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Motivação 
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Motivação 
  

 Alan quer organizar uma viagem para a Europa? 
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Motivação 
Do que ele vai precisar? 

 
 –Quais países visitar: 
   •Paris? Roma? Amsterdam? Veneza? Budapeste? 

 
 –Comprar passagens: 
  •Aérea? Trem? Ônibus? 

 
 –Onde dormir: 
  •Hotel? Albergue? 

 
 –Quais atrações turísticos: 
  •Torre Eiffel? Coliseu? Red Light? Gôndola? Danúbio? 

2 



Motivação 
  

 O Alan tem que procurar no site de cada empresa... 
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Motivação 
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Motivação 
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Motivação 
O Alan teve que: 
 
 –Consultar em vários sites: 
  •Com diferentes estilos, 
  •Propostas,  
  •Idiomas, 
  •Moedas, 
 
 
 –Mentalmente integrar: 
  •As informações de cada site 
  •Cruzar os dados para cada proposta 
  •Decidir o que fazer 
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Motivação 
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Motivação 
  

Nós identificamos e interpretamos a informação! 
 
 
 
 
 
 
 

As máquinas não! 
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Motivação 
 
Solução: 
 
 1. Criar estruturas comuns/padrões; 
 
 
 2. Integrando e compartilhando para todos usarem; 
 
 3. Criando aplicações: 
  - Busquem e processem as estruturas comuns. 
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Ontologias 
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Web Semântica 
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O que é Ontologia? 

 

O que é Protégé? 
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Ontologia 
• O que é Ontologia? 

 Borst (1997) define ontologia como “uma especificação 

formal e explícita de uma conceitualização compartilhada”. 

 Formal: legível para computadores;  

 Explícita: conceitos, propriedades, relações, restrições, 

axiomas, explicitamente definidos; 

 Conceitualização: modelo abstrato do mundo real;  

 Compartilhada: conhecimento consensual 
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Ontologia 
• O que é Ontologia? 

o Descreve conceitos de um domínio e suas relações. 

 

o Padrão mais recente de linguagens para ontologias é a OWL: 
 OWL: Web Ontology Language  

 

 Aprovada pela W3C (World Wide Web Consortium) em 2004. 
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Ontologia 
• As versões da OWL são: 

o OWL– 1.0 

o OWL– 2.0 

 

• Componentes de uma Ontologia 
o Indivíduos/ Instâncias  

o Propriedades 

o Classes 

 

2 



Ontologia 
• Indivíduos: objetos no domínio. 

o Também conhecidos como instâncias de classes. 
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Ontologia 
• Propriedades: relações binárias entre indivíduos. 

o Há vários tipos e características diferentes. 
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Ontologia 
• Tipos: 

o Propriedades de Objeto 

o Propriedades de Tipos de Dados 
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Ontologia 
• Tipos: 

o Propriedades de Objeto: conectam um indivíduo a outro 

indivíduo. 

o Propriedades de Tipos de Dados 
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Ontologia 
• Tipos: 

o Propriedades de Objeto 

o Propriedades de Tipos de Dados: conectam um indivíduo a 

um valor. 
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Ontologia – Propriedades 
• Características: 

o Inversa 

o Funcional 

o Transitiva 

o Simétrica 
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Ontologia – Propriedades 
• Características: 

o Inversa: Uma propriedade de objeto tem uma propriedade 

inversa correspondente. 

o Funcional 

o Transitiva 

o Simétrica 
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Ontologia – Propriedades 
• Características: 

o Inversa 

o Funcional: Propriedades de valor único. 

o Transitiva 

o Simétrica 
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Ontologia – Propriedades 
• Características: 

o Inversa 

o Funcional 

o Transitiva: Relaciona o indivíduo "a" ao indivíduo "b", e 

também um indivíduo "b" ao indivíduo "c", infere-se que o 

indivíduo "a" está relacionado ao indivíduo "c“. 

o Simétrica 
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Ontologia – Propriedades 
• Características: 

o Inversa 

o Funcional 

o Transitiva 

o Simétrica: Relaciona um indivíduo "a" ao indivíduo "b“ e, 

consequentemente, o indivíduo "b“ ao indivíduo "a“. 
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Ontologia - Classes 
• São conjuntos que contêm os indivíduos. 

o As classes podem ser organizadas em hierarquias, também 

conhecidas como taxonomias. 
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Agora 

Vamos Praticar... 
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Protégé 
• Passos: 

1. Criando um novo projeto 

2. Criando Classe 

3. Definindo hierarquia de classes 

4. Criando propriedade tipo de dado 

5. Criando propriedade objeto 

6. Definindo propriedade funcional 

7. Criando instâncias 
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Protégé 
• Passos: 

1. Criando um novo projeto 

2. Criando Classe 

3. Definindo hierarquia de classes 

4. Criando propriedade tipo de dado 

5. Criando propriedade objeto 

6. Definindo propriedade funcional 

7. Criando instâncias 
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Mas... 
 

Se for um domínio maior? Como construir? 

 

Será que existe uma sistemática para construir ontologias? 
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Engenharia de Ontologias 
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Ontologia 
• Existem várias metodologias: 

o Methondology 

o Cyc 

o TOVE 

o OntoAgile 

o RapidOWL 

o Metodologia 101 
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 
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Todo mundo entendeu? 

 

Vamos praticar novamente? 
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Ontologia Viagem 
• Um aeroporto possui nome, companhias aéreas, 

endereço. 
• Uma companhia aérea possui nome, endereço, contato, 

CNPJ. 
• Um endereço contém informações sobre a localização 

de uma determinada entidade, tais como: país, estado, 
cidade, bairro, rua. 

• Um contato reuni informações com as quais o usuário 
pode falar com a entidade, por exemplo: telefone, site. 

• Uma companhia aérea gerencia vários vôos. 
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Ontologia Viagem 
• Todo vôo tem um aeroporto de origem e de destino. Esse 

vôo também possui informação sobre a duração do mesmo.  
• Não existe vôo sem um avião, logo todo vôo é executado por 

um avião.  
• Um avião tem um código, a quantidade máxima de 

passageiros, tipo e a velocidade máxima. 
• Obviamente, o vôo é gerenciado por uma única companhia 

aérea que, por sua vez, gerencia vários vôos. 
• Um vôo possui várias passagens. 
• Uma passagem tem data, preço e está relacionada ao um 

vôo. 
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? 
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? Viagem 

o Qual o uso da ontologia? 
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? Viagem 

o Qual o uso da ontologia? Fornecer uma estrutura comum 

para que empresas de turismo possam fazer um 

processamento automático sobre o roteiro de uma viagem. 
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? Viagem 

o Qual o uso da ontologia? Fornecer uma estrutura comum 

para que empresas de turismo possam fazer um 

processamento automático sobre o roteiro de uma viagem. 

o Quais tipos de questões a ontologia deve responder? 
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? Viagem 

o Qual o uso da ontologia? Fornecer uma estrutura comum 

para que empresas de turismo possam fazer um 

processamento automático sobre o roteiro de uma viagem. 

o Quais tipos de questões a ontologia deve responder? 
 Qual companhia aérea tem a passagem mais barata ? 
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? Viagem 

o Qual o uso da ontologia? Fornecer uma estrutura comum 

para que empresas de turismo possam fazer um 

processamento automático sobre o roteiro de uma viagem. 

o Quais tipos de questões a ontologia deve responder? 
 Qual companhia aérea tem a passagem mais barata ? 

 Qual é vôo mais curto de A para B?  
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Ontologia 
• Passo 1: domínio da ontologia 

o Domínio que se pretende cobrir? Viagem 

o Qual o uso da ontologia? Fornecer uma estrutura comum 

para que empresas de turismo possam fazer um 

processamento automático sobre o roteiro de uma viagem. 

o Quais tipos de questões a ontologia deve responder? 
 Qual companhia aérea tem a passagem mais barata ? 

 Qual é vôo mais curto de A para B? 

 Dado um aeroporto X, quais são as opções de destino a partir de X ?  
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 

 Avião: código, quantidade máxima de passageiros, tipo, 

velocidade máxima atingida, ... 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 

 Avião: código, quantidade máxima de passageiros, tipo, 

velocidade máxima atingida, ... 

 Companhia Aérea: nome, CNPJ, ... 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 

 Avião: código, quantidade máxima de passageiros, tipo, 

velocidade máxima atingida, ... 

 Companhia Aérea: nome, CNPJ, ... 

 Contato: email, telefone, endereço, site... 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 

 Avião: código, quantidade máxima de passageiros, tipo, 

velocidade máxima atingida, ... 

 Companhia Aérea: nome, CNPJ, ... 

 Contato: email, telefone, endereço, site... 

 Endereço: rua, bairro, cidade, estado, país, .... 
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Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 

 Avião: código, quantidade máxima de passageiros, tipo, 

velocidade máxima atingida, ... 

 Companhia Aérea: nome, CNPJ, ... 

 Contato: email, telefone, endereço, site... 

 Endereço: rua, bairro, cidade, estado, país, .... 

 Passagem: data, preço, ... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2 



Ontologia 
• Passo 2: termos importantes 

o Quais são os termos envolvidos em uma viagem? 

 Aeroporto: nome, ... 

 Avião: código, quantidade máxima de passageiros, tipo, 

velocidade máxima atingida, ... 

 Companhia Aérea: nome, CNPJ, ... 

 Contato: email, telefone, endereço, site... 

 Endereço: rua, bairro, cidade, estado, país, .... 

 Passagem: data, preço, ... 

 Vôo: duração, .... 
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 
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Ontologia 
• Passo 3: reusar ontologias 

o Será que existe alguma ontologia para: 

 Representar aeroportos? 

 Representar relacionamento entre avião, vôo, companhia 

aérea? 
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Ontologia 
• Passo 3: reusar ontologias 

o Será que existe alguma ontologia para: 

 Representar aeroportos? 

 Representar relacionamento entre avião, vôo, companhia 

aérea? 

o Suponha que você queira modelar também o relacionamento 

entre os passageiros: 

 Os passeiros se conhecem ?  

 Os passageiros tem amigos em comum? 
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Ontologia 
• Passo 3: reusar ontologias 

o Será que existe alguma ontologia para: 

 Representar aeroportos? 

 Representar relacionamento entre avião, vôo, companhia 

aérea? 

o Suponha que você queira modelar também o relacionamento 

entre os passageiros: 

 Os passeiros se conhecem ?  

 Os passageiros tem amigos em comum? 

o FOAF – ontologia que modela as pessoas e o relacionamento 

entre elas. (http://www.foaf-project.org/) 
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 

 

 

2 



Ontologia 
• Passo 4: definindo classes e taxonomia 

o Quais são as classes da nossa ontologia? 
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• Passo 4: definindo classes e taxonomia 

o Quais são as classes da nossa ontologia? 
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Ontologia 
• Passo 4: definindo classes e taxonomia 

o Quais são as classes da nossa ontologia? 

 Aeroporto 

 Avião 

 Companhia Aérea 

 Contato 

 Endereço 

 Passagem 

 

 

2 



Ontologia 
• Passo 4: definindo classes e taxonomia 

o Quais são as classes da nossa ontologia? 

 Aeroporto 

 Avião 

 Companhia Aérea 

 Contato 

 Endereço 

 Passagem 

 Vôo 
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Possui – aeroporto possui companhia aérea  
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Possui – aeroporto possui companhia aérea  

 Possui – {aeroporto, companhia aérea} possui endereço e 

contato. 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Possui – aeroporto possui companhia aérea  

 Possui – {aeroporto, companhia aérea} possui endereço e 

contato. 

 Tem – vôo tem passagens 

 

 

2 



Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Possui – aeroporto possui companhia aérea  

 Possui – {aeroporto, companhia aérea} possui endereço e 

contato. 

 Tem – vôo tem passagens 

 Origem – vôo tem um aeroporto de origem 

 Destino – vôo tem um aeroporto de destino 

 Não esqueça das propriedades inversas!!! 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Executar  - um vôo é executado por um avião 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Executar  - um vôo é executado por um avião 

 Gerenciar – uma companhia aérea gerencia vários vôos 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Executar  - um vôo é executado por um avião 

 Gerenciar – uma companhia aérea gerencia vários vôos 

 Gerenciado – um vôo é gerenciado por uma única 

companhia aérea 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Objetos: 

 Executar  - um vôo é executado por um avião 

 Gerenciar – uma companhia aérea gerencia vários vôos 

 Gerenciado – um vôo é gerenciado por uma única 

companhia aérea 

 Relacionar – uma passagem está relacionada a um vôo. 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Tipos de Dados: 
 Atitude Máxima 
 Bairro 
 Cidade 
 Código 
 Data 
 Duração 
 E-mail 
 Nome 
 País 
 Preço 
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Ontologia 
• Passo 5: definindo as propriedades 

o Propriedades de Tipos de Dados: 

 Quantidade Máxima de Passageiros 

 Rua 

 SAC 

 Site 

 Telefone 

 Tipo 

 Velocidade Máxima atingida 
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Metodologia 101 
• Construindo passo a passo: 

1. Determinar o domínio da ontologia 

2. Enumerar os termos importantes 

3. Reusar ontologias já existentes 

4. Definir classes e hierarquia das mesmas 

5. Definir propriedades das classes 

6. Criar as instâncias 
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Conclusões 
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Conclusões 

 

 

 

 

Por quê caixas pretas? 
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Conclusões 

 

 

 

 

                                                    Faça sua 

 conceituação explícita! 
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Conclusões 

 

 

 

 

                                                    Abram os seus dados 

para que outros possam 

                                                 usa-los! 
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Exemplos 
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Obrigado!!! 
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