 

pode ocorrer o envolvimento de termos sinônimos a aqueles pretendidos, comuns na 

linguagem humana, onde se pode falar sobre um mesmo objeto e onde cada agente pode 

utilizar um termo que é relacionado ao objeto, sem tratar pelo nome específico do 

objeto. Para este tratamento da imprecisão da informação, será discutido na seção 

seguinte sobre a utilização de Fuzzy e suas restrições. 

 

2.3 Lógica Fuzzy 

As pesquisas sobre a incerteza iniciaram nos tempos remotos com a filosofia 

antiga, onde as discussões giravam em torno do que eram certeza e incerteza a respeito 

da vagueza existencial na linguagem (Barros e Bassanezi, 2010).  Os estudos sobre 

lógica nebulosa têm sido aplicados no campo da incerteza. Neste campo, utilizam-se 

termos linguísticos para conferir graus a um determinado fenômeno, como definir se 

uma pessoa é alta. 
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A teoria dos conjuntos Fuzzy foi introduzida por Zadeh (1965), que explica que 

nem todas as classes de objetos do mundo real possuem um critério de classificação 

rigidamente matemático, ou seja, que não podem ser definidos integralmente como 

pertence ou não pertence a um grupo classificatório rígido. Segundo este autor, esta 

estrutura torna-se importante a respeito do pensamento humano, por exemplo, na 

comunicação da informação por fornecer um tratamento matemático a expressões 

linguísticas subjetivas como “aproximadamente”, “muito jovem”, entre outros. 

Para compreender isto, é necessário entender como funciona essa formalização 

fuzzy que se baseia nos conjuntos clássicos, da qual é definida por uma função 

característica (Barros e Bassanezi, 2010): onde U é um conjunto e A é um subconjunto 

de U, a função característica de A, pode ser definida pela expressão (1): 

1 se x

0 se x
( )

A

A

A
xX

∈

∉

 
=  
 

 (1) 

Assim tem-se que XA é uma função, seu domínio é U e a imagem está contida no 

conjunto {0,1}. Sendo que XA(x) = 1 ou 0 indica que o elemento x está ou não está 

contido em A. O problema desta definição está na rigidez de pertinência, para todos os 

conjuntos de objetos, um objeto pode pertencer ou não a este conjunto. Mas é com 

frequência que não se sabe como precisar esta pertinência. Por exemplo, que, dado um 

conjunto A dos números reais próximos de 6, se o número 6,01 ou 8 pertencem a que 

ponto de A. 

Através desta imprecisão da informação, Zadeh propõe uma formalização baseada 

no conjunto clássico, criando um subconjunto fuzzy, onde em um conjunto clássico U, 

tem-se um subconjunto fuzzy F. Este subconjunto é caracterizado por uma função de 

pertinência, conforme expressão (2). 

].1,0[: →U
F

ϕ  (2) 

Esta definição do subconjunto fuzzy é o resultado da ampliação do contra domínio 

da função características, que é o conjunto {0,1} para o intervalo [0,1] (Jafelice et al., 

2005). Pode-se determinar através destas definições que um conjunto clássico é um 

conjunto particular de um conjunto fuzzy, cujo subconjunto clássico nomeia-se como 

subconjunto crisp, (Barros e Bassanezi, 2010). 

Um exemplo de uma possível função de pertinência, para o caso meia-idade, é 

visualizada na Figura 2. Para idade em torno de 50 anos, a função tem valor próximo a 
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1, para idades inferiores a 20 ou superiores a 80 a mesma regra não se aplica (quanto 

mais próximo de zero, menos o indivíduo pertence ao conjunto de meia-idade). Nos 

demais intervalos, os indivíduos podem estar próximos ou não da idade de meia-idade, 

estipulada, neste caso, com graus variáveis em torno de 0,5. 

Na Figura 2 é visualizada também uma das formas de representação dos conjuntos 

através de uma função triangular (essa representação gráfica dos conjuntos, é a mais 

utilizada no estado da arte). Outras funções são passíveis de construção, dependendo da 

natureza de aplicação, como funções lineares crescentes e decrescentes; trapezoidais, 

em formatos de S e Z; gaussiana, sigmoidal, entre outras. 

 

 
Figura 2. Função de Pertinência para o conjunto de meia-idade. 

 

Para os casos de conjuntos finitos as funções de pertinência podem ser 
representadas por tabelas (Tabela 3) ou em pares. 

 
Nome Grau de Pertinência 

Felipe 0.1 
Ana 0.9 
Manuela 0.6 

Tabela 3. Representação de conjuntos finitos em fuzzy. 

 

Na outra forma de representação, em pares, é formalizada uma lista com pares de 

cada elemento com seu grau, ou seja: A = 0.1/Felipe + 0.9/Ana + 0.6/Manuela. 

Lembrando que o caractere “/” serve para associar o grau de pertinência do conjunto A 

ao elemento de um conjunto universo X. A formalização deste tipo de representação é 

dada pela expressão (3): 

( ) /
A

A x xu=∑  (3) 
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Outro conceito que faz parte deste modelo matemático de tratamento da incerteza 

são os controladores fuzzy. Estes controladores se baseiam na construção de 

mecanismos que possam reproduzir a forma como os seres humanos executam ou 

raciocinam sobre tarefas no dia-a-dia. Isto é, diariamente seres humanos realizam uma 

série de atividades dependendo das informações que os cercam. As informações são 

recebidas e dependendo dos critérios (ou parâmetros) que utilizam, tomam uma atitude 

em específico. 

Esses controladores são formados pelos módulos de Fuzzificação, base de regras, 

inferência fuzzy e defuzzificação (Barros e Bassanezi, 2010). No módulo de fuzzificação 

os especialistas humanos sobre a aplicação constroem as entradas do sistema baseados 

nos conjuntos fuzzy e as funções de pertinência. 

A base de regras em conjunto com o módulo de inferência compõe o núcleo de 

um controlador. É neste núcleo que são constituídos o conjunto de regras. A base de 

regras é constituída basicamente de uma lista de proposições na forma “Se (determinada 

condição) Então (determinada ação)”. Isto é, geradas por um especialista no assunto da 

aplicação através de proposições linguísticas. Em seguida, no módulo de inferência 

fuzzy é realizado uma “tradução matemática”. Podem ser utilizadas técnicas como 

implicações fuzzy, t-normas ou t-conormas. É neste módulo que serão interpretados 

semanticamente os dados vindos da entrada e fornecerá os dados para a saída.  

O módulo de saída (defuzzificação) é responsável em representar um conjunto 

fuzzy por um número real (crisp). Existem várias técnicas utilizadas neste módulo, as 

consideradas principais são: centro de gravidade, centro de máximos e média dos 

máximos (Barros e Bassanezi, 2010). Para o núcleo do controlador fuzzy (base de regras 

e inferência) podem ser citados dois modelos: Mamdani e TSK.  

O método de Mamdani (Mamdani e Assilian, 1975), de forma simplificada, 

implementa as proposições com variáveis fuzzy. Estas variáveis permitem recepcionar 

valores e podem determinar algumas características sobre o ambiente de aplicação. 

Essas variáveis são quantificadas e correlacionadas através de um subconjunto fuzzy na 

base de regras. Supondo que estas variáveis fuzzy sejam D e os subconjuntos sejam E 

um exemplo do método pode ser dado como: “Se (D1 é E2 Então D2 é E3)”. 

Através desta regra, é definido um produto cartesiano fuzzy entre os conjuntos 

fuzzy que compõem o antecedente e consequente da regra (no exemplo dado, seria entre 

E2 e E3). Considerando dois conjuntos A e B o produto é denotado como A x B e utiliza 

a t-norma min (mínimo) da expressão (4). 
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     (4) 

O método Mamdani agrega estas regras através da união de todos os produtos 

cartesianos utilizando a t-conorma max (máximo). Formalmente, esta união é dada por 

uma relação fuzzy M que por sua vez é o subconjunto fuzzy de X x U, cuja função de 

pertinência é dada pela expressão (5): 

1 1

( , ) max( ( , )) [ ( ) ( )]maxj j jj r j r

M x u x u x uR A Bϕ ϕ ϕ ϕ
≤ ≤ ≤ ≤

= = Λ  (5) 

Onde r é o número de regras que compõe a base. Aj e Bj são subconjuntos fuzzy da 

regra j. Os valores denotados por φA j(x) e φBj(u) são os graus de x e u, que 

respectivamente, constam nos subconjuntos de Aj e Bj. 

No método de TSK (Takagi-Sugeno-Kang) (Takagi e Sugeno, 1985), a diferença 

está no consequente de cada regra que é dada por uma função dos valores de entrada. A 

formalização é dada pela expressão (6). 

R: Se f(x1 é A1, ..., xk é Ak) Então y = g(x1, ..., xk)  (6) 

Onde f é a função local das proposições, y é a variável sobre a consequência, que 

recebe da função g o valor correspondente pela premissa satisfeita. A1 a Ak são 

conjuntos fuzzy com funções de pertinência lineares, representando um subespaço onde 

R pode ser inferido por raciocínio. Essa função g de valores é uma combinação linear 

das entradas x1 a xk. Um exemplo para ilustrar a formalização é a regra onde: Se x1 é A1 

e x2 é A2 então y = x1 + x2 + 2x3. Onde A1 e A2 podem ser as variáveis fuzzy como 

grande, pequeno, etc. Outra diferença com relação a Mamdani é na saída, ou na 

defuzzificação, onde ambos os modelos produzem a mesma saída mas a técnica 

utilizada em Mamdani é a de centro de gravidade e em TSK é a de media ponderada 

(Jafelice et al., 2005). 
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2.3.1 Variáveis Linguísticas 

Em sistemas computacionais baseados em sistemas humanísticos41 um dos 

grandes problemas é a análise da incerteza da informação em meio quantitativo, 

enquanto seu processamento natural pelos indivíduos é qualitativo (Zadeh, 1975). O 

papel fundamental das variáveis fuzzy é constituir um meio para tratar quantitativamente 

esta imprecisão representando termos linguísticos em números fuzzy (Klir e Yuan, 

1995). 

Supondo que um contexto deseja conceber um conjunto informativo para o termo 

Idade da qual poderia ser descrito como: T(Idade) = muito velho + não tão velho + não 

tão jovem + jovem + muito jovem. A variável linguística é Idade. Esta variável é 

composta por um conjunto de outros termos que expressam a idade de um indivíduo 

gramaticalmente. Em termos de idade, valores base para este poderiam ser 0, 1, 50, 100. 

No caso de uma variável linguística, os termos linguísticos de T(Idade) representam, 

ainda que aproximadamente, estes valores base. 

Estes valores fuzzy relacionados com cada termo do conjunto Idade são as 

restrições fuzzy. Essa restrição é caracterizada por uma função de compatibilidade que 

associa um valor dentro do intervalo [0,1] para cada termo do conjunto. Por exemplo, 

para os valores de Idade 40 e 10, associados ao restritivo termo “jovem”, cujo valor 

considerado é 1, então para os valores de idade tem-se as compatibilidades fuzzy 0.2 e 

0.7 respectivamente. Para cada termo base da variável linguística, uma função de 

restrição fuzzy pode ser imposta. 

Em contraposição, nem sempre é possível expressar numericamente determinadas 

concepções de variável base. Um exemplo poderia ser o conjunto: T(Aparência) = 

bonito + atraente + feio + muito bonito + muito atraente + muito feito. É difícil 

quantificar um grau bem definido para cada nível de beleza. Os valores de função de 

compatibilidade serão expressos através da impressão do especialista no assunto. 

Mesmo o termo linguístico não possuindo uma expressão numérica bem definida, estes 

dois tipos de variáveis linguísticas podem ser utilizadas computacionalmente, em um 

maior ou menor nível de cálculo. 

Neste trabalho, vários destes conceitos serão utilizados, devido a algumas 

características da imprecisão da informação de conceitos serem dadas através de termos 
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sinônimos. Desde a representação de conjuntos em pares até as funções de restrições e 

variáveis bases das variáveis linguísticas serão conceitos aplicados na Ontologia e no 

modelo que no capítulo 3 serão formalizados. 

  

2.4 Trabalhos Relacionados em Ontologias Fuzzy 

No estado da arte são encontrados modelos que alinham a Ontologia com lógica 

fuzzy, estendendo o reconhecimento da informação, seja naquela existente dentro da 

ontologia, ou em consultas externas a esta. São as chamadas Ontologias Fuzzy. 

Em Zhai e colaboradores (2008), são descritos alguns trabalhos de Ontologias 

Fuzzy que incorporam conceitos fuzzy dentro da ontologia. Como a utilização de relação 

fuzzy no descritor da classe, da qual são codificados os graus das propriedades de algum 

conjunto de pertinência. Os autores desenvolveram um modelo fuzzy que tem como foco 

não somente a inserção de conjuntos fuzzy ordinários na ontologia, mas também como 

as relações semânticas entre conceitos fuzzy que, segundo o artigo, traz dificuldades 

para o mapeamento da ontologia. É desenvolvido um modelo baseado na lógica de 

conjuntos fuzzy intuicionistas, que expressa maior descrição e imprecisão sobre um 

objeto do que o conjunto clássico, aliado a um modelo específico de variável linguística 

para ontologia. 

O estudo em Ghorbel e colaboradores (2010) também realiza uma pesquisa inicial 

que relaciona trabalhos parecidos com os encontrados por Zhai et al. (2008). Entretanto, 

critica alguns projetos que implementam conceitos fuzzy diretamente no código da 

ontologia. Isto se deve ao fato de que ontologias são codificadas em linguagens que se 

tornaram padrões, como a OWL42, sem estes mecanismos, enquanto na ontologia fuzzy, 

não há uma padronização. Ao alterar a estrutura de uma ontologia, pode ser crítico para 

tecnologias que realizam inferência ou racionalização em cima daquela estrutura. Assim 

os autores desenvolveram a OnthoMethodology, que é ao mesmo tempo um modelo e 

uma metodologia. Na parte de modelo, desenvolve a ontologia fuzzy, detalhando e 

implementando toda a teoria e lógica de descrição fuzzy na ontologia. Na parte da 

metodologia, reúne métodos e práticas da Engenharia da Ontologia, para capacitar e 

alinhar o modelo nas atividades comuns de desenvolvimento dos ontologistas. 
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Outra metodologia que pode ser encontrada é o desenvolvimento de ontologias 

fuzzy em OWL 243 (Bobillo e Straccia, 2011). O método envolve a extensão das 

propriedades de anotação da linguagem de ontologia OWL 2 para inserir os 

modificadores fuzzy específicos na estrutura. Mesmo que a linguagem OWL 2 possa ter 

variadas sintaxes, os autores apresentam como elaborar a anotação para cada uma. Isto 

acaba se tornando útil, porque como a ontologia não consegue codificar propriedades 

fuzzy, são usadas as próprias estruturas de anotação existentes para receberam estes 

modificadores. Um modificador fuzzy pode ser usado para definir uma classe em sua 

propriedade de anotação.  

Outras aplicações focam no nível dos relacionamentos entre os conceitos. 

Algoritmos de alinhamento entre duas ontologias fuzzy podem ser aplicados para 

encontrar partes comuns através de uma série de cálculos e combinações, pelos arcos 

entre os conceitos (Truong et al., 2011). Estes arcos possuem pesos fuzzy que recebem 

um valor dependendo da sua proximidade de significado com o seu conceito superior, 

os valores são entre generalizações (hiperônimos) e especializações (hipônimos). Outro 

estudo que também envolve técnica parecida é o algoritmo H-Match, para combinação 

de termos das ontologias em redes de contexto distribuído (peer-to-peer) (Castano et al. 

2003). Uma característica observada é que se utiliza também de pesos fuzzy nos arcos de 

relacionamentos entre conceitos. Para a determinação destes valores, é considerada a 

quantidade de uso ou manipulação do arco, interpretando as relações entre linguística e 

contexto. No contexto, os pesos variam conforme o tipo da relação na ontologia, ou 

seja, sob o ponto de vista semântico. Na interpretação linguística, os pesos são 

distribuídos entre os arcos que podem significar sinônimos, hipônimo/hiperônimo ou, 

termos relacionados (recebendo, respectivamente, valores 1.0, 0.8 e 0.5).  

No modelo proposto em Pereira e colaboradores (2005), a ontologia é estruturada 

em duas camadas. A primeira camada é formada por nomes de categorias e a segunda 

contém palavras relacionadas a estas categorias. Estas relações possuem um grau de 

associação. O modelo é aplicado na associação e consulta de documentos eletrônicos. 

Onde na consulta, os algoritmos utilizam a associação fuzzy máx-min para combinar a 

requisição com categorias ou palavras e calcular a relevância dos documentos para as 

informações requisitadas. Apesar da arquitetura possuir as relações com a teoria fuzzy, o 

modelo não detalha a implementação destas questões diretamente na estrutura da 
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ontologia, ainda que o modelo baseado em ontologias determine também pesos fuzzy 

aos arcos de relacionamentos entre conceitos (palavras). 

Nas pesquisas realizadas verificam-se alguns níveis de aplicações envolvendo 

ontologias e fuzzy. Algumas implementações tratam da teoria fuzzy incorporadas ou 

integradas as ontologias (alterando ou não a estrutura existente), criando os modelos de 

ontologia fuzzy. Estes modelos formalizam e desenvolvem componentes detalhados 

dentro da lógica fuzzy e da própria ontologia. Geralmente são métodos para a construção 

de uma ontologia fuzzy completa ou para avaliações nos relacionamentos semânticos 

entre os conceitos. Isto é, pesos fuzzy nos relacionamentos das palavras, em 

consideração com o significado destas. Estes tipos de técnicas geralmente aplicam pesos 

fuzzy entre os arcos de vários conceitos especialistas a um conceito geral, ou vice-versa. 

 

2.5 Considerações Finais 

A ontologia foi vista como um estudo da representação do conhecimento e com 

ela, todas as principais tecnologias que envolvem a construção e manipulação dessa 

representação, para a formalização e compartilhamento de conhecimento. 

Na comunicação em SMA é imprescindível compreender todos os aspectos que 

envolvem os conceitos e estudos iniciais, desde os atos de fala até os planos de fala. 

Através destes estudos, os protocolos e tecnologias para a comunicação de agentes 

foram concebidos para auxiliar e resolver a troca de informações entre essas entidades. 

Tanto para a comunicação e a ontologia, percebe-se sua relação para o SMA na 

necessidade de possuir uma referência sobre um domínio de interesse pelos agentes, da 

qual, a ontologia pode fornecer as informações necessárias. 

As informações podem possuir um caráter impreciso, pois estes agentes, conforme 

descrito na seção 2.2, podem expressar determinados termos que mesmo possuindo na 

ontologia conceitos de mesmo sentido, esses  lidam com palavras diferentes. 

Conforme estudado na seção 2.4, variados métodos ou metodologias existem para 

a concepção de ontologias fuzzy e na seção 2.1.5, métodos para que as ontologias 

possam lidar com sinônimos. 

Em ontologias fuzzy são identificados vários métodos que lidam de formas 

variadas com inclusão de lógica fuzzy. Foram descritos métodos que alteram a 

linguagem de programação da ontologia para receber definições da lógica fuzzy e outros 

que utilizam de estruturas existentes da ontologia para compor operadores da lógica 
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fuzzy. Outros métodos constroem níveis na mesma ontologia para dar suporte ao 

tratamento da informação com lógica fuzzy. Dentre os métodos, há também aqueles que 

incluem pesos nos arcos da ontologia para determinar valores para relações a conceitos 

que são sinônimos entre si. 

Com relação a ontologias que realizam o tratamento de sinônimos, a quantidade 

de métodos publicados não é tão extensa quanto aos que lidam com lógica fuzzy. 

Sinônimos são considerados como termos relacionados com os conceitos na ontologia, 

termos que possuem o mesmo sentido com o que consta nos nodos da rede ontológica. 

Com relação às ontologias que lidam com sinônimos, estas relacionam termos 

sinônimos com os conceitos na ontologia através de cálculos de distância de caracteres. 

Outra forma, utilizada em conjunto com estes cálculos de similaridades é o uso de 

dicionário interno ou externo na ontologia, contendo uma lista de sinônimos para 

comparar com os termos. 

Também relacionado a ontologias que lidam com sinônimos, estes podem ser 

considerados como vários conceitos já existentes na ontologia, sendo necessário, 

portanto, a definição de que os conceitos sinônimos devem possuir as mesmas 

instâncias.  

Vários destes métodos possuem seus benefícios, como o tratamento quantitativo 

da informação, comparação com os termos sinônimos. Em contraposição, os malefícios 

ficam em relação ao aumento de complexidade na rede semântica da ontologia, seja 

para inserção de dicionários ou mais conceitos na ontologia para sinônimos, quanto os 

níveis extras para a lógica fuzzy. 

O presente estudo não tem objetivo de desenvolver uma ontologia fuzzy desde o 

seu início e sim tratar a informação imprecisa existente de acordo com os objetivos 

específicos e requisitos necessários descritos na seção 1.3. A imprecisão tem como 

origem os termos relacionados nas mensagens trocadas pelos agentes. Busca-se a 

facilidade destes agentes em acessar uma ontologia para padronizar suas relações com o 

mundo real incluindo a imprecisão dos termos relacionados. Nos próximos capítulos 

será apresentado o modelo proposto que visa atender os aspectos aqui discutidos. 
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3 O Modelo Proposto 
 

As discussões realizadas nas seções anteriores visam contemplar os aspectos mais 

importantes considerados na construção da aplicação deste trabalho. A ideia é estender 

os conceitos aprendidos para a construção de um modelo que possa operar com a 

comunicação e com uma base de dados em nível de conhecimento, considerando 

também a imprecisão da comunicação. 

A seção 3.1 descreve o modelo proposto sob a perspectiva conceitual, detalhes 

tecnológicos são disponibilizados na seção 3.2. Após a explanação da arquitetura do 

modelo, a seção 3.3 apresenta uma biblioteca de programação baseada no modelo 

proposto. Alguns detalhes podem ser deixados omissos nestas seções para serem 

melhores exemplificados no capítulo 4 que descreve o estudo de caso e a utilização do 

modelo. 

 

3.1 Arquitetura Conceitual do Modelo 

Para a arquitetura de mediação desenvolvida nesta proposta, o modelo consiste em 

uma camada mediadora que realiza a mediação entre a ontologia e o Sistema 

Multiagentes. Conforme a Figura 3 é possível visualizar uma concepção visual sobre o 

modelo e seus componentes, destacando o modelo em cinza.  

 
Figura 3. Representação visual do modelo proposto. 
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A camada mediadora realiza a mediação entre o SMA e a ontologia com o uso de 

sinônimos. O componente inicial é a ontologia que fornecerá informações consultadas 

pela camada mediadora. O último componente é o SMA propriamente dito, que não é 

um componente interno ao modelo. 

Para a sua utilização, o modelo deverá ser conectado ao SMA. É necessária a 

especificação de uma ontologia para que o modelo possa pesquisar informações. O 

fluxo da informação ocorrerá a partir do SMA e seguirá para a camada mediadora. Esta, 

por sua vez, realizará as pesquisas na ontologia. Os resultados serão interpretados pela 

camada mediadora e repassados de forma compreensível ao agente.  

O componente de Sinônimos pode reunir um conjunto de procedimentos e 

conceitos da lógica fuzzy que podem ser utilizados na camada mediadora e na ontologia, 

para resolver a imprecisão da informação.  

Assim, o fluxo das informações pode seguir o padrão de: mensagem do agente  

camada mediadora  ontologia, e o caminho na ordem inversa. Dependendo da 

necessidade de pesquisa por informações, a camada mediadora pode “conversar” várias 

vezes com a ontologia. A seguir, todos os componentes serão detalhados quanto aos 

seus conceitos. 

 

3.1.1 Ontologia 

É obrigatória a conexão de uma ontologia ao modelo. Essa ontologia pode ser 

reusada ou ser criada. No estudo de caso (capítulo 4) serão mostradas as etapas que 

podem ser utilizadas no desenvolvimento de ontologias. Uma ontologia deverá ser um 

documento que contenha a conceitualização sobre um determinado domínio. Apenas 

uma ontologia é aceita neste modelo, maiores detalhes sobre restrições das ontologias 

serão descritas na seção 3.2.1. 

 

3.1.2 Camada Mediadora 

Como a ideia é não efetuar modificações no SMA e sim fornecer a mediação para 

a ontologia, o modelo tem sua conexão realizada entre a camada mediadora e SMA. Isso 

ocorre através de uma interface que possa receber a mensagem a ser pesquisada, oriunda 

de uma linguagem de comunicação do sistema multiagentes (KIF, KQML, FIPA-ACL). 
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A camada mediadora é um conjunto de classes que visa conceber algoritmos para 

receber requisições do SMA, traduzir em consultas para a ontologia e em seguida 

traduzir os resultados, entregando-os, em uma forma compreensível, ao SMA. 

 

3.1.3 Sinônimos 

Os sinônimos considerados nesse projeto não são visíveis em alto nível no modelo 

conceitual. O tratamento dessa imprecisão dos conceitos ocorrerá dentro dos algoritmos 

que constam na camada mediadora, assim como nas estruturas da ontologia. Em seções 

futuras, detalhes em nível de codificação serão apresentados. A próxima seção aborda 

com maiores detalhes o desenvolvimento do modelo.  

3.2 Arquitetura de Implementação do Modelo 

Conforme descrito nas seções anteriores, o modelo possui uma camada mediadora 

que serve como facilitador das pesquisas entre um sistema multiagentes e uma 

ontologia. Não existe um agente moderador para realizar essas pesquisas. Cada agente 

consome os recursos da camada mediadora, realizando a pesquisa de sua mensagem na 

ontologia e recebendo como retorno dessa pesquisa as informações no formato original 

da linguagem de comunicação do agente. 

 

Figura 4. Modelo proposto instanciado com tecnologias envolvidas. 
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Conforme Figura 4 visualiza-se o conjunto de tecnologias escolhidas para dar 

suporte a mediação entre agentes e ontologia, assim como, entre os componentes do 

modelo. 

 

Figura 5. Diagrama de deployment do modelo. 

A Figura 5 apresenta o diagrama de deployment da implementação do modelo. O 

SMA utiliza um objeto da camada mediadora que será a interface para a utilização das 

funcionalidades. A camada mediadora se conecta a ontologia para realizar as consultas e 

utiliza outras classes para manipulação de mensagens dos agentes (maiores detalhes são 

visualizados na seção 3.4.1). 

 

3.2.1 Componente Ontologia 

Os documentos de interoperabilidade na internet se baseiam em XML para que 

múltiplos sistemas possam se comunicar uns com os outros, dentro de um padrão, sem 

considerar as tecnologias fim destes sistemas. RDF é baseado em XML, onde possui 

uma série de definições para especificar semanticamente dados. Como a ideia deste 

projeto é fornecer acesso a um banco de dados em nível de compartilhamento de 

conhecimento, OWL é uma boa opção, pois é baseado em RDF, mas possui melhorias 

em propriedades e restrições em contraposição ao RDF, aumentando as descrições 

semânticas da ontologia. 

Para tornar mais fácil a utilização desta mediação, OWL será utilizada para a 

codificação da ontologia. Assim, como requisito do modelo, é necessário informar uma 

ontologia em OWL, cujo perfil de codificação seja RDF/XML, para as consultas.  
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Como complemento à edição e testes envolvendo a ontologia, o editor Protégé é 

utilizado neste projeto. A ferramenta acelera a codificação e a visualização da ontologia 

em uma forma mais compreensível, além de fornecer um ambiente de testes de 

consultas à ontologia. 

Como a ontologia é codificada em OWL, as consultas são realizadas através de 

SPARQL, que é um protocolo e uma linguagem padrão para consultas em domínios 

baseados em RDF (conforme utilizado neste trabalho, vide Anexo 2). 

 

3.2.2 Camada Mediadora 

Um agente precisará repassar sua mensagem ao modelo, onde a camada 

mediadora realizará as pesquisas com Jena e SPARQL na ontologia, em seguida 

retornará ao agente a mensagem corrigida, com informações acerca dos conceitos que 

constam na mensagem. Algumas responsabilidades desta camada são: 

• Compreender a informação requerida, através da linguagem de 

comunicação dos agentes. 

• Conectar-se a alguma ontologia, obrigatoriamente a um arquivo com 

extensão OWL. 

• Acessar ou manipular informações desta Ontologia via Jena com 

SPARQL. 

• Retornar a camada mediadora, analisando informações entre ontologias e 

as inseridas nas mensagens requeridas. 

• Retornar a mensagem resultante da pesquisa ao SMA. 

Fora o fluxo das informações entre SMA, camada mediadora e ontologia, um 

outro componente anexo ao modelo é o de lógica fuzzy. Este componente não é físico e 

sim conceitual, na forma de processamento dos conceitos na ontologia. A seguir é 

descrito como essa concepção é realizada. 

 

3.2.3 Componente Fuzzy 

A ontologia é uma base estruturada de conceitos sobre um determinado domínio. 

Nesta estrutura, é possível definir os termos que fazem parte do universo dos agentes e 

como estes termos se relacionam uns com os outros, formando o significado sobre as 

coisas. Um dado agente pode considerar um termo que seja relacionado com um 

conceito na Ontologia, mas este termo não está especificado em nenhuma relação na 
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estrutura ontológica. A Ontologia possui certa rigidez, devido ao seu objetivo, que é ser 

uma especificação da conceituação sobre o domínio. 

Trabalhos como de Bobillo e Straccia (2011) demonstram como é possível utilizar 

a linguagem de ontologia OWL para criar mecanismos fuzzy sem comprometer a 

semântica da Ontologia. Para este trabalho não será proposto a inserção de vários 

métodos na Ontologia, mas sim uma extensão em cada classe/conceito na ontologia para 

compor uma variável linguística. 

Esta concepção acontece pela forma que os conjuntos fuzzy relacionados aos 

sinônimos foram incluídos nos conceitos. Cada conceito é uma classe (ou objeto) e a 

inclusão foi realizada através de uma propriedade de anotação do objeto, sendo esta 

chamada como “sinonimo” (sem acentuação).  

Ao incluir a propriedade ao conceito, uma marcação do tipo comentário, da 

linguagem da ontologia, é adicionada. Como toda a informação vem dos indivíduos da 

ontologia, esta marcação necessita instanciar um indivíduo da classe para explicitar a 

informação, que posteriormente, pode ser utilizada na manipulação da ontologia. 

 

 

Figura 6. Exemplo do uso de lógica fuzzy no editor de ontologias (Protégé). 
 

A Figura 6 apresenta essa inclusão. No conceito “ClasseConceito” é inserida a 

propriedade de anotação “sinonimo”, que por sua vez, instancia um indivíduo 

“ClasseConceitoSinonimo” que guarda as informações sobre os sinônimos e seus 

possíveis graus de pertinência em relação a ClasseConceito”. Não é obrigatória a 
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utilização desse componente na ontologia, como será visualizado no estudo de caso 

(Capítulo 4). A camada mediadora usa estes conjuntos dentro da ontologia somente 

quando existentes. 

 

3.3 Biblioteca de Programação 

Com o objetivo de auxiliar aos desenvolvedores de sistemas multiagentes a 

utilizarem ontologias, foi desenvolvido uma biblioteca de programação utilizando o 

modelo como ferramenta. A linguagem de programação escolhida para esta biblioteca é 

Java, visto que várias plataformas de desenvolvimento de agentes serem fornecidas em 

Java e suportarem somente Java (Gluz e Viccari, 2002). Apesar das críticas sobre a falta 

de opções em outras tecnologias, este projeto irá se adequar a Java porque um dos 

objetivos deste componente é servir ao SMA, cujos sistemas são predominantemente 

em Java. 

É necessário utilizar motores capazes de efetuar as pesquisas na ontologia. 

Através da pesquisa realizada na seção 2.1.4.2, sobre outras bibliotecas para ontologia, 

Jena é escolhida como framework base para desenvolver a biblioteca. Jena possui uma 

série de procedimentos para trabalhar com SPARQL em ambiente Java, assim como um 

conjunto de funcionalidades para manipular a ontologia (sem utilizar SPARQL). Existe 

a possibilidade também de se utilizar racionalizadores para criar bases de regras e 

aplicar inferência na ontologia com Jena. Esse não é o foco desse trabalho, mas pode ser 

considerado como uma extensão, caso futuramente isso se faça necessário. Várias outras 

bibliotecas descritas na seção 2.1.4.2 consideram a completitude de Jena e utilizam seus 

motores como base para novas funcionalidades. 

 

3.4.1 Biblioteca ontoComAgent 

A biblioteca ontoComAgent é disponibilizada como software livre em 

http://fabiosperotto.github.com/ontoComAgent/. Essa biblioteca possui um conjunto de 

classes para fornecer um ambiente da qual um desenvolvedor possa utilizar ontologias, 

conhecendo o mínimo sobre estas. Podendo repassar mensagens dos agentes para que a 

biblioteca efetue pesquisas, relações em uma determinada ontologia. 

Existem três pacotes que organizam as classes de acordo com suas 

responsabilidades. Em ontoComAgent.communication  ficam as classes que podem 
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manipular mensagens dos agentes e extrair seu conteúdo. Atualmente neste pacote 

reside as classes Communication e AgentMsgConversion. 

O pacote ontocomAgent.ontology  reúne as classes que realizam conexões, 

manipulações e pesquisas em ontologia. Atualmente, conta com as classes 

MethodsSPARQL e OntologyOnline. Este pacote contém métodos que podem ser 

utilizados para outros propósitos com ontologia, não necessariamente com sistemas 

multiagentes. 

O terceiro pacote é o ontocomAgent.mediator  que organiza as classes que 

possuem a responsabilidade direta em controlar e cruzar informações entre mensagens 

(dos agentes) e informações da ontologia. Atualmente este pacote contém a classe 

Mediator, que é a principal classe a ser utilizada. 

Na Figura 7 é possível visualizar a organização das classes de cada pacote. A 

classe Mediator depende das demais para seu pleno funcionamento, enquanto cada uma 

cuida de uma responsabilidade em seus pacotes, conforme definido anteriormente. 
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Figura 7. UML das classes de ontoComAgent. 

Nas próximas seções, serão detalhados o funcionamento dos principais métodos 

utilizados na biblioteca. 

3.4.1.1 Principais Métodos 

Todos os métodos visualizados na Figura 6 cumprem um papel importante no 

funcionamento da biblioteca ontoComAgent. Entretanto, existem métodos que são 

cruciais para o entendimento de quais conceitos provenientes deste estudo são aplicados 

em sua codificação. Todos os métodos estão documentados no Anexo 1 onde consta 

uma cópia do Javadoc retirado do repositório da ferramenta. 
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A principal classe, Mediator, contém os métodos de partida para a utilização da 

biblioteca. Não há restrição ao desenvolvedor para utilizar diretamente as classes do 

pacote ontology . A seguir, os métodos mais importantes são apresentados. 

 

3.4.1.1.1 Método getKnowledgeConcepts() 

O método getKnowledgeConcepts()  tem por objetivo pesquisar uma 

mensagem do agente na ontologia, utilizando a infraestrutura do modelo proposto. Essa 

pesquisa procura somente por sinônimos. Cada palavra da mensagem é cruzada com a 

ontologia, se uma determinada palavra da mensagem é um sinônimo de algum conceito 

da ontologia, este conceito é retornando, substituindo o termo original da mensagem. Na 

Figura 8 é apresentada a codificação deste método. 

 

Figura 8. Implementação para buscar e trocar sinônimos por conceitos na mensagem. 
 

Nas linhas 69 a 71, o método utiliza objetos de outras classes para dar suporte as 

pesquisas com a ontologia e a manipulação da mensagem do agente. Na linha 74 caso 

existam termos na mensagem, o método getInfoSubject()  é chamado para 

pesquisar termo a termo da mensagem a fim de procurar sinônimos, em seguida, retorna 

a mensagem resultante em messageResultAgent . 

Caso a biblioteca não esteja preparada para reconhecer a mensagem do agente, 

além de retornar null , mostra um aviso sobre a limitação ou possível erro de leitura. 
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3.4.1.1.2 Método getInfoSubject() 

O método getInfoSubject()  é utilizado para conferir se os termos da 

mensagem estão nos conceitos da ontologia. A Figura 9 contém a primeira parte da 

codificação do método. 

 

Figura 9. Primeira parte da implementação do método getInfoSubject(). 

Conforme é visto na Figura 9, é necessário que um objeto que possa manipular a 

ontologia seja repassado via parâmetro da função. Neste caso, o objeto sparql  do tipo 

MethodsSPARQL. A pesquisa inicial é realizada para conferir a existência do termo 

pesquisado (wordSearch ) como informação interna de algum indivíduo. Para isso é 

utilizado uma consulta SPARQL padrão, visualizada a partir da linha 116. 

Na Figura 10 é visualizada a segunda parte da codificação do método 

getInfoSubject() . Caso resultados tenham sido encontrados da consulta SPARQL 

descrita anteriormente, um processamento é realizado, para retirar as marcações HTML 

comuns da ontologia, filtrando somente o conteúdo do resultado necessário (linhas 125 

a 138). 
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Figura 10. Segunda parte da implementação do método getInfoSubject(). 

A partir da linha 141 da Figura 10, é verificado se o resultado é a marcação de 

rdfs:comment , que é a marcação de comentário de um conceito na ontologia. No caso 

de sucesso da verificação, é utilizado, na linha 143, um método criado para buscar o 

conceito do sinônimo (sparql.getClassSynonym(wordSearch) ). 

Se não ocorrer uma perda de conexão com a ontologia, o termo é adicionado em 

uma lista de conceitos resultantes para ao final do processamento. Ao final do método, a 

lista com todos os resultados é retornada para uma montagem (ou remontagem) final da 

mensagem. 

 

3.4.1.1.3 Método getKnowledgeRelation() 

Outro método é o getKnowledgeRelation() . Seu objetivo também é 

organizar a mensagem do agente com informações da ontologia. Seu diferencial, 

entretanto, encontra-se na pesquisa sobre relações entre os termos. Cada conceito na 
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ontologia se relaciona com outro através de uma propriedade do objeto. Este método 

pode ser considerado como um ponto inicial de uso da biblioteca44. 

Esta propriedade, como também é uma informação, é conferida com os termos da 

mensagem do agente. Este método possui codificação que compreende relações entre as 

palavras e as coloca em ordem, se necessário. Um exemplo é quando existe uma 

mensagem como “conceitoB conceitoA ?nomeRelação” e na ontologia existe o 

relacionamento “conceitoA ?nomeRelação conceitoB”. Assim este método organiza, em 

qualquer ordem dos termos da mensagem, as relações existentes da ontologia. 

 

Figura 11. Primeira parte da codificação do método getKnowledgeRelation(). 

A Figura 11 exibe a primeira parte da codificação para este método. Na linha 266, 

a mensagem é corrigida com relação aos seus termos, ou seja, utiliza o método descrito 

na seção 3.4.1.1.1 para verificar sinônimos, trocando-os pelos conceitos respectivos, na 

ontologia. Este variável ontoMessage  será utilizada por todo o processamento do 

método e a mesma será atribuída para a mensagem do agente como resultado final. 

                                                           
44

 O resultado deste método poderá ser retornado através do objeto que o programador estiver 

instanciado ou gravado em arquivo texto, respeitando a sua utilização conforme o terceiro parâmetro 

detalhado na seção 3.4.1.2. O método da seção 3.4.1.1.1 não efetua gravações em arquivos texto. 
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Logo em seguida, inicia a preparação dos demais processamentos e a filtragem de 

caracteres especiais que serão descritos em próximas seções. A partir da linha 277, as 

verificações sobre propriedade de objeto (relação entre conceitos na ontologia) são 

iniciadas para cara termo da mensagem. Existem duas listas: listRelations  e 

listNonRelations . A primeira lista contém termos que são propriedades de 

relacionamentos da ontologia e na segunda, somente termos que não são o tipo de 

propriedade da primeira (outros termos, como conceitos). 

 

 

Figura 12. Segunda parte da codificação do método getKnowledgeRelation(). 

Na Figura 12 há outra parte da codificação deste método. Caso exista alguma 

propriedade de objeto em listRelations  (linha 291), esta lista é cruzada com a outra 

lista de termos comuns para verificar se estes termos são domínios (domain) desse 

relacionamento. Termos de domínio são os conceitos que originam uma relação. 

Em seguida, um novo processamento utilizando a mesma estrutura entre as linhas 

302 e 329 é realizado para os termos que forem considerados alvos (range). Termos 

alvos são termos que as propriedades apontam, constituindo, portanto a relação 

completa de: conceito domínio  propriedade de relação  conceito alvo. Após 
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cada avaliação de relação completa, estas são organizadas em variáveis temporárias para 

que ao final do método, as relações sejam integradas na mensagem original e retornada 

para o uso do agente45. 

 

3.4.1.1.4 Tratamento de Caracteres Especiais 

Conforme estudos realizados nas documentações de formatos de mensagens da 

FIPA (ver seção 2.2.2.1) notou-se o uso de caracteres especiais nas mensagens. 

Dependendo do formato ou da linguagem da qual a mensagem trafega entre os agentes, 

alguns caracteres podem ser utilizados para contextos reservados ao da linguagem do 

conteúdo. 

Na FIPA-SL46, o uso do caractere igual ( = ) é reservado como operador binário e 

o caractere de interrogação ( ? ) junto de um termo, identifica-o como uma variável. A 

FIPA-KIF47 usa outros caracteres, como o “dois pontos igual” ( := )  em suas atribuições 

assim como do maior ou do menor (> , <) ou de sustenidos ( # ). 

Em consultas SPARQL, caracteres especiais dos tipos descritos anteriormente não 

são bem vindos às pesquisas de conteúdo das ontologias. Dependendo da utilização 

dessas pesquisas, SPARQL pode retornar um erro se contiver algum caractere que não 

seja conteúdo da ontologia ou palavra reservada do próprio SPARQL. 

Assim, uma técnica bastante utilizada, e aqui é evidenciada, é o de filtros que 

utilizem expressões regulares. Estes filtros retiram caracteres especiais baseados em 

cadeias de caracteres específicas regradas por uma expressão regular. 

 

Figura 13. Codificação do método filterSymbols(). 

A Figura 13 mostra um método que utilizam tais técnicas. Em Java, o método 

replaceAll , realiza substituições em toda uma sequência de caracteres. No caso da 

                                                           
45

 Nem todas as codificações do método descrito são apresentadas neste estudo, somente os detalhes 

mais importantes são explicados devido ao tamanho das funções. Para visualização completa da 

programação, acesse o repositório do projeto em https://github.com/fabiosperotto/ontoComAgent e 

siga para diretório de código-fonte /src.  
46

 http://www.fipa.org/specs/fipa00008/SC00008I.pdf.  
47

 http://www.fipa.org/specs/fipa00010/XC00010C.pdf.  
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Figura 13, na linha 179 o método de substituição percorre toda a palavra recebida, 

substituindo o que encontrar com a expressão regular, por um caractere nulo. A 

expressão regular contrabarra W (\\W)  denota, na linguagem Java, todos os caracteres 

especiais, menos o sublinha. 

Este método tornou-se importante, pois é utilizado em todas as demais funções 

que tratam as mensagens oriundas dos agentes. Entretanto, estes caracteres não são 

alterados ou retirados das mensagens, o filtro é utilizado somente para garantir a 

integridade das consultas SPARQL para com a ontologia. É possível que a biblioteca 

modifique a ordem dos termos com as pesquisas na ontologia (para organizar 

relacionamentos, por exemplo). Isto pode alterar contexto de um conteúdo que esteja em 

uma linguagem de programação específica, como em Prolog. A intenção desta 

biblioteca é priorizar as relações de informações oriundas da ontologia e não considerar 

o contexto da linguagem do conteúdo da mensagem do agente. 

 

3.4.1.1.5 Buscando Sinônimos 

Como a ontologia possui sinônimos nos comentários dos seus conceitos, é 

necessário desenvolver métodos para pesquisar e extrair essas informações, para cruzar 

com as mensagens oriundas do agente. A Figura 14 mostra o núcleo da codificação do 

método SearchSynonyms()  da classe MethodsSPARQL. 

Inicialmente, o método da Figura 14, na linha 387, busca na ontologia uma 

propriedade de anotação chamada “sinonimo” (sem acentuação). Se existir essa 

propriedade, então existem chances de pelo menos um conceito possuir sinônimos. Em 

seguida, é utilizada uma consulta SPARQL (linha 400) para verificar a existência do 

sinônimo (wordSynonyms ) procurado. 
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Figura 14. Núcleo do método de verificação da existência de sinônimos no descrito de classe da 

ontologia (alguns comandos foram suprimidos). 

A consulta SPARQL utilizada é: 

 

PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema# > 
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-synta x-ns#> 
SELECT ?ind ?sinonimo WHERE { 

  ?ind rdf:type <URLDaClasseDoIndividuo>. 
  ?ind rdfs:comment ?sinonimo. 

   FILTER (regex(?sinonimo, “ 0.[X-Y]/ termoRelacionado ” , 
“i”)) 

}  

Essa consulta é utilizada em dois momentos, inicialmente para validar se existem 

resultados, usando o termo ASK48 ao invés do SELECT. Se existe, conforme a Figura 

14, a consulta com SELECT é retornada para os métodos que precisam extrair a linha da 

ontologia que contém esses elementos sinônimos. A instrução acima se baseia no tipo 

primitivo de comentários de classes no vocabulário RDF (rdfs:comment ) e verifica 

em um conceito se um termo relacionado existe em seu conjunto de sinônimos. O filtro 

utilizado na consulta utiliza uma expressão regular que busca por fragmentos, ou seja, 

não é necessário repassar em termoRelacionado  uma palavra completa, uma parte 

dela já é suficiente para que o método encontre combinação (neste caso, um sinônimo). 

                                                           
48

 A palavra ASK é utilizada para questionar se uma determinada consulta pode retornar alguma solução. 

Consultando a ontologia, uma consulta ASK retorna verdadeiro se existem soluções na ontologia, falso 

do contrário (http://www.w3.org/TR/sparql11-query/#ask). 
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Para a consulta, também podem ser considerados graus específicos que definem, 

ao filtro, a confiabilidade de uma determinada informação. O grau de confiabilidade fica 

a cargo da utilização dos graus de compatibilidade para cada conceito na ontologia 

considerado como variável linguística (conforme definições nas seções 2.3.1 e aplicação 

em 3.2.3). Na consulta SPARQL antes do termoRelacionado  (sinônimo), é possível 

definir uma faixa de graus de compatibilidade. Para o X e o Y da consulta, pode-se 

determinar valores entre 0 e 9, que restringem qual é a faixa de graus de 

compatibilidade devem ser considerados. Se o usuário desenvolvedor necessita 

considerar apenas informações entre os graus 0.5 e 0.9, então 5 e 9 serão inseridos em X 

e Y, respectivamente na consulta49. 

 

Figura 15. Método para especificar graus de compatibilidade considerados nas consultas SPARQL. 

Por padrão esta funcionalidade edesativada na biblioteca de programação. Para 

ativar, é necessário utilizar o método da classe Mediator descrito na Figura 15. Para 

ativar a sua utilização na consulta SPARQL, é necessário repassar a faixa de graus por 

parâmetro. Conforme exemplo, portanto, para graus entre 0.5 e 0.9, é somente 

necessário informar os valores 5 e 9 como parâmetros da função. 

 

Figura 16. Método getOntologyResults() para executar e retornar consultas SPARQL em texto 

simples. 

Caso o desenvolvedor desejar executar uma consulta própria em SPARQL, existe 

o método da classe Mediator chamado getOntologyResults() , conforme a figura 

16. Esse método recebe como parâmetro uma String contendo uma consulta SPARQL. 

Utilizando uma função da classe MethodsSPARQL, realiza a consulta SPARQL na 

ontologia e retorna os resultados em texto simples (devidamente tabelado), inseridos em 

uma variável String (linha 429), onde a URI é suprimida, para uma melhor visualização 

                                                           
49

 Por padrão este tipo de consulta é desativado, considerando apenas o termo sinônimo. Caso for 

ativada, esta estrutura é inserida na consulta SPARQL na expressão regular que por sua vez restringe os 

valores de graus para cada termo. 
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dos nomes de recursos (conceitos, propriedades, etc.). Este método pode ser 

considerado para testes, na verificação de conteúdo da ontologia.  

Para executar uma consulta SPARQL e manipular os resultados de outras formas, 

cabe ao desenvolver consultar os métodos disponíveis na classe MethodsSPARQL. 

Podem também ser reutilizadas as estruturas existentes para a concepção de novas 

manipulações, ou as mesmas podem ser requisitadas pelo site do projeto.  

 

3.4.1.1.6 Suporte a Lógica Fuzzy 

Conforme foi pesquisado, a lógica fuzzy pode ser uma boa ferramenta para 

modelar e tratar a imprecisão da informação. Muitos conceitos como as variáveis 

linguísticas, são utilizados nas próprias ontologias e que também faz parte desta 

proposta. 

Através das características da lógica fuzzy, existem métodos na biblioteca 

ontoComAgent para fornecer um suporte a desenvolvedores que desejam implementar 

tanto as definições de sinônimos do modelo quanto ao tratamento destas palavras ou 

conceitos. Para isso, os seguintes métodos foram desenvolvidos: 

• getSynonymsFuzzy()  da classe 

ontocomAgent.ontology.MethodsSPARQL . 

• getMajorSynonym(String[][] fuzzySet)  da classe 

ontocomAgent.mediator.Mediator . 

A Figura 17 mostra a codificação do método getSynonymsFuzzy()  da qual 

utiliza o método searchSynonyms(wordSynonyms)  para validar a existência de 

sinônimos na ontologia (linha 464). A seguir, utiliza um método para extrair o resultado 

da consulta SPARQL no formato de um conjunto fuzzy e por fim, retorna esse conjunto 

formatado em uma matriz com os sinônimos e seus respectivos graus. 
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Figura 17. Método para extração de conjuntos fuzzy da ontologia. 
 

Maiores discussões sobre as definições e usabilidade serão descritas na seção de 

estudo de caso. Caso uma ontologia não possua sinônimos é requisito da biblioteca 

ignorar os métodos que a utilizam, não modificando os termos na mensagem do agente. 

 

3.4.1.2 Usando a Biblioteca 

O projeto ontoComAgent é disponibilizado como um pacote .jar. Isto quer dizer 

que esta biblioteca pode ser importada para qualquer aplicação em Java, a fim de ser 

utilizada. Em vários ambientes de desenvolvimento isto pode ser feito incluindo no 

diretório de construção do projeto (build path), para que seja compilado junto com o 

projeto. Geralmente as configurações de build podem ser encontradas em caminhos 

como, Project Configurations > Java Build Path > Librarie s > Add 

Externals JARs . 

Caso a importação seja feita com sucesso, poderá instanciar um objeto e utilizar 

os métodos descritos anteriormente. Existem duas opções de utilização. A primeira é 

repassando a mensagem que se deseja pesquisar na ontologia: 

1.  String ontology = "file:C:\\path\\ontology.owl" ; 
2.  Mediator ontologyMediator = new Mediator(ontology, "message 

content" ,0); 
3.  System. out .println(ontologyMediator.getKnowledgeRelation()); 
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Na linha 1 é especificado um caminho de onde se encontra o arquivo da ontologia. 

Apesar da criação da classe ontocomAgent.ontology.OntologyOnline  

disponibilizar meios para se conectar a uma ontologia online, não se recomenda esse 

uso. O ideal é efetuar o download das ontologias e mantê-las em um diretório, na 

máquina que está utilizando o projeto, para uso. Também é recomendado o controle de 

versão das mesmas, evitando que alterações das ontologias online prejudiquem a 

execução dos programas. 

Na linha 2, o objeto ontologyMediator  é instanciado, sendo que no seu 

construtor são necessários três argumentos: o caminho do arquivo da ontologia, a 

mensagem a ser pesquisada (no formato de string) e o parâmetro zero. O parâmetro zero 

define que o objeto ontologyMediator  é responsável em repassar as mensagens, ou 

seja, não existe um local de onde seja necessário a extração das mesmas. Na linha 3 é 

mostrado apenas um exemplo utilizando o objeto ontologyMediator  com o método 

getKnowledgeRelation()  visto na seção 3.4.1.1.3. 

Outra opção é quando as mensagens dos agentes são trafegadas em arquivos texto 

(com extensão .txt). Para isso, a mudança será no construtor do objeto instanciado da 

classe Mediator: 

2.  Mediator ontologyMediator = new 
Mediator(ontology, "path\\agentMessage.txt" ,1); 

No segundo parâmetro do construtor é necessário repassar o caminho onde se 

encontra a mensagem do agente. O terceiro parâmetro, alterado de zero para um, 

identifica que um arquivo de texto com a mensagem do agente deverá ser processado. A 

biblioteca inicialmente irá manipular, considerando estes parâmetros, somente 

mensagens no formato KQML ou mensagens repassadas pelo parâmetro do construtor 

descrito anteriormente. No caso do parâmetro para há o tratamento para mensagens no 

formato KQML com garantias de manipular mensagens com linguagem baseadas em 

Prolog. 

Mais informações de uso podem ser visualizadas na página da biblioteca: 

http://fabiosperotto.github.com/ontoComAgent/. O próximo capítulo descreverá o 

estudo de caso utilizado neste projeto para utilizar o modelo e testar as informações 

pesquisadas pela biblioteca desenvolvida. 
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4 Estudo de caso: Parque San Jerónimo 
O modelo proposto se baseia no SMA das hortas urbanas do Parque San Jerónimo 

de Sevilha, Espanha (Santos et al., 2010). A ONG Ecologistas em Acción incentiva a 

prática de agricultura orgânica e a participação social de indivíduos possuindo como 

objetivo a educação ambiental. É composto de um parque com 42 parcelas cultiváveis 

(pedaço de terra dimensionado para que os indivíduos possam cultivar alimentos), onde 

estes recebem apoio de técnicos e demais acadêmicos da cidade para auxiliar na 

produção. Sua localização pode ser vista na Figura 18. 

 

 

Figura 18. Localização Horta Urbana, Parque San Jerónimo, Espanha (Dimuro et al., 2011). 

 

Os estudos relacionam aspectos sociais e econômicos entre o ser humano e o meio 

ambiente, na resolução de questões, como da sustentabilidade. Os trabalhos realizados 

em Dimuro et al. (2011), apresentam a organização e detalhes sobre o desenvolvimento 

do SMA da horta urbana do Parque San Jerónimo. 

As características sobre o domínio utilizadas no presente estudo baseiam-se em 

Santos et al. (2010), Dimuro et al. (2011) e Santos et al. (2012). Na Figura 19 é 

apresentado o mapa conceitual mostrando as principais estruturas. Os relacionamentos 

entre os objetos no mapa descrevem responsabilidades e restrições entre objetos e 

indivíduos na horta urbana. 

Segundo os autores, o projeto atua como instrumento na área de simulação social 

para compreender as atitudes sociais da horta urbana e suas questões de gestão social do 

habitat. Isto é, utilizando SMA, a aplicação pode conceber resultados parecidos com os 

obtidos empiricamente entre os próprios indivíduos do ecossistema urbano. 
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Figura 19. Mapa conceitual da Horta San Jerónimo (Dimuro et al., 2011). 

 

O estudo relata dois níveis de organização: o nível organizacional reunindo os 

papéis dos agentes, com objetivo, direitos, deveres; e o nível da população de agentes, 

onde cada indivíduo possui seus próprios interesses e objetivos. Para este estudo de 

caso, foi necessário compreender as estruturas e normas que fazem parte do domínio da 

modelagem do SMA. Isto é crucial para desenvolver as próximas seções aplicando o 

modelo proposto. 

 

4.1 Ontologia dos Agentes 

Para a construção da ontologia, não é escolhida uma metodologia única a ser 

seguida (conforme descrito na seção 2.1.2). Apesar de existirem metodologias com um 

conjunto de práticas bem delineadas em cada método, também se verificou no estado da 

arte, certo nível de similaridade entre os métodos (práticas comuns entre dois métodos 
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diferentes, por exemplo). São práticas para organizar a construção em etapas, assim 

como, auxiliar em futuras documentações. Para este projeto optou-se pelo conceito de 

captura de ontologia da Metodologia Empresarial (seção 2.1.2.2), que é comum a todas 

as metodologias estudadas e, a especificação de axiomas da metodologia TOVE (seção 

2.1.2.1). 

 

4.1.1 Captura da Ontologia 

Conforme descrito na seção 3.2, as estruturas identificadas sobre o domínio da 

aplicação servem como subsídios para a construção da ontologia. Outra fonte utilizada é 

a constante captação de conhecimento com os especialistas no SMA em todas as fases 

do projeto. 

Conforme apresentado na seção 2.1, a Ontologia é um conjunto de conceitos, 

relacionados, descrevendo o conhecimento de um domínio específico. Devido a 

utilização do editor Protégé ser baseado no conceito de frames, a ontologia construída 

aqui é uma hierarquia de conceitos ou classes. Baseado nas fontes descritas no parágrafo 

anterior, a taxonomia estruturada até o presente momento pode ser conferida, com os 

conceitos chaves, como ilustrado pela Figura 20. 

 
Figura 20. Ontologia de alto nível do SMA. 

Continuando a verificar os documentos e capturando através de brainstorming o 

conhecimento dos especialistas sobre o domínio, uma relação de sentenças declarativas 

sobre o conhecimento é definido como: 
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1. A ONG auxilia as atividades com técnicos e secretaria. 

2. Voluntário ajuda nos trabalhos da ONG. 

3. Para toda parcela existe um Técnico que possa atender. 

4. Hortelão adquire muda da horta. 

5. Estufa desenvolve insumo. 

6. Galinheiro gera insumo. 

7. Os Técnicos mantêm o maquinário. 

8. Os Técnicos repassam orientações a um Hortelão, aspirante a Hortelão ou um 

Auxiliar de Hortelão. 

9. A Secretaria regulamenta o Hortelão. 

10. O Hortelão realiza as requisições de algum equipamento. 

11. Uma parcela produz alguma plantação. 

12. Um Hortelão, aspirante a Hortelão ou auxiliar de Hortelão podem cultivar uma 

parcela. 

13. Todo auxiliar de Hortelão solicita a Secretaria a utilização de parcela. 

14. Todo auxiliar de Hortelão é subordinado a um determinado Hortelão. 

15. Os insumos são utilizados em todas as parcelas. 

Concluída a definição das sentenças que compõem o conhecimento sobre o 

domínio da ontologia, tem-se o modelo conceitual da ontologia, que pode ser utilizada 

como documentação ou futura avaliação pelos especialistas. A seguir será descrita a 

formalização da ontologia e consequente codificação. 

 

4.1.2 Axiomas e Codificação da Ontologia 

Cada nodo da rede é, portanto, um conceito no domínio dos agentes. O 

relacionamento entre esses conceitos são os arcos. Estes arcos representam os 

predicados, que realmente compõe a semântica da ontologia. Cada predicado é uma 

propriedade na ontologia (propriedade de objetos). Por exemplo, é possível definir 

hortelão(x) sendo o predicado para um determinado hortelão x. A utilização de letras 

minúsculas (x, y, z, a, b, etc.) para variáveis determinam quem faz parte do predicado50. 

Da mesma forma que para o técnico, pode-se dizer técnico(y). 

Na formalização da lógica dessa semântica, axiomas podem fornecer uma 

especificação de relacionamentos e restrições, criando um modelo formal de domínio do 
                                                           
50

 Vantagem para a ontologia é que essas variáveis podem representar elementos concretos como 

indivíduos, que por sua vez, são instancias de informações na ontologia. 
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conhecimento. A lógica de primeira ordem, segundo as metodologias, pode ser de 

grande vantagem na formalização dos axiomas. Utilizando-se dos conectivos lógicos, 

tais como: 

• ∀ - significado para todo. 

• ∀x – significando para todo x. 

• ∃ - significa existe. 

• ∃x - significa existe algum x. 

• → - significa então. 

• ∨ - operador lógico ou. 

• ∧ - operador lógico e.  

Com relação às entidades únicas, algumas constantes são definidas: 

• ONG: organização não governamental. 

• SEC: secretaria. 

• MAQ: maquinário. 

Portanto para cada declarativa do modelo conceitual da seção 4.1.1, segue os 

seguintes axiomas: 

1. A ONG auxilia as atividades com técnicos e secretaria. 

auxiliaAtividades(ONG, SEC) ∧ (∀x)(técnico(x) → auxiliaAtividades(ONG,x))  

2. Voluntário ajuda nos trabalhos da ONG. 

(∀x)(voluntário(x) →  ajuda(x,ONG)) 

3. Para toda parcela existe um Técnico que possa atender. 

(∀x)(parcela(x) → (∃y) (técnico(y) ∧ atende(y,x)) 

4. Hortelão adquire muda da horta. 

(∀x, y)(hortelão(x) ∧ muda(y) ∧ adquire(x,y) → pertenceHorta(y) 

5. Estufa desenvolve insumo. 

(∀x,y)(insumo(x) ∧ desenvolve(x,y)) → estufa(y) 

6. Galinheiro gera insumo. 

(∀x)(galinheiro(x) → (∃y)(insumo(y) ∧ gera(x,y)) 

7. Os Técnicos mantêm o maquinário. 
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(∀x)(técnico(x) → mantêm(x,MAQ)) 

8. Os Técnicos repassam orientações a um Hortelão, aspirante a Hortelão ou um 

Auxiliar de Hortelão. 

(∀x,y)(técnico(x)orientação(y) → (∃z)(repassa)(x,y,z) ∧ (hortelão(z) ∨ 

aspiranteHortelão(z) ∨ auxiliarHortelão(z)) 

9. A Secretaria regulamenta o Hortelão. 

(∀x)(hortelão(x) → regula(x,SEC)) 

10. O Hortelão realiza as requisições de algum equipamento. 

(∀x)(hortelão(x) → (∃y)(equipamento(y) ∧  requista(x,y)) 

11. Uma parcela produz alguma plantação. 

(∀x)(parcela(x) → (∃y)(plantação(y) ∧ produz(x,y)) 

12. Um Hortelão, aspirante a Hortelão ou auxiliar de Hortelão podem cultivar uma 

parcela. 

(∃x,y,z)(hortelão(x) ∨ aspiranteHortelão(y) ∨ auxiliarHortelão(z)) ∧ 

parcela(w) → cultivar(w,x,y,z)) 

13. Todo auxiliar de Hortelão solicita a Secretaria a utilização de parcela. 

(∀x)(auxiliarHortelão(x) ∧ secretaria(y) ∧ parcela(z) → solicita(x,y,z)) 

14. Todo auxiliar de Hortelão é subordinado a um determinado Hortelão. 

(∀x,y)(auxiliarHortelão(x) ∧ hortelão(y) → subordinado(x,y)) 

15. Os insumos são utilizados em todas as parcelas. 

(∀x)(insumo(x) → (∀y)(parcela(y) ∧ utilização(x,y)) 

Estas formalizações para os relacionamentos lógicos na ontologia, podem ser 

codificados na forma <conceitoBase1, conceitoBaseN...> Predicado 

<conceitoAlvo1, conceitoAlvoN...> . 

Para a ontologia tem-se: 

<hortelao> AdquireMudas <mudas> 
<voluntario> Ajuda <ong> 
<tecnico> Atende <parcela> 
<ong> AuxiliaCom <tecnico, secretaria> 
<hortelao, aspiranteHortelao, auxiliarHortelao> 
Cultiva <parcela> 
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<estufa> Desenvolve <insumo> 
<galinheiro> Gera <insumo> 
<tecnico> Mantem <maquinario> 
<tecnico> Orienta <hortelao, aspiranteHortelao, aux iliarHortelao> 
<parcela> Produz <plantacao> 
<secretaria> Regula <hortelao> 
<hortelao> Requisita <equipamento> 
<auxiliarHortelao> SolicitaParcela <secretaria> 
<auxiliarHortelao> Subordinado <hortelao> 
<insumo> Utilizado <parcela> 

Através do levantamento, a ontologia completa pode ser verificada na Figura 21, 

onde os relacionamentos formalizados anteriormente são codificados como 

propriedades de objeto. Esta formalização resultou na constituição completa da rede 

semântica. A não utilização de caracteres acentuados nas palavras deve-se ao fato de 

que a versão da ferramenta de edição de ontologia não tem suporte para essa codificação 

de caracteres. 

É possível desenvolver camadas de ontologia para vários idiomas, mas este estudo 

não será desenvolvido neste trabalho, devido o aumento de complexidade de recursos de 

codificação. A camada padrão aceita somente palavras no idioma inglês, portanto, 

acentos estão suprimidos.  
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Figura 21. Ontologia completa para o SMA. 

Na Figura 22 visualiza-se como exemplo a relação “AuxiliaCom” que é uma 

propriedade de relacionamento da qual a ordem é ter como domínio a ONG e alvos os 

objetos técnico e secretária. Uma das características da organização é que a ONG 

auxilia os hortelãos através de apoio burocrático na secretaria, assim como o 

conhecimento especializado de técnicos. 
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Figura 22. Lista de Propriedades de objeto (predicado AuxiliaCom em destaque). 

 

O arquivo é codificado em um formato XML cujo perfil é na linguagem OWL 

Full com propriedades em RDF. Isto faz com que o arquivo seja lido pela maioria dos 

interpretadores em Java e utilize o melhor das linguagens para documentos semânticos. 

Desta forma, tem-se uma maior liberdade de codificação, sem perda de 

interoperabilidade. 

 
  <owl:Class rdf:ID="maquinario"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#equipamento"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class 

 
O exemplo acima designa a codificação para o conceito Maquinário onde por sua 

vez é uma subclasse do conceito Equipamento (isto pode ser comparado com a Figura 

20). Abaixo, segue a codificação para uma propriedade de objeto chamada “Regula”, 

que tem como domínio a secretaria e alvo o hortelão. Isso se refere a regra onde quem 

regulamenta e/ou coordena os hortelãos nas hortas é algum funcionário  da secretaria. 

 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Regula"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#hortelao"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#secretaria"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
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Figura 23. Propriedades de Dado - tipo de dado com lista de valores permitidos. 

 

A Figura 23 é somente um exemplo de valores fixos que foram determinados para 

tipos de equipamentos que as instâncias de maquinário podem ter. Assim, tem-se todo 

um arquivo de uma ontologia funcional, não sendo necessária a configuração para um 

banco de dados, pois o próprio arquivo OWL torna-se uma base de referência do 

conhecimento sobre este domínio. O arquivo completo encontra-se no Anexo 2 ou em 

http://horta-urbana.xml.in/horta_urbana.owl. Esta etapa torna-se também uma 

documentação para posterior avaliação da lógica dos relacionamentos entre os 

conceitos. É possível que mais relações possam vir a existir e estas podem se basear nas 

formalizações contidas nesta seção. Nas próximas seções serão abordados como a 

tecnologia realizará a mediação entre esta base de conhecimento e o SMA. 

 

4.1.3 Lógica Fuzzy e a Ontologia 

Durante a análise, verificou-se que para um dado conceito, podem existir termos 

sinônimos, que são diferentes, mas fazem parte do mesmo assunto e a Ontologia pode 

acabar por considerar o termo como inexistente em sua base. Neste projeto, são 

elencados alguns sinônimos em português que fazem parte dos conceitos da Ontologia e 

são visualizados na Tabela 4. 
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Conceito na Ontologia Sinônimo 

Membro 0.5/Sócio, 0.2/Funcionário 

Hortelão 0.9/Horticultor, 0.3/Agricultor 

Técnico 0.8/Especialista, 0.6/Acadêmico 

Parcela 0.8/Lote, 0.5/Porção, 0.2/Quinhão 

Plantação 0.8/Lavoura, 0.2/Cultura 

Galinheiro 0.8/Poleiro 

Tabela 4. Sinônimos dos conceitos da Ontologia. 

 
Cada sinônimo pode ter um grau de interpretação em relação ao significado do 

termo utilizado na Ontologia (valores junto ao sinônimo da Tabela 4). Dada à natureza 

desta imprecisão, a lógica fuzzy poderia ser um mecanismo de interpretação e apoio 

computacional do uso destes sinônimos. Existem vários modelos que trabalham com a 

inserção de lógica fuzzy na Ontologia para trabalhar com esta imprecisão do conceito 

que a rigidez ontológica em si não permite (Ghorbel et al., 2010; Zhai et al., 2008). 

Entretanto, os modelos aumentam a complexidade de manipulação pelos 

desenvolvedores e de computação destas estruturas. 

Neste estudo propõe-se a aplicação de lógica fuzzy para organizar e incluir estes 

sinônimos em um formato mais simples e que possa ser utilizado por quem se referencia 

à ontologia. Para o conceito Hortelão, por exemplo, têm-se dois sinônimos: Horticultor 

e Agricultor. Para aumentar a flexibilidade do conceito Hortelão, consideram-se os 

sinônimos como conjunto informativo do conceito na Ontologia e, por conseguinte, este 

termo Hortelão como uma variável linguística: 

 

T(Hortelão) = horticultor + agricultor. 

 

O conjunto informativo possui graus que restringem a capacidade destes 

sinônimos com o conceito raiz. Para horticultor e agricultor, seus valores bases são 

definidos como 0.9 e 0.3, respectivamente. A especificação deste grau ocorre através de 

compatibilidade semântica relativa considerada para os agentes do sistema. 

Não é possível determinar valores bem definidos através de uma função de 

compatibilidade, uma vez que estas variáveis linguísticas não podem expressar números 

(conforme discutido na seção 2.3.1). Um especialista no domínio de interesse é quem 

define os graus de compatibilidade de acordo com relações sociais e culturais dos 
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termos envolvidos (valores que constam na Tabela 4). Sendo assim, para o conjunto 

Hortelão tem-se a seguinte lista de pares: 

Hortelão = 0.9/horticultor + 0.3/agricultor 

 

Figura 24. Conjunto fuzzy de Hortelão inserido no seu conceito na Ontologia. 

 

A Figura 24 exemplifica a inserção de sinônimos utilizando o editor da ontologia. 

É necessário que um especialista inclua e atualize esses conjuntos de sinônimos 

periodicamente. 

 

4.2 Uso da Biblioteca ontoComAgent com Estudo de Caso 

De acordo com as funcionalidades presentes no modelo e na biblioteca descritas 

nas seções anteriores, espera-se fornecer o suporte ao SMA do estudo de caso, sobre o 

envio de mensagens com conteúdo a ser pesquisado na ontologia. Dois cenários de 

testes serão descritos para observar e validar as correções das mensagens conforme 

proposto pela biblioteca de programação. Dois casos de testes foram realizados para 

cada método e são detalhados a seguir. 

 

4.2.1 Conceitos e Sinônimos 

O primeiro grupo de testes foi construído para as buscas de conceitos e sinônimos 

na ontologia com o consequente retorno das informações. Os testes simulam mensagens 

que poderiam ser requisitas à biblioteca que processará as mesmas. Os testes a seguir 
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devem ser considerados tanto para a manipulação de mensagens em arquivos texto 

quanto para mensagens repassadas diretamente a biblioteca, conforme visto na seção 

3.4.1.2. 

Caso 001 
mensagem:  “agente_antonio horti cultiva ?lote” 

método:  getKnowledgeConcepts() 

resultado 

esperado: 

“agente_antonio hortelao cultiva ?parcela” 

resultado 

encontrado:  

“agente_antonio hortelao cultiva parcela” 

correção:  implementação do método getSpecialChars(String simpleWord, 

String wordSpecialChars) 

Segunda Tentativa 

resultado 

esperado:  

“agente_antonio hortelao cultiva ?parcela” 

resultado 

encontrado:  

“agente_antonio hortelao cultiva ?parcela” 

Tabela 5. Caso de teste 001. 

A Tabela 5 apresenta o primeiro cenário para testes, o caso 001, cujo objetivo é 

testar o método getKnowledgeConcepts() . Na sua primeira tentativa, notou-se a 

falha com o último termo da mensagem. O termo “?lote” foi encontrado como sinônimo 

de “parcela” mas o caractere especial “?” não retornou para a mensagem. Isto se deve ao 

processamento do filtro comentado na seção 3.4.1.1.4 que retira os caracteres especiais. 

Entretanto, isto altera a semântica da mensagem do agente. 

Assim, foi necessário implementar outro método que possa regular o retorno 

desses caracteres especiais para a mensagem ainda que seu termo tenha sido corrigido. 

Essa resolução pode ser conferida na segunda tentativa de teste da Tabela 5. 
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Caso 002 

mensagem:  “agente_antonio horti cultiva ?lote ong voluntario ?ajuda horti” 

método:  getKnowledgeConcepts() 

resultado 

esperado: 

“agente_antonio hortelao cultiva ?parcela ong voluntario ?ajuda hortelao" 

resultado 

encontrado: 

“agente_antonio hortelao cultiva ?parcela ong voluntario ?ajuda hortelao" 

Tabela 6. Caso de teste 002. 

Na Tabela 6, o caso 002 define um teste somente para verificar questões de 

tamanhos de mensagens suportadas pelos métodos. Também foram realizados testes 

com várias linhas de texto no conteúdo e não houve problemas com o resultado. Quanto 

maior a quantidade de conteúdo, maior o tempo de processamento, sendo que o limite 

dos conteúdos são impostos pelos limites de dados que cada variável pode suportar 

(definido pela linguagem de programação). 

 

4.2.2 Conceitos, Sinônimos e Relações 

Outro conjunto de testes realizados foi com mensagens que poderiam conter 

termos que possuem relacionamentos entre si, segundo a catalogação da ontologia. 

Caso 003 

mensagem: “agente_silva horti-$ parcela ?cultiva equipamento-$ ong voluntario 

?ajuda #poleiro” 

método:  getKnowledgeRelation() 

resultado 

esperado:  

“agente_silva hortelao-$ ?cultiva parcela equipamento-$ voluntario 

?ajuda ong #galinheiro” 

resultado 

encontrado: 

“agente_silva hortelao-$ ?cultiva parcela equipamento-$ voluntario 

?ajuda ong #galinheiro” 

Tabela 7. Caso de teste 003. 

Na Tabela 7, o caso 003 relata um teste realizado no método 

getKnowledgeRelation() . O esperado deste método é além de trocar sinônimos por 

conceitos, é organizar a relação entre os mesmos. A mensagem do caso contém vários 

caracteres especiais diferentes pelos termos que tendem a forçar erros de filtragem de 

informação das consultas SPARQL. Existem também alguns termos como “poleiro” e 
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“horti” que na ontologia são sinônimos de “galinheiro” e “hortelão”, respectivamente, 

definidos na Tabela 4. O resultado foi positivo com o esperado, pois além dos fatores 

mencionados, houve a reorganização da relação “voluntario ?ajuda ong” da qual 

também consta na ontologia (Figura 21), assim como “hortelao cultiva parcela”. Esta 

reorganização também pode ser compreendida como a correção de sintaxe da 

mensagem. A Figura 25 a seguir, contém uma relação das estruturas da mensagem com 

a ontologia, validando que o modelo encontrou as respostas esperadas conforme a 

ontologia. 

 

 

Figura 25. Verificações de estruturas da ontologia com a mensagem referente a Tabela 7. 

A Tabela 8 contém um caso de teste similar ao caso da Tabela 7. As diferenças 

estão no texto, sem caracteres especiais e nas relações. A biblioteca tratou com as 

relações “aspiranteHortelao cultiva parcela” e “hortelao  cultiva parcela”. É verificado 

que o resultado é conforme o esperado na organização da informação, comparando com 

as relações da ontologia na Figura 20. Não importa quantos conceitos existem no 

domínio de uma propriedade de objeto ou no alvo desta mesma prioridade, a biblioteca 

reconhece todas os conceitos dos dois lados de cada relação da ontologia. 
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Caso 004 

mensagem: “agente_silva aspiranteHortelao parcela cultiva equipamento ong 

voluntario ajuda #poleiro hortelao parcela cultiva” 

método:  getKnowledgeRelation() 

resultado 

esperado:  

“agente_silva aspiranteHortelao cultiva parcela equipamento 

voluntario ajuda ong galinheiro hortelao cultiva parcela” 

resultado 

encontrado:  

"agente_silva aspiranteHortelao cultiva parcela equipamento 

voluntario ajuda ong galinheiro hortelao cultiva parcela" 

Tabela 8. Caso de teste 004. 

A biblioteca ontoComAgent pode também interoperar com outras ferramentas que 

fornecem um ambiente de desenvolvimento de sistemas multiagentes. O capítulo 5 

descreverá alguns exemplos de uso da biblioteca ontoComAgent com os ambientes 

Jason e Jade. 

 

4.3 Considerações Finais 

Nas seções anteriores foram descritas as construções da ontologia e os testes 

relacionados com o contexto do estudo de caso. Na construção da ontologia que 

formaliza a conceituação do estudo de caso, foram inseridos os sinônimos na estrutura 

rdfs:comment de cada classe, transformando os conceitos que possuem sinônimos 

em variável linguística (com seus termos  e valores de compatibilidades). 

Em seguida, testes foram realizados para conferir se as padronizações das 

mensagens estavam de acordo com a proposta do modelo. Alguns problemas foram 

evidenciados e corrigidos, como demonstram as seções 4.2.1 e 4.2.2. Em conjunto com 

a seção 3.3 que descrevem os métodos, os testes atendem aos parâmetros descritos na 

seção 1.3 de requisitos necessários para este estudo. O modelo desenvolve o suporte a 

comunicação de forma simplificada, apenas inserindo a mensagem do agente no modelo 

e atende a integração de vários conceitos. Desta integração, a ontologia torna-se 

reusável mesmo que conceitos e relações não possuam sinônimos e o modelo interpreta 

corretamente as definições oriundas da lógica fuzzy, como foi proposto.  
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5 Biblioteca ontoComAgent em outras Ferramentas 

Para validar o uso da biblioteca que implementa o modelo, alguns testes também 

foram realizados em sistemas de desenvolvimento de sistemas multiagentes. A ideia é 

facilitar o uso por parte dos programadores destes sistemas para manipulação da 

ontologia para seus agentes. A seguir, uma descrição de como utilizar ontoComAgent 

para cada infraestrutura, será apresentada. 

 

5.1 Jason 

Jason51 é uma plataforma de código aberto para construção de sistemas 

multiagentes baseado nos modelos BDI (Belief – Desire – Intention). Utiliza uma versão 

estendida da linguagem de comunicação AgentSpeak para a comunicação dos seus 

agentes (Bordini et al., 2007). Existem duas formas de utilizar Jason para construir 

SMA: através do editor de programação que acompanha o pacote de desenvolvimento 

ou importar a plataforma Jason e utilizá-la dentro de algum ambiente de 

desenvolvimento desejado (como o Eclipse52). 

A biblioteca do presente estudo é um pacote Java (cuja extensão é .jar). Então, é 

necessário incluir no caminho de arquivos que serão compilados junto com o projeto, 

isto é, no build path da aplicação. Para utilizar ontoComAgent, basta criar uma ação 

interna (internal action em src/java) onde é possível utilizar aplicações de terceiros com 

os agentes do Jason. 

Na Figura 26, a ação interna ontotest  foi desenvolvida como exemplo. Nesta 

ação interna, é realizada a importação do pacote necessário para iniciar o uso da camada 

mediadora (linha 6). Na linha 18, uma variável é criada contendo o caminho para a 

ontologia a ser utilizada. O objeto med é instanciado na linha 19 com o caminho para 

uma mensagem no formato KQML em um arquivo texto, conforme descrito na seção 

3.4.1.2. 

Neste exemplo da Figura 26, no construtor é repassado o número 1 destinado para 

ativar a opção de manipular mensagens de arquivo texto. Com essa opção, não é 

necessário repassar a mensagem dos agentes como parâmetro para o objeto.  

 

 

                                                           
51

 http://jason.sourceforge.net.  
52

 http://www.eclipse.org/.  
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Figura 26. ontoComAgent com Jason. 

 

Agora é possível utilizar internamente com os agentes da aplicação. Supondo que 

existem dois agentes (agenteA e agenteB). O agenteA pode enviar uma mensagem ao 

agenteB contando sobre algo. Uma instrução para isso em AgentSpeak pode ser a 

seguinte: 

.send(agenteB,tell,testMsg). 

Onde uma mensagem é enviada do agenteA endereçada ao agenteB contando 

sobre testMsg . No lado do agenteB, para recepcionar a mensagem e utilizar 

ontoComAgent pode-se ter algo como: 

+testMsg[source(A)] <-  

  ontology.ontotest(M);      

  +message(M). 

No pacote ontology , a ação interna utilizada é a ontotest  descrita na Figura 

26, em que uma variável M é repassada como argumento da ação. Neste caso, a variável 

M receberá o retorno da mensagem pesquisada na ontologia. Em seguida, a mesma 

mensagem será adicionada como crença para o agenteB com a instrução 

+message(M).  Fazendo com que o agente acredite na mensagem. 

Também é possível repassar a mensagem do agente via parâmetro na ação interna. 

Isto fará com que seja necessário tratar dois argumentos na ação interna (Figura 26). 

Alterando também o parâmetro do objeto med de 1 para 0. 
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5.2 Jade 

Jade53 é um framework de código aberto para desenvolvimento de sistemas 

multiagentes baseados em Java. Segue as especificações da FIPA e possui um conjunto 

de ferramentas gráficas para debug assim como outros dispositivos para elaboração de 

uma SMA com uma plataforma de agentes distribuídos em sistemas operacionais 

diferentes. 

 

Figura 27. ontoComAgent com Jade. 

Inicialmente, é necessário adicionar o pacote ontoComAgent.jar  como uma 

biblioteca nas configurações de build path da aplicação Jade. Em seguida, é possível 

usá-la normalmente na programação dos agentes conforme a Figura 27. 

Na Figura 27, é apresentado o exemplo do agente userAgent . Após a importação 

da biblioteca na linha 2, realiza em sua configuração, uma montagem de uma mensagem 

através dos métodos da classe ACLMessage (linhas 15 e 16).  Nas linhas 18 a 21, é 

instanciado o objeto da classe Mediator repassando as configurações de forma idêntica 

da utilização no Jason (seção 5.1). Na linha 21, é repassado ao conteúdo da mensagem 

as informações pesquisadas e padronizadas/organizadas oriundas da biblioteca 

                                                           
53

 http://jade.tilab.com/. 
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ontoComAgent. Logo na linha 22 a mensagem, após suas formatações, é enviada ao 

destinatário. 

5.3 Integrando ontoComAgent com Jason e Jade 

Existe a possibilidade da utilização da biblioteca ontoComAgent internamente as 

plataformas Jason e Jade. Para essa utilização, é necessária a alteração do código-fonte 

de algumas classes. Para Jason, por exemplo, seria necessário alterar a classe em 

Jason.stdlib.send  para incluir ontoComAgent e receber um argumento a mais com 

uma mensagem a ser pesquisada na ontologia. 

Em Jade, a classe responsável por enviar mensagens é em jade.core.Agent  e 

no método send  também poderia incluir as funcionalidades de ontoComAgent. 

Entretanto também necessita de modificações, pois este método é utilizado por toda a 

arquitetura Jade para a troca de informações pelo servidor da aplicação e não somente 

comunicação entre agentes. 

Apesar destas possibilidades, se recomenda o uso somente como descrito nas 

seções anteriores (5.1 e 5.2). Alterar arquitetura de plataformas testadas não deve ser 

considerada uma boa prática, criar métodos específicos e utilizar ontoComAgent é uma 

prática recomendável, pois independe das atualizações ou alterações realizadas nas 

classes pelos desenvolvedores do Jason e Jade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

6 Conclusão e Trabalhos Futuros 
 

Este trabalho teve por objetivo desenvolver um modelo de suporte a comunicação 

de agentes para o tratamento o tratamento de informação imprecisa baseada em 

sinônimos. Sob a ótica da multidisciplinaridade, reuniu estudos sobre Ontologia, 

Sistemas Multiagentes e como estes tópicos têm se relacionando entre si e com a lógica 

fuzzy. Em seguida, foi discutido como estas técnicas podem ser compreendidas no apoio 

e distribuição do conhecimento, para um modelo de mediação. Este modelo deve 

fornecer suporte a comunicação entre os agentes, sendo mediador entre um SMA e uma 

ontologia. 

Após o levantamento bibliográfico, a partir do capítulo 3, foi apresentando o 

modelo teórico de mediação. Após a apresentação do fluxo da informação entre os 

componentes, foram detalhados também, aspectos tecnológicos para o desenvolvimento 

de uma biblioteca de programação baseada no modelo cujo nome foi intitulado como 

ontoComAgent. 

Para aplicação e validação desta biblioteca, foi utilizado como estudo de caso o 

Sistema Multiagentes das Hortas Urbanas do Parque São Jerônimo de Sevilha, Espanha, 

no capítulo 4, da qual também detalhou a inclusão do descritivo dos sinônimos no 

formato de conjuntos fuzzy na construção das classes da ontologia (que também faz 

parte do modelo, ainda que seja aplicado diretamente na ontologia). 

Para o estudo de caso, além da ontologia, foram realizados os testes da biblioteca 

ontoComAgent exibindo as consultas nas ontologias e o tratamento das mensagens 

enviadas pelos agentes. Exibindo, também, que os fluxos das informações são iguais 

como constam no modelo teórico e que, os componentes interagem entre si e são todos 

responsáveis por parte das manipulações. A ontologia continua sendo a base central do 

conhecimento. Mas, os outros componentes precisaram realizar várias manipulações 

textuais para que possa pesquisar as mensagens na ontologia e retornar para a mesma 

sem maiores problemas. 

Ao atendimento dos objetivos e requisitos, mesmo com a complexidade 

encontrada em algumas situações (expressões regulares, manipulação de texto), o 

modelo, refletido na biblioteca de programação, trouxe os resultados esperados. 

Algumas restrições com a inserção de informações sinônimas na ontologia são 

verificadas. Por exemplo: ao optar a utilização de frases ao invés de termos sinônimos, 

as expressões regulares da consulta SPARQL não efetuam corretamente as pesquisas, 
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limitando o modelo a tratar termos sinônimos e não grandes informações, isto em 

conjunto com os graus de compatibilidade. Mesmo sem a utilização de graus de 

compatibilidade, utilizar expressões regulares para procurar informações em texto 

tornam-se mais confiáveis, trazendo a informação da ontologia para a programação e 

não diretamente nas estruturas da ontologia (efetuadas pelas consultas). 

A tecnologia empregada na biblioteca, para satisfazer o modelo de mediação 

ainda torna-o útil para a utilização em outros domínios, além de sistemas multiagente. 

Vários métodos foram e continuam sendo desenvolvidos, nas classes, como pequenas 

ferramentas úteis para extração de conteúdo de mensagens KQML e pesquisas na 

ontologia. 

No suporte ao desenvolvimento, também foram realizados testes da utilização da 

biblioteca do modelo em plataformas de programação de sistemas multiagentes, como o 

Jason e o Jade. A escolha destes ambientes ocorreu através da observação de quais 

ferramentas são de amplo uso na simulação social como instrumentos de codificação de 

agentes, assim como de suas comunicações. Pelos resultados do capítulo 5, percebe-se 

que é possível utilizar, de forma simples, a biblioteca ontoComAgent - disponibilizada 

como software livre. Vários problemas foram encontrados e necessitaram de um melhor 

conhecimento sobre ontologias, seja com discussões com a equipe que desenvolve o 

framework Jena (que forneceu base para o trabalho) ou de pesquisas sobre consultas 

SPARQL. Esta contribuição é uma opção interessante aos desenvolvedores dessa área, 

pois além de poder utilizar o modelo deste estudo, também possam aprender mais sobre 

o uso ou a manipulação de ontologias. 

Trabalhos baseados neste estudo foram ou estão sendo, publicado nos seguintes 

locais: 

• Um Modelo para Comunicação de Agentes Tratando Informações Imprecisas 

Baseadas em Sinônimos. V MCSUL (Conferência Sul em Modelagem 

Computacional), FURG, Rio Grande, RS, 2012. 

• A Model for Agent Communication Based on Imprecise Information Using 

Synonyms. III BWSS (Brazilian Workshop on Social Simulation), PUC-PR, 

Curitiba, Paraná, 2012. 

• Interoperabilidade na Comunicação de Agentes: um Modelo utilizando Ontologia e 

Sinônimos. RITA (Revista de Informática Teórica e Aplicada), UFRGS, Porto 

Alegre, RS (submetido). 
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• Um Modelo para Comunicação de Agentes Tratando Informações Imprecisas 

baseados em Sinônimos. 11ª MPU (Mostra de Produção Universitária), FURG, Rio 

Grande, RS (artigo resumido). 

Várias melhorias ou trabalhos futuros são observados neste estudo. A ontologia 

neste trabalho criou os relacionamentos e apresentou uma forma de inclusão de 

conceitos da lógica fuzzy. Entretanto, as classes ontológicas não possuem maiores dados 

internos. A biblioteca ontoComAgent necessita de alguns refinamentos para acelerar as 

pesquisas. Novos métodos deverão ser implementados para que se possam utilizar 

consultas SPARQL e outras formas de pesquisa, facilitando ainda mais a sua utilização 

com ontologias, dentro e fora da área de sistemas multiagentes54. Até mesmo a criação 

de WebService ou de aplicações gráficas (sem requerer programação do usuário), podem 

ser desenvolvidas, para consumir os recursos de ontoComAgent. Além da sua utilização 

como banco de dados, usufruindo em conjunto as informações de ontologia e banco de 

dados relacionais. 

Outros estudos podem ser desenvolvidos a fim de conceber um mecanismo 

evolucionário, tanto na atualização de pesos de compatibilidade dos sinônimos, quanto 

na estrutura da ontologia. Inserindo informações na ontologia, de acordo com a sua 

usabilidade, computando-os através da estatística. 

Para o modelo, este também poderia fornecer estruturas para cálculos de 

similaridades semânticas entre duas ou mais ontologia. Aumentar também suas 

capacidades para tratar além de sinônimos os homônimos. Outros projetos poderiam ser 

concebidos na área de linguística para aumentar o nível de tratamento das mensagens 

dos agentes e dos aspectos culturais da linguagem. 

Assim, esta dissertação insere-se no contexto entre as ontologias e o sistema 

multiagentes, fornecendo um modelo para o qual a mediação de informações é uma 

constate entre os sistemas de informação. É necessário compreender aspectos 

tecnológicos e humanos na obtenção de melhores modelos e ferramentas que 

contribuam em sistemas interdisciplinares envolvendo as Ciências Sociais e Ciência da 

Computação. 

 

 

 

                                                           
54

 O acompanhamento do repositório da biblioteca demonstrará recepções de novos métodos nos 

componentes e melhoria continua de sua documentação. 
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Anexos 
 

Anexo 1.  Documentação dos métodos da bibloteca ontoComAgent 

Toda a documentação deste Anexo 1 foi retirada da documentação (Javadoc) da 

biblioteca ontoComAgent. Para melhor visualização recomenda-se a leitura direto no 

Javadoc55. 

Package ontocomAgent.communication  

Class AgentMsgConversion 

This class aims to be a tool to convert messages into KQML derived from text 

files (.txt) in two-dimensional arrays. 

 

AgentMsgConversion 

public AgentMsgConversion(java.lang.String archiveAddress) 

Class constructor (need inform the path to file) 

Parameters: 
archiveAddress – the path to the file 
 

getArchive 

public java.lang.String getArchive() 

Returns the path of the file. 

Returns: 
String archive 

 

setArchive 

public void setArchive(java.lang.String archive) 

Set the path of the file. 

Parameters: 
archive - path to file 
 

countFileRows 

                                                           
55

 https://github.com/fabiosperotto/ontoComAgent/tree/master/doc/ontocomAgent. 
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public int countFileRows() 

A counter to determine how much lines the txt file have. 

Returns: 
total file lines 

 

getMessageArray 

public java.lang.String[][] getMessageArray() 

Provides a way to transform a txt KMQL Message in a Array. The Array is 
bidimensional, where each line of a message is a pair in array. 

Example: If a message has 
 (request 
        :sender (agent-identifier :name X) 
        :receiver (agent-identifier :name Y) 
        :content (Z) 
        :protocol fipa-request 
 ) 
The function return the array: 

0 Performative request 

1 :sender agent-identifier :name X 

2 :receiver agent-identifier :name Y 

3 :content (Z) 

4 :protocol fipa-request 

Returns: 
String[][] mounted with 2 columns 

 

getMessageLinesArray 

public java.lang.String[] getMessageLinesArray() 
 

This method returns the message from agent (in KQML format) in a array 
(String[]), without treatments. Each index of array is an line of txt file. 
 
Returns: 
an String[] with agent message. 

setMessageFileKQML 

public void setMessageFileKQML(java.lang.String newContent) 
 

Picks up the new message content and fixes the file of the message from the 
agent. This method saves the entire contents of the file and overwrite the same 
file with new content. 
 
Parameters: 
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newContent - new message with ontology modifications. 
 
 

Class Communication 

Class responsible in use and manipulate the message content of the agents. These 

messages may be being received on a normal string or registered in text files. 

Communication 

public Communication() 
Class constructor. 

Communication 

public Communication(int communicationType) 
Class constructor. 
Parameters: 
communicationType - to modify the type of communication 

getContent 

public java.lang.String[] getContent(java.lang.String agentMessage) 
Function to return a small array with the words of the message content of the 
agents. It depends on the type of communication: 

• 0 - Simple string with message from agent. 

• 1 - The message of agent is from a txt file and in a KQML format (tested 
only with Prolog content). 

Parameters: 
agentMessage – the agent message 
Returns: 
String[] with the array of words of message content 

getLanguageMsg 

public java.lang.String getLanguageMsg(java.lang.String agentMessage) 
Returns a string in which language is represented the content of the message 
agent. 
Parameters: 
agentMessage - the agent message 

setToFileKQML 

public void setToFileKQML (java.lang.String archive, 
                          java.lang.String agentMessage) 
 

Sets the new message to the KQML file, manipulated from Mediator. 
 
Parameters: 
archive - the path to the file 
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agentMessage - the new agent message 
 

Package ontocomAgent.mediator 

Class responsible to conduct the mediation of information agent. When able to 

manipulate the information that the agent is dealing, it is queried in the ontology. Next 

is returned to this mediating layer, so that it can return information to the agent. 

Mediator 

public Mediator () 

Mediator 

public Mediator (java.lang.String ontology, java.lang.String agentMessage, 
int codContent) 

Constructor of the class. 
Parameters: 
ontology - path where is the .owl file ontology. 
agentMessage - path where is the agent message.txt or the agent message in 
plain text. 
codContent - code that represents the message format agent. In Communication 
javadoc has more details (0 if parameter agentMessage own message in plain 
text or 1 if the parameter own path to a .txt file with the message in KQML). 

getOntologyPath 

public java.lang.String getOntologyPath() 

setOntologyPath 

public void setOntologyPath(java.lang.String ontologyPath) 

getMessage 

public java.lang.String getMessage() 

setMessage 

public void setMessage(java.lang.String message) 

getKnowledgeConcepts 

public java.lang.String getKnowledgeConcepts() 

Performs the search for knowledge using the agent message. 

getRangeFuzzyDegree 

public java.lang.String getRangeFuzzyDegree() 
Returns the range of grades used to restrict the SPARQL query terms 
synonymous 
Returns: 
String with range used 
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setRangeFuzzyDegree 

public void setRangeFuzzyDegree(int min, 
                                int max) 

This method is not necessary for use all the library. This exists for provide to 
SPARQL queries to query out information with a determined degree. 

The information need stay in rdfs:comment of the ontology class/concept in a 
format: 0.X/information sentence. Where X is a value between 0 and 9 (this is a 
range of fuzzy values, between 0.0 and 0.9. 

Parameters: 
min - the minimum value for the grade fuzzy, related to X in the format 
described above. 
max - the maximum value for the fuzzy degree, related to X in the format 
described above. 

getInfoSubject 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> getInfoSubject(MethodsSPARQL sparql, 
                                                            java.lang.String[] queryConcepts) 

Perform a search where every word is consulted in the ontology, checking if the 
word is part of some content (information from individual/subject). If the word 
is in the comment of a class, it is checked whether it is a synonym. 

Returns: 
ArrayList containing all information found. 

filterSymbols 

public java.lang.String filterSymbols(java.lang.String normalWord) 

Function to clean words with special characters. 

Parameters: 
normalWord - the word to be removed special characters 
Returns: 
new word without special characters 

getSpecialChars 

public java.lang.String getSpecialChars(java.lang.String simpleWord, 
                                        java.lang.String wordSpecialChars) 

A simple method to add special characters, from one reference word, in a new 
word. 

Parameters: 
simpleWord - a simple word without special characters 
wordSpecialChars - a word with special characters 
Returns: 
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a new word with simpleWord plus special characters 

hasSpecialChars 

public boolean hasSpecialChars(java.lang.String testWord) 

Method for testing a string to search for special characters. 

Parameters: 
testWord - word to be tested 
Returns: 
true if there is at least one special character, false otherwise 

getKnowledgeRelation 

public java.lang.String getKnowledgeRelation() 

This method provide a way to replace words by ontology relations in a agent 
message. The message result is set in this.message  if the agent message is in 
String, otherwise will set in KMQL txt file. 

1. is recognized object properties. 
2. is searched on ontology, the domain and the range about object properties 

found. 
3. each domain and range is matched with others remaining words in agent 

message. 
4. each relation is inserted into agent message replacing their respective 

words. 

Returns: 
the corrected agent message 

getOntologyPrefix 

public java.lang.String getOntologyPrefix() 

Use a method do return an actual ontology URI prefix. 

Returns: 
a String with ontology URI 

getMajorSynonym 

public java.lang.String getMajorSynonym(java.lang.String[][] fuzzySet) 

Returns the synonym that has the highest degree of membership Fuzzy. 

Parameters: 
fuzzySet - String[][] containing in the first index the degrees and the second 
index the synonym. 
Returns: 
String containing synonymous with the highest degree. 
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getOntologyResults 

public java.lang.String getOntologyResults(java.lang.String queryString) 

Gets the SPARQL query results in a simple String table. 

Parameters: 
queryString - with a SPARQL query (without any prefix, because the 
constructor MethodsSPARQL mounts them). 
Returns: 
the result from query in a String table or null if nothing returned. 

 

Package ontocomAgent.ontology 

Class MethodsSPARQL 

This class was built to implement methods that facilitate the use and handling of 

the SPARQL queries in framework Jena (Jena Project). There is also here string 

manipulations. Is recommended to access the project site Jena and read the initials 

tutorials, if any doubts arise about some methods used here. However I am available for 

any discussion. 

MethodsSPARQL 

public MethodsSPARQL(java.lang.String fileOntology) 
Class Constructor. 
Parameters: 
fileOntology - String with the path of .owl file 
"http://www.ontologyrepository.com/ontollogy.owl#". 

getQueryPrefix 

public java.lang.String getQueryPrefix() 

setQueryPrefix 

public void setQueryPrefix(java.lang.String queryPrefix) 

openOntology 

protected void openOntology() 

Method that opens the ontology file and instantiates it the memory. 

getURIModel 

public java.lang.String getURIModel() 

Simple method to return the URI prefix of the ontology. 

Returns: 
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Returns the URI of the ontology. 

executeQuery 

private com.hp.hpl.jena.query.ResultSet executeQuery(java.lang.String queryString) 

Query processor. 

Parameters: 
queryString - A string with any SPARQL query. 
Returns: 
Retorna ResultSet variable with the query results. 
 

getSimpleQuery 

public void getSimpleQuery(java.lang.String queryString) 

Returns a query in plain text tabled without treatment uses method in 
com.hp.hpl.jena.query.ResultSetFormatter.class. 

Parameters: 
queryString - A string with any SPARQL query. 

hasResults 

public boolean hasResults(java.lang.String queryString) 

Checking if a query returns rows. 

Parameters: 
queryString - A string with any SPARQL query. 
Returns: 
true if the query has more than zero rows. False if otherwise. 

askQuery 

public boolean askQuery(java.lang.String queryString) 
This method execute ASK SPARQL query. 
Parameters: 
queryString - an query in ASK form. 
Returns: 
true if exist results, false otherwise. 

listResults 

public java.util.ArrayList listResults(java.lang.String queryString) 

Returns a list of results in an ArrayList. 

Parameters: 
queryString - A string with any SPARQL query. 
Returns: 
Returns an ArrayList containing a list with the query results. 
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rowCountResults 

public int rowCountResults(java.lang.String queryString) 

Return the number of rows of the query. 

Parameters: 
queryString - A string with any SPARQL query. 
Returns: 
int with the number of rows of the query. 

getSubClasses 

public void getSubClasses(java.lang.String className) 

Performs a SPARQL query that lists the subclasses of some class in the 
ontology. 

Parameters: 
className - A string referencing the class name (not the URI). 

getSubIndividuals 

public void getSubIndividuals(java.lang.String className) 

Returns a listing of individuals from specific subclasses of some class in the 
ontology. 

Parameters: 
className - A string referencing the class name (not the URI). 

getPropertyConsult 

public void getPropertyConsult(java.lang.String queryString) 

Checks if the result of a SPARQL query can be between object properties, data 
property or annotation property, of the ontology. 

Parameters: 
queryString - String with SPARQL query to be performed. 

filterCharQuery 

public java.lang.String filterCharQuery (java.lang.String strToManipulate) 

Procedure to filter results of SPARQL queries, in the form of strings. 

Parameters: 
strToManipulate - The string to be manipulated. 
Returns: 
String clean in URI format. 

getLitRes 

public void getLitRes(java.lang.String queryString, 



108 

 

                      java.lang.String var1, 
                      java.lang.String var2) 

This is a method example to obtain a columns treatment in an SPARL query 
Returns the result of the following SPARQL query:  
 
SELECT ?Elemento ?Nome WHERE {  

?Elemento <http://www.owl-
ontologies.com/ontology.owl#Name>  
?Nome.FILTER regex(?Name,'Beatriz') . 
}  

Manipulating each column and value (?Elemento, ?Nome), verifying that data are 
literals or resources on Ontology. Each column is treated as a variable at node RDF. 

Parameters: 
queryString - A string containing the query mentioned above. 
var1 - In this example the will handle column ?Nome. 
var2 - In this example the will handle column ?Elemento. 

searchSynonyms 

public java.lang.String searchSynonyms(java.lang.String wordSynonyms) 

Verifies the existence of a synonym in the ontology. 

Parameters: 
wordSynonyms - to be searched. 
Returns: 
SPARQL query with the class that owns the synonym. 

getClassSynonym 

public java.lang.String getClassSynonym(java.lang.String wordSynonyms) 

Search the ontology by class name (concept) of which a particular synonym 
belongs. 

Parameters: 
wordSynonyms - to be search. 
Returns: 
String with the concept name or null if not found. 

getSynonymsFuzzy 

public java.lang.String[][] getSynonymsFuzzy(java.lang.String wordSynonyms) 

Perform a search for synonyms in the ontology returning the set of fuzzy of the 
class descriptor. 

Parameters: 
wordSynonyms - word (String) to be searched. 
Returns: 
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fuzzy set manipulated by getFuzzySet() or null if nothing found. 

getFuzzySet 

private java.lang.String[][] getFuzzySet(java.lang.String[] listRowFuzzyValues) 

Function that returns a set Fuzzy based on synonyms found in the 
function buscaSinonimos(). 

Parameters: 
listRowFuzzyValues - Vector String [] that has the fuzzy weights, see the 
function getArrayIndValor(). 
Returns: 
Array of the String[][] where the first index is the weight and the second is the 
synonym. 

getArrayIndValue 

public java.lang.String[] getArrayIndValue (java.lang.String queryString, 
                                           java.util.ArrayList<java.lang.String> listColumns) 

Performs a query and return in an array of two positions, the first column 
responsible for the resource (individual) and the second by the given literal. Use 
queries (queryString) that can return only one result row (a column with another 
resource and the resource value). 

Parameters: 
queryString - Query to be held. 
listColumns - An ArrayList with the name of the two columns surveyed in 
queryString (beginning with '?') 
Returns: 
Array with 2 results, odd positions with the column name, even positions with 
value name that came the query. 

getFirstUpperCase 

public java.lang.String getFirstUpperCase(java.lang.String oldWord) 
Method to capitalize the first letter of a string. 
Parameters: 
oldWord - the old word to capitalize. 
Returns: 
new word with first letter capitalized. 

getObjectRelationProperty 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> 
getObjectRelationProperty(java.lang.String propertyURI, 
                                                                       java.lang.String rdfTag) 

This method uses SPARQL conducting research in ontology about an object 
property and to whom it relates. For example, inserting a URI to an object 
property and informing on rdfTag "range", this method returns a list with the 
names of the target resource (rdf: range) inserted property 
Parameters: 
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propertyURI - URI of a property. 
rdfTag - a rdfs tag name like "range", "domain", etc. 
Returns: 
list with relations found. 

getObjectPropertyURI 

public java.lang.String getObjectPropertyURI(java.lang.String propertyName, 
                                             int upperCase) 

Search and returns an object property, considering the name of the property has 
the first capitalized letter or not. 
Parameters: 
propertyName - name of the property to search 
upperCase - indicate 0 if the propertyName is certain equal in ontology. Indicate 
1 if needs upper the first letter of propertyName. 
Returns: 
URI of a true object property or null if the propertyName not exists in ontology. 

getObjectPropertiesList 

public java.util.ArrayList<java.lang.String> 
getObjectPropertiesList(java.lang.String[] wordsSearch) 

Research in ontology a set of words, which they are checking returning object 
properties. 

Parameters: 
wordsSearch - a array with words to search. 
Returns: 
ArrayList with a list of object properties. 

 

Class OntologyOnline 

This class is responsible for providing a means to access ontologies directly to the web. 

This class inherits the features of the class MethodsSPARQL Nonfunctional if the 

application is running behind a proxy. It is always recommended to download the 

ontology, using it in a saved file for use only with the class MethodsSPARQL (Suggests 

ontology versioning and not its direct use from web). 

OntologyOnline 

public OntologyOnline(java.lang.String ontologyURL) 

openOntology 

protected void openOntology() 

Method override in MethodsSPARQL to enable capture of ontology through a 
web URL. 
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Overrides: 
openOntology in class MethodsSPARQL 

Anexo 2.  Arquivo OWL da Ontologia dos agentes. 

Abaixo segue o conteúdo da ontologia desenvolvida, a mesma pode ser obtida em 

http://horta-urbana.xml.in/horta_urbana.owl  

 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn tax-ns#" 
    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plug ins/owl/protege#" 
    xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/0 8/07/xsp.owl#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schem a#" 
    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/horta_urba na_hsj.owl#" 
  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/horta_urb ana_hsj.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
  <owl:Class rdf:ID="aspiranteHortelao"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="membro"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="hortelao"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="secretaria"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <sinonimo> 
      <hortelao rdf:ID="hortelao_2"> 
        <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.o rg/2001/XMLSchema#string" 
        >&lt;p style="margin-top: 0"&gt;&#xD; 
      0.9/horticultor + 0.3/agricultor&#xD; 
    &lt;/p&gt;</rdfs:comment> 
      </hortelao> 
    </sinonimo> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="galinheiro"> 
    <sinonimo> 
      <galinheiro rdf:ID="galinheiro_3"> 
        <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.o rg/2001/XMLSchema#string" 
        >&lt;p style="margin-top: 0"&gt;&#xD; 
      0.8&#xD;/poleiro 
    &lt;/p&gt;</rdfs:comment> 
      </galinheiro> 
    </sinonimo> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="equipamento"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="voluntario"/> 
  <owl:Class rdf:ID="ong"/> 
  <owl:Class rdf:about="#membro"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ong"/> 
    <sinonimo> 
      <membro rdf:ID="membro_4"> 
        <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.o rg/2001/XMLSchema#string" 
        >&lt;p style="margin-top: 0"&gt;&#xD; 
      0.5/socio + 0.2/funcionario&#xD; 
    &lt;/p&gt;</rdfs:comment> 
      </membro> 
    </sinonimo> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="maquinario"> 
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    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#equipamento"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="insumo"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#equipamento"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="parcela"> 
    <sinonimo> 
      <parcela rdf:ID="parcela_2"> 
        <rdfs:comment xml:lang="pt">&lt;p style="ma rgin-top: 0"&gt;&#xD; 
      0.8/lote + 0.5/porcao + 0.2/quinhao&#xD; 
    &lt;/p&gt;</rdfs:comment> 
      </parcela> 
    </sinonimo> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ong"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="estufa"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#equipamento"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="mudas"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#estufa"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="auxiliarHortelao"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="#secretaria"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="tecnico"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#membro"/> 
    <sinonimo> 
      <tecnico rdf:ID="tecnico_1"> 
        <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.o rg/2001/XMLSchema#string" 
        >&lt;p style="margin-top: 0"&gt;&#xD; 
      0.6/academico + 0.8&#xD;/especialista 
    &lt;/p&gt;</rdfs:comment> 
      </tecnico> 
    </sinonimo> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#secretaria"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#membro"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="plantacao"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ong"/> 
    <sinonimo> 
      <plantacao rdf:ID="plantacao_5"> 
        <rdfs:comment rdf:datatype="http://www.w3.o rg/2001/XMLSchema#string" 
        >&lt;p style="margin-top: 0"&gt;&#xD; 
      0.8/lavoura + 0.2/cultura&#xD; 
    &lt;/p&gt;</rdfs:comment> 
      </plantacao> 
    </sinonimo> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#equipamento"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ong"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Utilizado"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#parcela"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#insumo"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Produz"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#parcela"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#plantacao"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
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  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Atende"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#parcela"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#tecnico"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Regula"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#hortelao"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#secretaria"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Gera"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#galinheiro"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#insumo"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="AuxiliaCom"> 
    <rdfs:range> 
      <owl:Class> 
        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
          <owl:Class rdf:about="#tecnico"/> 
          <owl:Class rdf:about="#secretaria"/> 
        </owl:unionOf> 
      </owl:Class> 
    </rdfs:range> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#ong"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Subordinado"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#hortelao"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#auxiliarHortelao"/>  
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="SolicitaParcela"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#auxiliarHortelao"/>  
    <rdfs:range rdf:resource="#secretaria"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Ajuda"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#voluntario"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#ong"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="sinonimo"> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#Annotat ionProperty"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Requisita"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#hortelao"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#equipamento"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="AdquireMudas"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#mudas"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#hortelao"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Orienta"> 
    <rdfs:range> 
      <owl:Class> 
        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
          <owl:Class rdf:about="#hortelao"/> 
          <owl:Class rdf:about="#aspiranteHortelao" /> 
          <owl:Class rdf:about="#auxiliarHortelao"/ > 
        </owl:unionOf> 
      </owl:Class> 
    </rdfs:range> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#tecnico"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Mantem"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#tecnico"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#maquinario"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Desenvolve"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#estufa"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#insumo"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="Cultiva"> 
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    <rdfs:domain> 
      <owl:Class> 
        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
          <owl:Class rdf:about="#hortelao"/> 
          <owl:Class rdf:about="#aspiranteHortelao" /> 
          <owl:Class rdf:about="#auxiliarHortelao"/ > 
        </owl:unionOf> 
      </owl:Class> 
    </rdfs:domain> 
    <rdfs:range rdf:resource="#parcela"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="tipoEquipamento"> 
    <rdfs:range> 
      <owl:DataRange> 
        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 
          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 
            <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 
              <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
              >sachos</rdf:first> 
              <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 
                <rdf:rest rdf:parseType="Resource">  
                  <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                  >roçadoras</rdf:first> 
                  <rdf:rest rdf:parseType="Resource "> 
                    <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                    >forquilhas</rdf:first> 
                    <rdf:rest rdf:parseType="Resour ce"> 
                      <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                      >tesouraPoda</rdf:first> 
                      <rdf:rest rdf:parseType="Reso urce"> 
                        <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                        >tesourões</rdf:first> 
                        <rdf:rest rdf:parseType="Re source"> 
                          <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                          >pulverizador</rdf:first>  
                          <rdf:rest rdf:parseType=" Resource"> 
                            <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                            >serrotesPoda</rdf:firs t> 
                            <rdf:rest rdf:parseType ="Resource"> 
                              <rdf:rest rdf:parseTy pe="Resource"> 
                                <rdf:rest rdf:parse Type="Resource"> 
                                  <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                                  >abreCovas</rdf:f irst> 
                                  <rdf:rest 
rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-synt ax-ns#nil"/> 
                                </rdf:rest> 
                                <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                                >traçadores</rdf:fi rst> 
                              </rdf:rest> 
                              <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                              >afiadorSerrote</rdf: first> 
                            </rdf:rest> 
                          </rdf:rest> 
                        </rdf:rest> 
                      </rdf:rest> 
                    </rdf:rest> 
                  </rdf:rest> 
                </rdf:rest> 
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                <rdf:first 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
                >foices</rdf:first> 
              </rdf:rest> 
            </rdf:rest> 
            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3. org/2001/XMLSchema#string" 
            >pá</rdf:first> 
          </rdf:rest> 
          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.or g/2001/XMLSchema#string" 
          >enxada</rdf:first> 
        </owl:oneOf> 
      </owl:DataRange> 
    </rdfs:range> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#maquinario"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
</rdf:RDF> 

 


