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RESUMO 

 

O ontoServer é um servidor de ontologias capaz de publicar e disponibilizar 

ontologias através da web. É um componente integrante do InWebS (Infra-estrutura para Web 

Semântica), projeto cuja finalidade é prover uma estrutura completa para o desenvolvimento 

de aplicações semânticas na web. 

Por intermédio das tecnologias Java & Java EE, o sistema armazena e 

disponibiliza as ontologias através de um meta-modelo de objetos Java criado pelo framework 

Jena, responsável por facilitar a manipulação em Java de ontologias definidas em vários 

formatos, dentre eles o popular OWL. A persistência é efetuada em um banco de dados 

relacional; as ontologias contidas nele são acessíveis de qualquer parte, pois o sistema é 

implementado sobre o servidor web Apache Tomcat em conjunto com o servidor de aplicação 

Sun Application Server.  

O InWebS trará grande benefícios para a Web Semântica, porém o sucesso do 

mesmo será possível apenas com a implantação de um bom servidor para gerenciar as 

ontologias. O ontoServer se propõe a suprir esta necessidade. Com ele, o usuário será capaz de 

publicar suas ontologias criadas no Protégé1, por exemplo. Espera-se também que de posse da 

ontologia, o sistema gerencie e controle as mudanças realizadas sobre ela, suprindo todos os 

requisitos necessários que um servidor de ontologias precisa possuir. 

Palavras-chave: Web Semântica, servidor de ontologias, ontologia, Jena. 

                                                           
1
 Maiores informações sobre o projeto Protégé em <http://protege.stanford.edu/>  



 
 

ABSTRACT 

 

The ontoServer is an ontology server able to publish and make ontologies 

available through the web. He is a component of InWebS (Semantic Web Infra-Structure), 

project with the goal of providing a full structure for development of Semantic Web Applications 

in web. 

Through Java and Java EE technologies, the system stores and turn available 

ontologies by object meta-model created by Jena framework, responsible for facilitating Java 

manipulation of ontologies defined in many formats, like the popular OWL. The persistence is 

made in a relational database; the ontologies stored in it are accessible from anywhere, because 

the system is implemented under Apache Tomcat web server and Sun Application Server. 

InWebS will bring great benefits for the Semantic Web, but its success will be only 

possible through the creation of a good server to manage the ontologies. ontoServer proposes 

to supply this need. With him, the user will be able to publish ontologies created in Protégé, for 

example. It is expected, also, that with the possession of ontology, the system be able to 

manage and control the changes over it, attending all the necessary requirements that an 

ontology server must have. 

Keywords: Semantic Web, ontology server, ontology, Jena. 
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1 Introdução 
 

1.1 Apresentação 
 

A criação de uma ontologia não é um processo simples. O desenvolvimento é 

complexo e requer todo um estudo por trás, aplicação de metodologias, uso da engenharia do 

conhecimento, etc. Não é objeto deste trabalho discutir como é realizada a construção de uma 

ontologia, mas é importante entender que não se trata de algo trivial. 

Em se tratando de Web Semântica, é fundamental ter conhecimento que seu 

sucesso dependente diretamente da disseminação de um grande número de ontologias que 

representem os mais variados domínios do conhecimento. De fato, a ontologia faz parte de uma das 

camadas da arquitetura da Web Semântica visionada por seu criador, Berners-Lee. A ontologia 

representa a semântica das informações para que as mesmas possam ser compreendidas pelos 

sistemas distribuídos na rede mundial (AGUIAR, 2006). 

Um servidor de ontologias é uma ferramenta importante em agrupar e reorganizar 

ontologias para futuro reuso, integração, manuntenção, mapeamento e controle de versão. (DING; 

FENSEL, 2001). Reuso. Esta palavra denota o princípio no qual as ontologias são concebidas; prover a 

formalização de um domínio do conhecimento e seu reuso. Nesse sentido, são necessários artefatos 

de software que facilitem esse propósito e possibilitem a publicação de ontologias de uma maneira 

ampla como a web. O servidor de ontologias ontoServer se destina primeiramente a cumprir esta 

necessidade, ou seja, publicar ontologias para que em outro momento possam ser reutilizadas, visto 

que a construção de bases de conhecimento é uma das fases mais trabalhosas de muitos projetos 

(FARQUHAR; FIKES; RICE, 1996). No que se refere à Web Semântica, é simplesmente uma 

consequência o seu crescimento quando existirem grandes repositórios de conhecimento 

disponíveis para servirem de fonte no desenvolvimento de aplicações inteligentes na web. 

 

1.1.1  InWebS 
 

O projeto InWebS – acrônimo para Infra-estrutura para Web Semântica – é a 

concepção de um sistema capaz de facilitar o processo de desenvolvimento de ontologias por 

completo. Na sua definição, ele contém diversos módulos interdependentes com o objetivo de 

auxiliar nas diversas etapas do construção e manutenção de ontologias. Um destes módulos é o 

próprio servidor de ontologias ontoServer. Eventualmente ainda existem muitas outras partes 

deste quebra-cabeças, como um editor de ontologias, um módulo de regras, um de inferências, 

a própria interface gráfica da aplicação, e por aí segue. O ontoServer é uma parte fundamental 
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deste projeto, visto que é o componente que armazena as ontologias e disponibiliza para os 

outros agentes. 

 

1.2 Motivação 
 

A paixão pelo conhecimento e a possibilidade de aliar esta ciência com a tecnologia 

despertou grande interesse pela Web Semântica. Nesta nova concepção de web, descobriu-se algo 

novo, diferente de conceitos e assuntos tratados na graduação. Algo mais avançado. Percebeu-se na 

Web Semântica o futuro da tecnologia da informação, onde sistemas irão agir com mais inteligência 

e independência dos seres humanos, ocasionando um salto evolutivo para a nossa espécie. 

Já não é mais hora de preocupar-se com máquinas mais poderosas, com mais 

memória e processamento. É tempo de pensar softwares, protocolos, linguagens mais eficientes 

que possam tirar proveito de toda capacidade que os dispositivos de hardware nos oferecem hoje 

em dia. Implementar um servidor de ontologias foi a maneira mais próxima de encontrar e 

contribuir para o aprimoramento do nosso conhecimento. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1  Objetivos Gerais 
 

Implementar um software servidor de ontologias que se adeque ao modelo 

proposto pelo sistema InWebS (Infra-estrutura para Web Semântica). 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 
 

De forma mais específica, pretende-se: 

� Construir um componente de software capaz de disponibilizar 

ontologias a outras aplicações e armazená-las em um banco de dados 

relacional, atendendo aos principais requisitos que este tipo de 

software deva possuir. 

� Garantir o desacoplamento do servidor, para que possa ser plenamente 

reutilizado por outros sistemas, incluindo o InWebS. 
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� Prover um documento de referência para usuários das funcionalidades 

do servidor, para que possam fazer uso de suas funcionalidades de 

acordo com os padrões e metodologias nele aplicadas. 

 

1.4 Justificativas 
 

Um servidor de ontologias contribuirá para a publicação e reuso de mais ontologias, 

que por sua vez contribuirá para o crescimento da Web Semântica. Muitas universidades e centros 

de pesquisas já visualizaram o potencial que a nova web trará ao futuro da atual. Aliás, é nelas que 

se concentram atualmente o maior volume de pesquisas na área. Atualmente, já se podem 

encontrar muitos documentos na web sendo gerados com sua semântica definida, ou seja, nos 

formatos da Web Semântica, principalmente nas área de pesquisa e projetos de iniciativas em prol 

da mesma. 

No entanto, grandes empresas estão vislumbrando na Web 3.0 – nome que o 

mercado geralmente tem se referido à Web Semântica – lucrativas oportunidades de negócio. Em 

seu instituto de pesquisa na Califórina, a IBM está fazendo investimentos significativos na pesquisa 

em WS (acrônimo para Web Semântica). Outras companias, como a Alemã Ontoprise, estão 

sobrevivendo somente de negócios relacionados a ontologias, desenvolvendo ferramentas para 

modelagem de bases de conhecimento, etc. (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003). 

É fato que ainda é uma tecnologia emergente, e necessita de pesquisas. Porém já 

percebemos que a WS já não se encontra somente no âmbito acadêmico e já atinge alguns 

resultados concretos fora dele. A empresa DEMO faturou 10 milhões de dólares no ano de 2006 

com sua ferramenta ZoomInfo para pesquisa semântica no domínio de negócios.2 

Conhecendo o cenário, fica evidente que o futuro da web é a chamada Web 3.0. 

Porém, para alcançarmos este estágio em sua plenitude, faz-se necessário a criação de mecanismos 

para compartilharmos e reusarmos os domínios de conhecimento – ontologias. Isto pode ser 

alcançado com a implantação do ontoServer. 

 

1.5 Organização do Trabalho 
 

O trabalho está organizado em um estrutra de sete capítulos. O primeiro deles é a 

introdução, apresentando o tema e as considerações iniciais do trabalho, expondo os objetivos 

gerais e específicos, assim como a motivação do autor e  as justificativas para a realização do 

proposto. 

                                                           
2
 Maiores informações no site da emprea em <http://www.demo.com>. 
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O capítulo 2 apresenta uma visão geral de web semântica, apresentando um breve 

histórico, os conceitos básicos envolvidos na tecnologia e linguagens aplicadas. Destaca-se uma 

parte para contextualizar ontologias e OWL, devido a importância envolvida nos objetivos do 

trabalho. O texto segue falando da importância de aplicações em Web Semântica em um nível mais 

corporativo, evidenciando as vantagens de sua adoção. O objetivo deste tópico também é mostrar 

que existem aplicações relacionadas com a Web Semântica no mercado. 

O terceiro capítulo se dedica inteiramente em servidores de ontologias. São 

apresentados os conceitos e características inerentes dos servidores de ontologias. É feita uma 

análise do principais servidores existentes no mundo, realizando uma comparação entre eles e o 

ontoServer. 

No capítulo 4 o leitor encontra soluções para o desenvolvimento de aplicações 

semânticas. Basicamente são relacionadas ferramentas que auxiliam o desenvolvedor a construir 

aplicações para a Web Semântica. Ênfase no Jena, framework utilizado pelo ontoServer. 

O desenvolvimento do ontoServer é relatado no quinto capítulo. Os requisitos, 

tecnologias e arquitetura do sistema são definidos nesta seção. Encerra-se com um tópico onde são 

mostrados os resultados obtidos com o servidor. 

Os capítulos 6 e 7 contém, respectivamente, as conclusões e trabalhos futuros, e 

referências bibliográficas. 
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2 Web Semântica 
 

Idealizada pelo mesmo criador da web atual, Tim Berners-Lee trouxe ao mundo o 

conceito de Web Semântica. Segundo ele, a nova proposta é uma extensão da web atual, a qual é dado 

um significado bem definido à informação, habilitando computadores e pessoas a trabalharem em 

cooperação (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001). 

A necessidade da criação de uma nova web surgiu devido a maioria do conteúdo 

disponível nela hoje ser projetado para os humanos lerem, e não para programas de computador o 

manipularem significativamente. Computadores podem muito bem processar páginas para 

apresentação ou para o processamento de rotinas, mas, em geral, eles não tem uma maneira para 

processar a semântica. A Web Semântica se propõe a criar uma estrutura que torne isto possível, 

fazendo que o conteúdo possa ser entendido por agentes de software de modo que estes sejam capazes 

de realizar tarefas cada vez mais sofisticadas para os usuários. 

A WS é um projeto amibicioso guiado principalmente pelo World Wide Web Consortium 

– W3C, organização internacional que trabalha no desenvolvimento da web. A abordagem é feita em 

camadas, dividindo o projeto em várias partes como mostra a figura 1: 

 

Figura 1. Arquitetura em Camadas da Web Semântica. 
Fonte: Adaptado (W3C Semantic Web Activity, 2005) 

As camadas ilustradas na figura 1 são interdependentes e, por esta razão, precisam ser 

desenvolvidas uma em cima da outra, implicando que uma camada seja compatível com todas que se 

encontram em nível inferior e parcialmente compatível com as situadas em nível superior (LEUF, 2006). 
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Na base da estrutura em camadas está o XML (Extensible Markup Language), aliado à 

tecnologia de namespace e xmlschema, suportados pelas tecnologias de URI (Uniform Resource 

Identifier) e Unicode, este que representa o sistema padrão de codificação de caracteres e aquele 

simbolizando uma forma única de identificar um recurso. O URI desempenha um papel fundamental, 

pois em se tratando de web, é necessário prover uma forma consistente de identificação única dos 

recursos empregados. O XML propriamente dito é a linguagem de marcação padrão da W3C, utiliza-se 

nessa estrurura para representação sintática da informação. O Namespace é um recurso oriúndo do 

XML e viabiliza que o vocabulário utilizado no documento seja identificado unicamente pela URI. 

Logo acima encontra-se o RDF (Resource Definition Format). O RDF é uma liguagem 

baseada em XML que descreve as informações contidas em um recurso. No contexto da Web Semântica, 

juntamente com o RDF Schema, essa camada fornece primitivas para a organização dos objetos web em 

forma de hierarquias, assim como a descrição de classes, relacionamentos básicos e propriedades 

(AGUIAR, 2006).  

A seguir, a camada de Ontologia provê maior representativadade dos objetos web e 

recursos mais poderosos para a representação de recursos específicos de maneira compartilhada. A 

camada de ontologia será discutida melhor mais adiante. 

A camada de Lógica combina o conhecimento compartilhado das ontologias e as regras 

para promover o raciocínio entre as aplicações. A camada de Prova é o resultado das camadas agindo 

em conjunto, para um resultado das lógicas. É a resposta semântica do pensamento computacional 

proporcionado pelas camadas inferiores perfeitamente funcionais e concisas. É o estado da arte de web 

semântica e a meta a ser alcançada. 

Em linhas gerais a WS funciona dessa forma. Este trabalho não se destina a fazer um 

estudo mais aprofundado da Web Semântica, sendo que maiores detalhes estão presentes na 

bibliografia. 

 

2.1 Ontologia 
 

A camada de ontologia é uma peça chave para o sucesso da Web Semântica. É 

através dela que o conhecimento é representado de maneira formal. É nessa camada que este 

trabalho está mais focado, pois o software desenvolvido é destinado a trabalhar com ontologias. 

Ontologia é uma área da filosofia que representa o estudo do ser, da sua existência, 

do tipo de estrutura de objetos, suas propriedades e relações de tudo que faz parte da realidade 

(SMITH, 2003). Observa-se que uma ontologia neste contexto está muito mais ligada a uma questão 

existencial, uma teoria sobre a existência da natureza. 
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Computacionalmente falando, uma ontologia foi muito bem definida por Borst 

(1997): “ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada”. 

Esta definição é discutida e interpretada com mais detalhes por Fensel (1998): 

� Uma conceitualização: Refere-se a algum modelo abstrato que represente 

um fenômeno do mundo real e suas principais características/relações. 

� Explícita: Significa que os tipos de conceitos envolvidos, assim como suas 

constantes, devem ser explicitamente definidos. Essa definição determina, 

inclusive, como os conceitos se relacionam entre si. 

� Formal: Significa que a ontologia deve ser formalizada, a fim de evitar a 

ambigüidade das linguagens naturais e permitir o processamento 

automático de informações por máquinas. 

� Compartilhada: Significa que uma ontologia deve ser construída em 

consenso de um grupo de entidades com interesses comuns. Desta forma, 

ontologias podem ser criadas e reutilizadas por diferentes aplicações. 

O objetivo da ontologia é representar qualquer domínio de conhecimento, abstrato 

ou não, de uma forma compartilhada. Assim como o modelo de orientação a objetos destina-se a 

representação de entidades do mundo real, as ontologias oferecem algo superior, procurando 

modelar conceitos e relações, através de um conjunto de regras lógicas e um vocabulário de termos 

bem definido. 

Repetindo a analogia com o modelo de orientação a objetos, uma ontologia 

também é composta por classes, hierarquias, relacionamentos, propriedades (atributos) e 

instâncias. Contudo, existe um componente não presente em OO que atribui à ontologia seu caráter 

especial. São as regras (axiomas). Os axiomas são definições ditas como verdadeiras para um 

determinado conceito (AGUIAR, 2006), como por exemplo, um vinho que é dito ser servido com 

certas refeições. 

Um exemplo de ontologia poderia servir para o domínio de vinhos. Na figura 2 

temos classes (em cor preta) para Vinícula, Bordeaux e Pauillac. As instâncias encontram-se em 

vermelho, enquanto que as flechas denotam relações entre os elementos. 
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Figura 2. Abstração do modelo de ontologia para o domínio de vinhos. 
Fonte: Adaptado de Ontology Development 101 (NOY; MCGUINNESS, 2001) 

As classes são o foco da maioria das ontologias, elas descrevem conceitos em um 

domínio. Na figura 2 temos a classe Vinícula que representa os fabricantes de vinhos. Um fabricante 

em específico é uma instância de Vinícula, como demonstra a entidade Château Lafite Rothschild e 

sua flecha com a sigla “INST”, que quer dizerinstância de. Outras inferências podem ser feitas sobre 

o modelo, tais quais a classe Bordeaux para tipo de vinho, afirmando que a vinícula em questão é 

uma das melhores produtoras deste tipo de vinho. 

 

2.1.1  OWL 
 

Muitas linguagens para descreverem ontologias foram concebidas antes do 

surgimento da OWL. Esta foi finalmente definida como uma recomendação pela W3C para a 

publicação e o compartilhamento de ontologias na web. 

A linguagem OWL é baseada em lógica descritiva para a definição de todas as 

suas propriedades, sejam conceitos, classes, instâncias, regras, etc. 

As camadas XML e RDF discutidas anteriormente dão suporte sintático à 

ontologia, enquanto que o OWL funciona em cima destas camadas provendo o suporte 

semântico. A figura 3, a seguir, consiste em um trecho de código escrito em OWL e evidencia o 

uso destas tecnologias. 



 

Figura 

De acordo com o exemplo anterior, um 

por pelo menos um fabricante do tipo vinícula (uma classe), e feito de pelo menos um tipo de 

uva (outra classe). Observe as anotações RDF utilzadas na linguagem e o formato XML com 

namespaces do documento.

Praticamente

informações sobre a ontologia em questão como versões e comentários, a fim de facilitar o 

processo de combinação e compatibilidade de ontologias.

A linguagem OWL é dividida em três versões, que di

com a expressividade e complexidade: OWL Lite, OWL DL e OWL Full. Todas as versões são 

expressas em RDF, uma mais restritiva que outra, sendo que a escolha entre uma ou outra vai 

depender da necessidade do modelo que se deseja 

 

2.2 Aplicações em Web Semântica
 

“A organização que tiver a melhor informação, souber onde encontrá

utilizá-la o mais rápido vencerá” 

de softwares aplicativos  em Web Semântica, exaltando sua importância nas organizações.

Segundo Daconta (2003), o conhecimento é poder, e a sua gestão é a chave para as 

empresas adquirirem vantagem competitiva. A Web Semântica pode trazer estrutura para o caos da 

Figura 3. Exemplo de código de um arquivo OWL. 

De acordo com o exemplo anterior, um vinho é uma bebida alcólica produzida 

por pelo menos um fabricante do tipo vinícula (uma classe), e feito de pelo menos um tipo de 

uva (outra classe). Observe as anotações RDF utilzadas na linguagem e o formato XML com 

namespaces do documento. 

Praticamente toda ontologia em OWL possui uma parte descritiva contendo 

informações sobre a ontologia em questão como versões e comentários, a fim de facilitar o 

processo de combinação e compatibilidade de ontologias. 

A linguagem OWL é dividida em três versões, que diferenciam entre si de acordo 

com a expressividade e complexidade: OWL Lite, OWL DL e OWL Full. Todas as versões são 

expressas em RDF, uma mais restritiva que outra, sendo que a escolha entre uma ou outra vai 

depender da necessidade do modelo que se deseja representar (SMITH; ALESSO, 2005).

Aplicações em Web Semântica 

“A organização que tiver a melhor informação, souber onde encontrá

la o mais rápido vencerá” (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003). O propósito deste tópico é falar 

plicativos  em Web Semântica, exaltando sua importância nas organizações.

Segundo Daconta (2003), o conhecimento é poder, e a sua gestão é a chave para as 

empresas adquirirem vantagem competitiva. A Web Semântica pode trazer estrutura para o caos da 
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vinho é uma bebida alcólica produzida 

por pelo menos um fabricante do tipo vinícula (uma classe), e feito de pelo menos um tipo de 

uva (outra classe). Observe as anotações RDF utilzadas na linguagem e o formato XML com 

toda ontologia em OWL possui uma parte descritiva contendo 

informações sobre a ontologia em questão como versões e comentários, a fim de facilitar o 

ferenciam entre si de acordo 

com a expressividade e complexidade: OWL Lite, OWL DL e OWL Full. Todas as versões são 

expressas em RDF, uma mais restritiva que outra, sendo que a escolha entre uma ou outra vai 

representar (SMITH; ALESSO, 2005). 

“A organização que tiver a melhor informação, souber onde encontrá-la, e puder 

O propósito deste tópico é falar 

plicativos  em Web Semântica, exaltando sua importância nas organizações. 

Segundo Daconta (2003), o conhecimento é poder, e a sua gestão é a chave para as 

empresas adquirirem vantagem competitiva. A Web Semântica pode trazer estrutura para o caos da 



 

informação, denotando as informações com anotações que as máquinas entendam. As organizações 

possuem muita informação que não é aproveitada. Em se tratando de grandes corporações, 

certamente existem inúmeros projetos com atributos parecidos que realizam esforços

Uma base de conhecimento corporativa, e que pudesse ser pesquisada e analisada por agentes de 

software livraria as companias destes problemas, levando

Figura 

Adaptação: The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services,
 and Knowledge Management (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003).

A figura 4 traz uma visão de como uma organização pode se envolver na sua Web 

Semântica corporativa, impactando virtualmente cada peça da organização. Somente a busca da 

informação com significado trará o conhecimento que permitirá as pessoas a tomarem decisões 

mais corretas (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003).

 

2.2.1  KMAI 
 

O KMAI – 

brasileiro que utiliza conceitos das áreas de Web Semântica e IA para coleta, tratamento e 

disponibilização de informações específicas a sustentabilidade e qualidade de vida de 

municípios (HOESCHL; BUEN

A coleta dos dados é realizada através de agentes inteligentes que monitoram 

páginas institucionais, jornais, periódicos, isto é, tudo que esteja disponibilizado na Internet.

O sistema recupera as informações através de ontologia

monitoradas e documentos internos da organização inseridos no sistema através de notas 

informativas. A aplicação é composta dos seguintes módulos:

ação, denotando as informações com anotações que as máquinas entendam. As organizações 

possuem muita informação que não é aproveitada. Em se tratando de grandes corporações, 

certamente existem inúmeros projetos com atributos parecidos que realizam esforços

Uma base de conhecimento corporativa, e que pudesse ser pesquisada e analisada por agentes de 

software livraria as companias destes problemas, levando-a poupar tempo e dinheiro.

Figura 4. Uso da Web Semântica nas Organizações. 
Adaptação: The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services,

and Knowledge Management (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003).

A figura 4 traz uma visão de como uma organização pode se envolver na sua Web 

a corporativa, impactando virtualmente cada peça da organização. Somente a busca da 

informação com significado trará o conhecimento que permitirá as pessoas a tomarem decisões 

mais corretas (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003). 

 Gestão do Conhecimento com Inteligência Artificial é um projeto 

brasileiro que utiliza conceitos das áreas de Web Semântica e IA para coleta, tratamento e 

disponibilização de informações específicas a sustentabilidade e qualidade de vida de 

BUENO; NICOLINI; BEDIN, 2005). 

A coleta dos dados é realizada através de agentes inteligentes que monitoram 

páginas institucionais, jornais, periódicos, isto é, tudo que esteja disponibilizado na Internet.

O sistema recupera as informações através de ontologias nas fontes digitais 

monitoradas e documentos internos da organização inseridos no sistema através de notas 

informativas. A aplicação é composta dos seguintes módulos: 
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ação, denotando as informações com anotações que as máquinas entendam. As organizações 

possuem muita informação que não é aproveitada. Em se tratando de grandes corporações, 

certamente existem inúmeros projetos com atributos parecidos que realizam esforços duplicados. 

Uma base de conhecimento corporativa, e que pudesse ser pesquisada e analisada por agentes de 

a poupar tempo e dinheiro. 

 

Adaptação: The Semantic Web: A Guide to the Future of XML, Web Services, 
and Knowledge Management (DACONTA; OBRST; SMITH, 2003). 

A figura 4 traz uma visão de como uma organização pode se envolver na sua Web 

a corporativa, impactando virtualmente cada peça da organização. Somente a busca da 

informação com significado trará o conhecimento que permitirá as pessoas a tomarem decisões 

Conhecimento com Inteligência Artificial é um projeto 

brasileiro que utiliza conceitos das áreas de Web Semântica e IA para coleta, tratamento e 

disponibilização de informações específicas a sustentabilidade e qualidade de vida de 

A coleta dos dados é realizada através de agentes inteligentes que monitoram 

páginas institucionais, jornais, periódicos, isto é, tudo que esteja disponibilizado na Internet. 

s nas fontes digitais 

monitoradas e documentos internos da organização inseridos no sistema através de notas 
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� Análise: permite a busca em linguagem aberta e resgata os documentos 

mais semelhantes com o texto de entrada; 

� Coleta: capacidade de reunião de informações digitais, advindas da 

internet ou de arquivos locais, em uma base de conhecimento; 

� Notas Informativas: insere conteúdos produzidos pelos analistas com 

possibilidade de recuperação posterior baseado em graus de 

similaridade; 

� Suíte de Engenharia do Conhecimento: módulo destinado a definição 

das ontologias, que serão utilizadas pelas rotinas de inteligência 

artificial para entendenrem o universo dos assuntos; 

� Relatórios Gráficos: visualização gráfica de todos os dados armazenados 

pelo sistema, classificados por tema, termos, fonte, período ou 

combinação destes atributos. 

Embora tenha sido concebida dentro de um escopo maior, em uma organização 

orginada de iniciativas de instituições públicas e privadas do Paraná com o objetivo em 

promover o avanço em questões referentes ao desenvolvimento sustentável – Orbis 

(Observatório Regional de Indicadores de Sustentabilidade) 3, a tecnologia KMAI pode ser 

aplicada a outros domínios, não necessariamente exclusiva a questões de sustentabilidade e 

qualidade de vida. O próximo caso ilustra outro uso da ferramenta. 

 

2.2.2  OntoWeb 
 

OntoWeb é um sistema de buscas que permite uma pesquisa contextualizada 

das informações através do uso de ontologias, possibilitando a realização de consultas com 

grandes volumes de texto, aumento a precisão dos resultados apresentados e agregando 

velocidade e qualidade ao processo de tomada de decisão. 

A utilização de ontologias viabiliza ativar uma sistemática de localização de 

documentos diferente dos demais softwares da categoria, pois considera o contexto dos 

assuntos pesquisados. Além disso, as fontes de informação são selecionadas previamente, 

evitando a recuperação de itens irrelevantes, apresentando resultados eficientes e organizados 

por ordem de similaridade. 

                                                           
3
 Conhecimento maior do Orbis e KMAI no site da organização: <http://www.orbis.org.br>. 
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Figura 5. Funcionamento do Processo de Consulta do OntoWeb. 
Fonte: (OntoWeb, 2007). 

O OntoWeb utiliza a plataforma KMAI, além de outras tecnologias e 

metodologias brasileiras. Atualmente, no momento de escrita deste trabalho, o OntoWeb está 

focado no cenário do Governo Eletrônico. Isto significa que as pesquisas realizadas encontram-

se neste escopo. 

Algumas características do sistema, disponível em 

<http://www.ontoweb.com.br>: 

� Possibilidade de utilização de mais de 15.000 caracteres para análise: o 

campo de pesquisa não é limitado a palavras chave ou a simples 

expressões de busca. 

� Geração de gráfico de linhas na resposta: por meio dele é possível 

acompanhar a variação do assunto pesquisado no tempo, gerando 

subsídios para uma análise qualitativa mais eficiente. 

� Utilização de ontologias contextualizadas no processo de recuperação: 

expandindo os conceitos utilizados na pesquisa e identificando seu 

contexto é possível localizar os documentos mais adequados à demanda 

solicitada. 

� Apresentação do resultado baseada em similaridade: seu critério de 

organização de respostas é puramente técnico, garantindo que os 

registros serão apresentados em ordem decrescente de semelhança 

com o assunto pesquisado. 
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� Hierarquização conceitual: a resposta emitida pelo sistema hierarquiza 

os documentos e textos encontrados. 

 

2.3 Conclusões 
 

A Web Semântica não é ainda algo de concreto. Empresas adotando sistemas 

baseados neste conceito são raras. Desta forma, a WS se encontra muito mais no âmbito acadêmico 

e de pesquisa. Contudo, para ALANI (2005), acredita-se que a difusão desta tecnologia fora das 

universidades depende do surgimento de uma aplicação em massa (i.e. killer application), que atinja 

e afete uma grande parte de usuários da Internet. Algo como o Hotmail, Google e o Yahoo fizeram 

pela Web 2.0 (ALANI; KALFOGLOU; O’HARA; HSADBOLT, 2005). 

Vários obstáculos precisam ser superados para que a Web Semântica se torne 

realidade e algumas das tecnologias que a compõem estão um tanto que imaturas. Dumbill (2000) 

coloca que a Web Semântica já foi muito desacreditada pela comunidade XML e deve continuar 

sendo devido à não exposição de aplicações comerciais em uso e da dificuldade de lidar com 

tecnologias de difícil sintaxe como o RDF/XML. Ainda, em Brooks (2002), o autor diz que a idéia da 

Web Semântica é interessante, porém ainda não está claro se o nível de padronização necessário 

para o sucesso da Web Semântica irá ser possível no ambiente web atual, devido à sua natureza de 

liberdade para a descrição de informações. 

O desafio está lançado. O conceito ainda está em processo de maturidade, as 

empresas que não tiverem o receio de aderir terão grandes chances de sair na frente de seus 

concorrentes. Não é possível prever o futuro, no entanto, desde o advento do HTML e depois o XML, 

nenhuma outra tecnologia tem a tamanha aceitação do RDF e ontologias . O processo evolutivo é 

constante. 
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3 Servidores de Ontologias 
 

Um servidor de ontologias é um sistema que oferece várias funções para gerenciar, 

adaptar e padronizar grupos de ontologias. Ele deve suprir todas as necessidades para obter o reuso de 

ontologias (DING; FENSEL, 2001). Neste sentido, um servidor de ontologias deverá ser facilmente 

acessível e oferecer um eficiente suporte para o reuso e padronização. 

Ainda segundo Ding e Fensel (2001), um servidor de ontologias deve suportar os 

seguintes aspectos em ordem de facilitar o reuso: 

� Gerenciamento através do armazenamento, identificação e controle de versões. 

� Adaptação oferecendo refinado acesso a ontologias existentes e suporte 

avançado na adaptação de ontologias para certos domínios, ao invés de ter que 

criá-las do zero. Em outras palavras, deve prover ambientes amigáveis para a 

busca, edição e processamento de ontologias, facilitando também a tarefa de 

atualiar e estende-las. 

� Total emprego de padronização, utilizando linguagens padronizadas como o OWL 

para manipulação das ontologias. 

 

3.1 Relação de Servidores 
 

O objetivo deste tópico é trazer uma breve introdução sobre os principais servidores 

de ontologias existentes, mais adiante no capítulo será tratado uma melhor discussão e comparação 

entre eles e o ontoServer – servidor proposto neste trabalho. 

 

3.1.1  Ontolingua 
 

Ontolingua é um projeto antigo da universidade de Stanford em atividade desde 

1995. Trata-se de uma ferramenta que suporta a criação, busca, edição colaborativa e 

distribuição de ontologias em formato próprio, denominado Ontolingua. Tudo através de uma 

aplicação web que remotamente permite a manipulação das ontologias no repositório. Dentre 

as suas caracteríscticas podem se destacar suporte para dependências circulares e verificação 

de consistência (FARQUHAR; FIKES; RICE, 1997). Enfim, é um grande projeto com sofisticadas 

ferramentas focado no desenvolvimento e manutenção de ontologias. Os usuários interagem 

com um servidor central por um navegador web onde podem criar, editar e buscar as 

ontologias. No entanto, não suporta a fusão de ontologias e, por se tratar de um sistema 

remoto, possui alto tempo de resposta. 
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3.1.2  ACOS 
 

Desenvolvido no laboratório pelo Centro de Pesquisa Telecom Britânico (British 

Telecom Research), ACOS nasceu com a pretensão de ser um servidor de ontologias orientado 

para a comunidade. Ele provê uma maneira para a então “comunidade” construir ontologias. O 

conceito de comunidade aqui adotado permite que todos tenham a oportunidade de influenciar 

na criação de uma ontologia. O nível de influência depende de uma pontuação de importância 

que é computado mecânicamente em cima de quanto esses usuarios têm contribuído para a 

base de conhecimento do sistema. Esta visão diferenciada do projeto ACOS viabiliza a 

contibuição de qualquer pessoa no processo de desenvolvimento de ontologias. A visão é dita 

diferenciada porque é o contraposto da metodologia centralizada da maioria dos outros 

servidores, em que apenas certos grupos de usuários tem direitos de modificar ontologias. 

Porém o ACOS não é somente limitado aos seres humanos, vários agentes de software podem 

usufruir das facilidades do servidor, se conectando ao mesmo, em uma troca de contribuições 

(LI; THOMPSON; TAN; GILES; GHARIB, 2003). Ainda de acordo com LI (2003), é unicamente 

possível o funcionamento de tal sistema neste cenário devido ao alto grau de 

compartilhabilidade das ontologias mantidas pelo servidor. Isto quer dizer que é requerido pelo 

servidor a remoção de qualquer característica local (própria, fora do padrão, etc.) da ontologia, 

levando assim a uma expressividade mínima, em que a linguagem utilizada seja escrita com 

menos expressividade possível. O ACOS é implementado em Java com uso do Jena, trabalha 

com a linguagem de ontologia DAML-OIL e o repositório para o armazenamento das ontologias 

é baseado em arquivos e diretórios. Infelizmente, o ACOS tem seus contras. A baixa 

expressividade ontológica leva apenas a trabalhos com representação pobre de domínios 

(conhecimento), além disso, não serve para trabalhar com linguagem OWL, sendo as ontologias 

deste servidor escritas na ultrapassada linguagem DAML-OIL. 

 

3.1.3  Starlab 
 

Este servidor de ontologias ainda encontra-se em desenvolvimento na 

Universidade Vrije de Bruxelas. O objetivo do Starlab é ajudar no recolhimento e crescimento de 

ontologias (Starlab, 2007). O projeto é concebido em Java e utiliza banco de dados relacional 

para armazenar as ontologias. Não suporta controle de usuários e verificação de consistência e 

representa as ontologias em formato XML. No momento de escrita deste trabalho, sabe-se que 

uma versão incompleta e experimental do servidor foi implementada. 

 

3.1.4  Kaon 
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Kaon é um grande projeto conduzido pela Universidade de Karlsruhe, 

Alemanha. Ele é o resultado de sofisticadas ferramentas para a utilização em aplicações de 

negócios. Este servidor é feito em Java, roda em um servidor de aplicação JBOSS e provê um 

conjunto de API’s que gravam ontologias em um banco de dados relacional. Permite o trabalho 

em um nível complexo, com máxima expressividade. Em linhas gerais, o Kaon não é só um 

servidor de ontologias, é uma infra-estrutura para o gestão do conhecimento com ontologias 

(Kaon, 2007). Trata-se de um projeto open-source. 

 

3.1.5  OntoRama 
 

As principais funções deste servidor incluem busca, comparação e alteração 

de ontologias WebKB (Web Knowledge Base), um tipo especial de ontologias para web, porém 

compatível com RDF. A plataforma é feita em Java com uso do Jena. O OntoRama não suporta 

verificação de consistência e sua capacidade de realizar desenvolvimento colaborativo on-line é 

limitada. O servidor possui funções de armazenamento e busca baseada em RDF de ontologias. 

O desenvolvimento da ontologia propriamente dito não é seu principal objetivo (EKLUND; 

ROBERTS; GREE, 2002). 

 

3.1.6  OWS 
 

Oriúndo do Instituto de Informática Médica de Stanford, este servidor não lida 

com o desenvolvimento de ontologias. Ele é usado para todas as outras tarefas assumindo que a 

ontologia já exista. OWS significa Ontology Web Services, e como o nome já diz, utiliza da 

tecnologia de web services para prover uma série de serviços, levando ontologias como entrada. 

A implementação é um pouco confusa, pois o servidor não serve de fato como um repositório 

de ontologias (o próprio não armazena as ontologias). O que o software faz é definir uma série 

de serviços em web services, assumindo um contexto de aplicação que já utilize técnicas de Web 

Semântica (DAMERON; NOY; KNUBLAUCH; MUSEN, 2004) . 

 

3.1.7  FIPA 
 

FIPA - Foundation for Physical Agents (Fundação para Agentes Físicos) - é uma 

especificação de um servidor de ontologias que lida com tecnologias que permitem gerenciar 

ontologias. Não é nada de concreto, apenas um conjunto de padrões para interação com 
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ontologias e agentes. A implementação é deixada para os desenvolvedores e não 

necessáriamente precisa atender à todas as tarefas presentes no documento. (FIPA, 2001). 

 

3.2 Comparações 
 

Todos sistemas apresentados ditos como “servidores de ontologias” são, na verdade, 

muito mais do que isso. Exceto o OntoRama, que a seguir será discutido, os sistemas se designam a 

resolver os problemas no processo de desenvolvimento de ontologias. Isto inclui outras ferramentas 

como editor e administração de conhecimento. O InWebS, apresentado anteriormente como um 

projeto de infra-estrutura para construção de aplicações da Web Semântica, estaria num nível mais 

adequado de comparação a estas outras plataformas. É importante relembrar que o ontoServer é 

apenas um componente servidor de ontologias do InWebS, e não se destina a suprir tarefas como 

edição colaborativa, navegação, etc. Neste caso que o ontoServer se assemelha com o OntoRama. 

Dentre os listados, este é o único software que atende a missão de unicamente prover o acesso e 

manipulação em geral de ontologias, exatamente como o ontoServer se propõe. 

Reduzindo o escopo de análise, a comparação (ver tabelas 1 e 2) feita entre os 

demais servidores com o ontoServer mostra que a maioria utiliza plataforma Java, sendo que 

apenas o Kaon se equipara totalmente com o ontoServer neste quesito ao incrementar recursos da 

plataforma J2EE (Java Enterprise). Outro aspecto interessante é o uso do Jena tanto nos servidores 

ACOS como no OntoRama, vindo a validar sua viabilidade de uso com o ontoServer. No que 

concerne a forma como é persistida as ontologias temos o Starlab e o Kaon utilizando base de dados 

relacional. Todos os outros são baseados em sistemas de arquivo ou não foram especificados. 

 Ontolíngua ACOS Starlab KAON 

Objetivo 

Desenvolvimento 
colaborativo de 

ontologias 

Desenvolvimento 
colaborativo de 

ontologias 

Desenvolvimento 
de ontologias 

Desenvolvimento 
de ontologias 

Colaborativo Sim Sim Não encontrado Sim 

Observações 

Falta de 
extensibilidade, 

estritamente 
orientado a 

atividades de 
pesquisa 

Falta de 
extensibilidade, 

estritamente 
orientado a 

atividades de 
pesquisa 

Falta de 
extensibilidade, 

estritamente 
orientado a 

atividades de 
pesquisa 

 
Suporte a 

integração de 
ambientes. 

Representação 

do 

conhecimento 

Complexa Simples Média Complexa 

Expressividade 

da ontologia 
Máxima Mínima Mínima Máxima 

Linguagem da 

ontologia 
Ontolingua DAML+OIL XML RDF 

Verificação de 

consistência 

Manual 
(Interferência 

Automática Não encontrado Automática 
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Humana) 

Controle de 

usuários 
Sim Sim Não Sim 

Persistência 
Sistema de 

arquivos 
Sistema de 

arquivos 
Banco de dados 

Sistema de 
arquivos e banco 

de bados 

Plataforma Não mencionado Java e Jena Java Java e J2EE 

Tabela 1. Quadro de comparação dos servidores de ontologias (parte I). 
Adaptação: Overview of Ontology Servers Research (AHMAD; COLOMB, 2007). 

 OntoRama OWS FIPA ontoServer 

Objetivo 

Armazenamento 
e busca de 
ontologias 

Acesso e 
manipulação 
de ontologias 

com web-
services 

Desenvolvimento 
de ontologias e 
comunicação de 

agentes baseados 
em ontologias 

Publicação, 
busca e 

remoção de 
ontologias 

Colaborativo Não Sim Não mencionado Não 

Observações 

Falta de 
extensibilidade, 

estritamente 
orientado a 

atividades de 
pesquisa 

Falta de 
extensibilidade, 

estritamente 
orientado a 

atividades de 
pesquisa 

Provê padrões de 
serviços para serem 
usados como guia 
em especificações 
de servidores de 

ontologias 

Orientado para 
aplicações que 

desejam utilizar 
os benefícios do 

servidor. 
 

Representação 

do 

conhecimento 

Média 
Livre (não 

especificada) 
Complexa Complexa 

Expressividade 

da ontologia 

Não 
mencionada 

Não 
mencionada 

Livre (não 
especificada) 

Máxima 

Linguagem da 

ontologia 
RDF 

Livre (não 
especificada) 

Livre (não 
especificada) 

RDF / OWL 

Verificação de 

consistência 
Não encontrado 

Semi-
automática 

Livre (Não 
especificado) 

Automática 

Controle de 

usuários 
Não Sim Não aplicável Sim 

Persistência 
Sistema de 

arquivos 
Livre (não 

especificada) 
Livre (não 

especificada) 
Banco de Dados 

Plataforma Java e Jena 
Livre (não 

especificada) 
Livre (não 

especificada) 
Java, J2EE e 

Jena 

Tabela 2. Quadro de comparação dos servidores de ontologias (parte II). 
Adaptação: Overview of Ontology Servers Research (AHMAD; COLOMB, 2007). 

A vantagem do ontoServer para os demais não está apenas em sua arquitetura 

robusta com Enterprise Java Beans (EJB), mas também no fato de ser um dos poucos a utilizarem 

banco de dados relacional, melhorando a performance em consultas. A linguagem aceita pelo 

servidor é RDF, pondendo este ser um arquivo OWL com expressividade máxima, ou seja, a 

aplicação não limita a representatividade do conhecimento inerente da ontologia, podendo existir 

alto grau de complexidade. Melhor ou não, o ontoServer tem como um dos seus principais objetivos 

compor-se ao InWebS, suprindo as necessidades que futuras aplicações venham a ter. 
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3.3 Conclusões 
 

Foram apresentados os conceitos chave relativos a servidores de ontologias, bem 

como uma relação, seguida de várias comparações, dos principais servidores de ontologias 

desenvolvidos (e em desenvolvimento) no mundo. A maioria deles concentra um foco grande no 

processo de desenvolvimento de ontologias, fora do escopo do ontoServer. O reuso de ontologias é 

uma questão sine-qua-non e não deixa de ser levada em consideração por nenhum dos servidores. 

O ontoServer prega esta e demais características revisadas neste tópico, com algumas variações. 
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4 Ambientes de Desenvolvimento de Aplicações Semânticas 
 

A construção de aplicações semânticas envolve a manipulação de ontologias, que 

possuem uma sintaxe peculiar e diferente do presente nos paradigmas de programação existentes. 

Diversas ferramentas tem sido desenvolvidas com o intuito de prover transparência na manipulação de 

arquivos escritos em RDF. Isto se dá através de frameworks e API’s que definem meta-modelos entre a 

sintaxe RDF e a linguagem de programação em questão. Este capítulo apresenta três ferramentas com 

estas características: o RAP, o SOFA e o JENA. 

 

4.1 RAP 
 

RAP é a sigla para RDF API for PHP. Ele contém um conjunto de ferramentas para 

desenvolvimento da Web Semântica voltado a desenvolvedores PHP. Ele oferece suporte para 

manipulação, armazenamento, pesquisa e serialização de grafos RDF. O projeto começou como 

open-source na Universidade de Berlim em 2002 e tem recebido diversas contribuições da 

comunidade de desenvolvedores da Web Semântica. 

O coração do RAP são duas implementações de armazenamento de grafos RDF, uma 

em memória e a outra em banco de dados relacional. Além destas características, o RAP provê uma 

série de interfaces para manipulação de grafos RDF em diversas camadas de abstração, incluindo a 

manipulação de ontologias em OWL (OLDAKOWSKI; BIZER; WESTPHAL, 2004). 

O RAP é muito parecido com o SOFA e Jena, próximos itens abordados, sendo a 

grande diferença este e os outros a linguagem de programação a qual se destinam, respectivamente 

PHP e Java. 

 

4.2 SOFA 
 

SOFA é uma API Java designada a facilitar o desenvolvimento de aplicações na Web 

Semântica de uma forma simplificada (SOFA é acrônimo para Simple Ontology Framework API). Tem 

o objetivo de representar em um modelo de objetos domínios do conhecimento, dado como 

ontologias (ALISHEVSKIKH, 2004). 

O software oferece as seguintes funcionalidades: 

� Um modelo de objeto abstrato para representação de ontologias; 

� Um mecanismo de inferência genérico; 
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� Ferramentas para gravação de ontologias para diversos modelos; 

� Mecanismo para interoperabilidade de ontologias; 

� Ferramentas para representação externa de ontologias (diversas 

linguagens); 

� Mecanismo para validação de ontologias; 

� Ferramentas para busca de ontologias. 

As principais vantagens que tais funcionalidades trazem no desenvolvimento de 

uma aplicação semântica são a (1) redução de tempo e custo de desenvolvimento inerentes do 

reuso de funcionalidades comuns, e (2) aumento da flexibilidade e simplicidade da aplicação, por 

lidar com modelos de objetos altamente abstratos. 

 

Figura 6. SOFA API Design. 
Fonte: Adaptado de SOFA Design Whitepaper (ALISHEVSKIKH, 2004).  

A figura 6 ilustra a arquitetura em camadas do SOFA. Na primeira camada de 

aplicação está o cliente que utiliza os serviços providos pela API na camada logo abaixo, denominada 

de Modelo. Esta camada consiste em interfaces que contém todos os serviços para o cliente 

manipular as ontologias. É a única camada que o cliente interage e conhece. Abaixo aparece a 

camada de inferência, cuja finalidade é implementar os serviços contratados nas interfaces. As duas 

camadas mais abaixo lidam com a forma em que o sistema efetua a persistência. Novamente temos 

interfaces seguidas de classes de implementação. As classes de implementação diferem uma das 

outras dependendo do modo como é realizada a persistência RDF: em memória ou em banco de 

dados relacional. 
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4.3 Jena 
 

Jena é um framework para construção de aplicacões para a Web Semântica em Java. 

Provê um ambiente de desenvolvimento para RDF, RDFS, OWL, SPARQL incluindo uma máquina de 

inferência baseada em regras. 

O framework foi criado no HP Labs SemanticWeb Research e atualmente é 

disponibilizado como software livre, de código aberto, sendo desenvolvido fora do escopo do 

laboratório no qual foi criado. 

O framework Jena inclui: 

� Uma API RDF; 

� Leitura e escrita de RDF em RDF/XML, N3 e N-Triplas; 

� Uma API OWL; 

� Armazenamento em memória e persistente; 

� SPARQL, uma linguagem de consultas. 

O Jena conta com uma API específica para o tratamento de ontologias. Esta API 

transforma uma dada ontologia em um modelo abstrato de dados orientado a objetos e, com isto, 

seus termos passam a ser manipulados como objetos. A grande vantagem em transformar 

ontologias em modelos orientados a objetos é que, com esta transformação, os termos de 

ontologias são tratados como objetos e a programação orientada a objetos pode ser utilizada. Dessa 

maneira, as manipulações nesses modelos tornam-se transparentes e comuns para os 

programadores Java, por exemplo (Felicíssimo, 2004). 

Além disso, o Jena provê uma forma de se armazenar ontologias em bancos de 

dados relacionais, indicando que isso deve ser feito quando o tamanho da ontologia se aproxima ou 

ultrapassa o tamanho da memória principal do computador (Silvestre, 2005). 

Para entender um pouco mais o funcionamento do Jena na manipulação de 

ontologias através do modelo de objetos, será discutido a seguir sua arquitetura. O conjunto de 

classes do Jena contém interfaces de serviços que suportam a manipulação de ontologias 

independentemente da linguagem utilizada (OWL, DAML, RDF, etc.). A interface principal que provê 

esta abstração é a OntModel (ver figura 7, Modelo de Ontologia). Através dela é possível acessar 

outros objetos que se esperam em uma ontologia, como classes, propriedades e instâncias. É 

importante destacar que o objeto OntModel não contém informações contidas nele mesmo. Ele 

apenas ofereçe uma série de serviços, que por sua vez capturam as informações oriúndas da 

camada base presente no esquema da figura 7, responsável pela importação de algum arquivo ou 

outro modelo que represente a ontologia propriamente dita. Porém é fundamental lembrar que 

ontologias contém regras e inferências, e estas se dão através da camada Raciocinador (Reasoner), 
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complementando e capacitando a implementação das diversas funcionalidades oferecidas pela 

OntModel e consequente sucesso na manipulação das ontologias, que para o usuário funciona de 

forma transparente. 

 

Figura 7. Visão geral da OntModel. 
Fonte: Adaptado (Jena, 2007) 

 

4.3.1  Persistência Relacional 
 

Conforme mencionado anteriormente, o framework Jena possibilita a 

persistência das ontologias (incluindo também arquivos RDF) em bancos de dados relacionais. 

Esta funcionalidade é imprescindível para o servidor de ontologias, que a usa todo momento em 

suas operações. A grande vantagem em utilizar o Jena como ferramenta de persistência RDF é a 

transparência, ou seja, a aplicação não acessa diretamente a base de dados e tampouco precisa 

saber sobre o esquema. 

Isto é garantido porque após recuperar uma ontologia da base de dados, a 

mesma é tratada pela interface OntModel, podendo assim ser manipulada como um objeto em 

memória e persistida novamente. A seguir um simples código ilustrando como recuperar uma 

ontologia a partir de uma base de dados: 



 

Figura 8.

Conforme vemos na figura 

última linha, podemos manipular a ontologia através de uma série de métodos presentes nesta 

classe. O Jena utiliza um esquema próprio

armazenamento das ontologias no banco 

diretamente é desencorajado pelos autores do framework e pode levar a complicações. Todas 

as operações devem ser feitas via 

Embora tenhamos esta limitação em prol da simplicidade, é possível conf

o Jena para que aja de uma forma um pouco mais personalizada e otimizada. Esta configuração 

se dá em código através da inserção de propriedades em objetos especiais chamados 

e RDFReader. De posse destes objetos é possível atribuir certas p

influenciarão diretamente a forma como o Jena realizará a serialização.

O ontoServer

principais configurações do Jena, de modo que cada um trabalhe de forma personalizada n

servidor. 

 

4.3.2  Esquema Relacional
 

O Jena se baseia em uma técnica conhecida para armazenar documentos RDF 

em bancos de dados relacionais. Trata

recursos do tipo sujeito – propriedade 

(ao mencionar “afirmações” estamos lidando o mesmo com que o termo em inglês 

“statements”). Cada afirmação destas é mantida como uma única linha em uma tabela com três 

ou quatro colunas, onde a quarta coluna seria uma indicação s

literal. Existem ainda variações mais normalizadas deste tipo de esquema, visando economizar 

espaço de armazenamento. Geralmente neste tipo de modelo mais normalizado, tem

uma tabela para os literais e outra para os recur

afirmações e segunda todos os recursos envolvidos em cada afirmação RDF. A economia de 

espaço é muito maior, pois cada recurso e/ou literal é armazenado somente uma vez no banco; 

. Recuperando uma ontologia de um BD com o Jena

Conforme vemos na figura 8, ao obtermos uma referência para 

última linha, podemos manipular a ontologia através de uma série de métodos presentes nesta 

classe. O Jena utiliza um esquema próprio com suas tabelas e indexadores para o 

armazenamento das ontologias no banco de dados. Tentar acessar o conteúdo destas tabelas 

diretamente é desencorajado pelos autores do framework e pode levar a complicações. Todas 

as operações devem ser feitas via OntModel. 

Embora tenhamos esta limitação em prol da simplicidade, é possível conf

o Jena para que aja de uma forma um pouco mais personalizada e otimizada. Esta configuração 

se dá em código através da inserção de propriedades em objetos especiais chamados 

. De posse destes objetos é possível atribuir certas propriedades e valores que 

influenciarão diretamente a forma como o Jena realizará a serialização. 

ontoServer se propõe a permitir que cada usuário possa ter acesso as 

principais configurações do Jena, de modo que cada um trabalhe de forma personalizada n

Esquema Relacional 

O Jena se baseia em uma técnica conhecida para armazenar documentos RDF 

em bancos de dados relacionais. Trata-se de um método de armazenamento de triplas de 

propriedade – objeto, que nada mais são do que as afirmações RDF 

(ao mencionar “afirmações” estamos lidando o mesmo com que o termo em inglês 

“statements”). Cada afirmação destas é mantida como uma única linha em uma tabela com três 

ou quatro colunas, onde a quarta coluna seria uma indicação se o objeto é uma URI ou um 

literal. Existem ainda variações mais normalizadas deste tipo de esquema, visando economizar 

espaço de armazenamento. Geralmente neste tipo de modelo mais normalizado, tem

uma tabela para os literais e outra para os recursos. A primeira salva os literais de todas as 

afirmações e segunda todos os recursos envolvidos em cada afirmação RDF. A economia de 

espaço é muito maior, pois cada recurso e/ou literal é armazenado somente uma vez no banco; 
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, ao obtermos uma referência para OntModel na 

última linha, podemos manipular a ontologia através de uma série de métodos presentes nesta 

com suas tabelas e indexadores para o 

de dados. Tentar acessar o conteúdo destas tabelas 

diretamente é desencorajado pelos autores do framework e pode levar a complicações. Todas 

Embora tenhamos esta limitação em prol da simplicidade, é possível configurar 

o Jena para que aja de uma forma um pouco mais personalizada e otimizada. Esta configuração 

se dá em código através da inserção de propriedades em objetos especiais chamados RDFWriter 

ropriedades e valores que 

se propõe a permitir que cada usuário possa ter acesso as 

principais configurações do Jena, de modo que cada um trabalhe de forma personalizada no 

O Jena se baseia em uma técnica conhecida para armazenar documentos RDF 

se de um método de armazenamento de triplas de 

o do que as afirmações RDF 

(ao mencionar “afirmações” estamos lidando o mesmo com que o termo em inglês 

“statements”). Cada afirmação destas é mantida como uma única linha em uma tabela com três 

e o objeto é uma URI ou um 

literal. Existem ainda variações mais normalizadas deste tipo de esquema, visando economizar 

espaço de armazenamento. Geralmente neste tipo de modelo mais normalizado, tem-se mais 

sos. A primeira salva os literais de todas as 

afirmações e segunda todos os recursos envolvidos em cada afirmação RDF. A economia de 

espaço é muito maior, pois cada recurso e/ou literal é armazenado somente uma vez no banco; 
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porém, perde-se na performance das consultas, devido ao maior número de junções (i.e. joins) 

de tabelas. 

A partir da versão 2, o framework Jena utiliza uma mistura destes esquemas 

previamente discutidos, mantendo um equilíbrio na normalização e combinando economia de 

espaço com desempenho nas consultas. Isto ocorre na persistência única de objetos com 

valores muito grandes e múltipla de objetos com valores considerados pequenos. Sendo assim, 

ao realizar uma consulta em que os valores a serem pesquisados forem curtos, a consulta será 

feita com um simples comando select SQL, sem joins. Agora, se os valores a serem pesquisados 

forem muito grandes, o Jena irá recorrer a consultas mais complexas em mais de uma tabela. 

 

Figura 9. Esquema lógico da persistência RDF do Jena. 

Na figura anterior aparece o modelo de dados que o Jena cria no banco para 

manipulação RDF. De um lado, duas tabelas de statements, sendo cada uma responsável por 

tratar um tipo de afirmação RDF. A tabela com nome jena_g1t0_reif é usada para armazenar os 

reified statements, ou seja, aquelas afirmações que são tratadas pelo Jena como um recurso. 

Esta característica de tratar a tripa sujeito – predicado – objeto como um recurso é importante 

para se fazerem inferências sobre determinado statement. Nota-se a coluna Stmt : VARCHAR, 
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que justamente retifica a dada afirmação RDF como um recurso. A outra tabela, de sufixo stmt, 

apenas armazena as afirmações RDF, sem se preocupar em agrupá-las como um recurso. 

As outras tabelas do modelo são de sistema, e servem para armazenar meta-

dados e os valores “grandes” (mencionados anteriormente como o tamanho do valor do objeto) 

de literais e recursos / URI. Se alguma consulta vier de encontro com algum objeto que possua 

um valor grande, o Jena recorre a estas tabelas. 

O identificador GraphID : INT presente na maioria das entidades, é o 

identificador do modelo, que nada mais é o agrupamento das afirmações que compôem a 

ontologia.4 

 

4.4 Conclusões 
 

Todas as aplicações conferidas até aqui possuem um objetivo em comum: mapear 

arquivos com sintaxe RDF em um modelo de dados orientado a objetos. O desenvolvedor de 

aplicações em Web Semântica que utiliza as linguagens de programação OO necessita deste suporte 

para ter uma transparência no trabalho com ontologias, focando o seu trabalho diretamente no 

negócio que lhe interessa. Uma funcionalidade presente tanto no RAP, SOFA e Jena é a possibilidade 

de armazenar arquivos RDF em bancos de dados relacionais, através de um modelo particular de 

cada um. Isto denota a importântica que tem a persistência relacional deste tipo de recurso para 

com as aplicações de de software. 

A escolha do Jena como integrante do ontoServer se deve a maior quantidade de 

recursos, documentação e suporte oferecidos. A comunidade do Jena cresce bastante e o 

framework adquire rapidamente cada vez mais popularidade. Além disso, por ser voltado a 

plataforma Java, automaticamente exclui o RAP PHP. O SOFA mostrou ser uma boa opção, porém 

não tão completa quanto o Jena. 

                                                           
4
 Informações mais detalhadas de como o Jena cria seu modelo relacional em: 

<http://jena.sourceforge.net/DB/layout.html>. 
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5 ontoServer: Servidor de Ontologias 
 

5.1 Requisitos 
 

O objetivo do ontoServer é se tornar um servidor de ontologias ao mesmo tempo 

eficiente, robusto, extensível e reutilizável por diversas aplicações. Esta independência e 

performance são muito importantes para o propóstio do ontoServer. Sendo assim, são necessários o 

cumprimento dos seguintes requisitos não-funcionais: 

� A não dependência de aplicações terceiras para as operações com 

ontologias. O quanto mais nativo, melhor. 

� Acesso remoto do servidor: aplicações de qualquer lugar da rede poderão 

obter acesso ao servidor. 

� Controle transacional: se alguma operação falhar serão desfeitas todas as 

demais já realizadas, garantido a consistência dos dados. 

� Independência quanto ao banco de dados utilizado. 

� Alta disponibilidade, permitindo configurar o ambiente para atuar de forma 

distribuída em cenários de muitos acessos simultâneos. 

� Multiplataforma. 

Além da infra-estrutura apresentada, o sistema precisará contar com um mínimo de 

funcionalidades para caracterizar-se um bom servidor de ontologias. Será preciso que, além da 

simples publicação, consulta e remoção de ontologias, o sistema implemente controle de versões de 

ontologias, gerenciamento de usuários e configurações. 

No ontoServer, uma ontologia terá uma versão e zero ou mais usuários associados a 

ela. Um usuário do servidor poderá possuir zero ou mais ontologias e uma configuração. A 

configuração será um conjunto de propriedades personalizáveis que permitirão o usuário trabalhar 

de forma mais customizada no servidor.  

As funcionalidades do sistema explicam  como os conceitos recém apresentados se 

aplicam. Foram agrupadas por similaridade, de modo que cada ítem a seguir pode ser considerado 

como um caso de uso. 

 

�  Publicação de Ontologias 
 

i. Publicar uma ontologia em uma nova versão, atribuindo 

obrigatoriamente a um usuário previamente cadastrado no sistema. A 

ontologia deve estar associada a um nome informado pelo ator. 
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ii. Publicar uma ontologia em uma versão já existente, atribuindo 

obrigatoriamente a um usuário previamente cadastrado no sistema e 

que já seja dono da ontologia naquela versão. Não apenas a versão 

como o nome associado a ontologia devem ser informados pelo ator. 

 

�  Busca de Ontologias 
 

i. Buscar a última versão de uma ontologia através do seu nome, 

retornando a própria com todos os usuários associadas a ela. 

ii. Buscar pelo nome uma ontologia em determinada versão, retornando a 

própria com todos os usuários associadas a ela. 

iii. Buscar pelo nome a última versão de uma ontologia de determinado 

usuário, sendo a operação bem sucedida somente se o usuário for dono 

da própria. 

iv. Buscar pelo nome uma ontologia atribuída a um usuário de 

determinada versão, sendo a operação bem sucedida somente se o 

usuário for dono da própria. 

v. Buscar todas ontologias armazenadas no servidor. 

vi. Buscar todas as ontologias que pertencem a um usuário. 

vii. Buscar o nome de todas ontologias armazenadas no servidor. 

viii. Buscar o nome de todas ontologias que pertencem a um usuário. 

 

�  Remoção de Ontologias 
 

i. Remover todas as versões de uma ontologia pelo seu nome. 

ii. Remover determinada versão de uma ontologia pelo seu nome. 

iii. Remover pelo nome todas as versões de uma ontologia associada a um 

usuário, sendo a operação bem sucedida somente se o usuário for o 

único dono da própria. Caso contrário, apenas eliminar o vínculo. 

iv. Remover pelo nome determinada versão de uma ontologia associada a 

um usuário, sendo a operação bem sucedida somente se o usuário for o 

único dono da ontologia na dada versão. Caso contrário, apenas 

eliminar o vínculo. 

v. Remover todas as ontologias do armazenadas no servidor. 

vi. Remover todas as ontologias de um usuário, sendo definitivamente 

eliminadas somente as ontologias em que o usuário for o único dono, 

nos outros casos apenas desfazer o vínculo. 



40 
 

vii. Remover todas as versões anteriores de uma ontologia pelo seu nome, 

deixando armazenada somente a última versão. 

viii. Remover pelo nome todas as versões anteriores de uma ontologia 

pertencente a um usuário, deixando somente a última versão e sendo 

definitivamente eliminada somente as versões em que o usuário for o 

único dono, nos outros casos apenas desfazer o vínculo. 

 

�  Gerenciamento de Usuários 
 

i. Atribuir todas as versões de uma ontologia já existente a um usuário 

previamente cadastrado no sistema. 

ii. Atribuir determinada versão de uma ontologia já existente a um usuário 

previamente cadastrado no sistema. 

iii. Buscar um usuário pelo seu identificador único (login). 

iv. Criar um usuário com configuração padrão, contendo no mínimo das 

informações: nome e identificador único (login). 

v. Criar um usuário com configuração personalizada, contendo no mínimo 

as informações: nome e identificador único (login). As informações de 

configuração que não forem informadas assumirão os valores padrão. 

vi. Alterar os dados de um usuário. 

vii. Remover um usuário do sistema através do seu identificador único 

(login). 

viii. Remover um usuário do sistema através do seu identificador único 

(login) juntamente com todas as ontologias vinculadas a ele. Somente 

serão removidas as ontologias em que o usuário for o único dono. Nos 

outros caso somente desfazer o vínculo. 

 

�  Gerenciamento de Configuração 
 

i. Criar ou alterar uma configuração para um usuário. As informações de 

configuração não informadas assumirão os valores padrão. 

ii. Consultar a configuração de um usuário através do identificador único 

(login) do usuário. 
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5.2 Arquitetura do ontoServer 
 

O servidor, além de ser implementado na linguagem Java, utiliza algumas das 

tecnologias da especificação Java EE 5. Desta forma, é requerido o uso de um servidor de aplicação 

que implemente esta especificação. A arquitetura do componente foi desenhada para ser 

extensivel, podendo facilmente ser acrescida de novas funcionalidades, reaproveitando as 

existentes. 

 

Figura 10. Arquitetura ontoServer. 

Conforme mencionado, para que a aplicação entre em funcionamento, é necessário 

que esta esteja em um servidor de aplicação. No caso, algum compatível com a especificação Java 

EE 5. O servidor de aplicação, entre outras facilidades, oferece suporte para o acesso remoto via 

RMI (Remote Method Invocation) do ontoServer. Também seria possível o acesso via WebServices, 

mas esta facilidade não está definida no escopo do projeto. Toda a lógica de negócio e os serviços 

oferecidos pelo servidor de ontologias estão nos EBJ’s session beans. Estes, usufruem do Jena e de 

Entity Beans, via JPA, para a persistência e recuperação de ontologias e outras informações no 

banco de dados. Os Entity Beans são classes Java cujo objetivo é refletir o modelo de dados 

encontrado no BD, oferencendo facilidade e transparência na manipulação dos dados. As classes 

model carregam informações mais relevantes ao cliente e, além das interfaces EJB, são as únicas 
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classes amarradas a ele. Em outras palavras, a aplicação cliente só importa estas classes e não tem 

acesso direto ao Jena e aos Entity Beans, aumentando o desacoplamento do servidor. 

 

5.2.1  Tecnologias 
 

O software objeto deste trabalho é desenvolvido inteiramente com tecnologias 

da família Java. Este direcionamento é seguido devido a plataforma Java possuir algumas 

caracaterísticas indispensáveis: orientada a objetos, mutiplataforma, distribuída e segura. Java 

atualmente é a melhor opção para aplicações de grande porte, pois possui uma série de 

recursos que habilitam o desenvolvedor a atingir tal objetivo. 

 

5.2.1.1 Java EE 5 

 

Java Enterprise Edition versão 1.5 é o mais recente conjunto de 

especificações que definem os padrões para aplicações cliente / servidor em Java. A Sun 

Microsystems, detentora dos direitos do Java, define juntamente com outras empresas uma 

série de tecnologias e suas funcionalidades, como EJB, JPA e Annotations. A implementação 

destas especificações ficam por conta do mercado, e são encontradas nos servidores de 

aplicação como JBOSS, WebSphere, Sun Application Server, etc.  

O servidor de aplicação escolhido é o Sun Application Server 9.1, da Sun 

Microsystems. Este servidor é desenvolvido pela comunidade do projeto open-source 

GlassFish.5 É considerado a implementação referência da especificação Java EE 5, contendo 

o mínimo de configurações proprietárias. Uma aplicação que rode em cima dele está 

automaticamente apta a rodar em qualquer outro servidor Java EE 5. (Glassfish Community, 

2007). 

 

5.2.1.2 EJB 3 

 

Enterprise Java Beans 3 é o coração da especificação Java EE 5. Em linhas 

gerais, são objetos Java gerenciados por contêiners presentes em servidores de aplicação. A 

grande vantagem disto é que o desenvolvedor apenas escreve o código de negócio, 

deixando diversas tarefas como comunicação remota, controle de transação e 

balanceamento de carga por conta do contêiner. Um objeto EJB só existe dentro de um 

servidor de aplicação. (JENDROCK; BALL; CARSON; EVANS, 2006). 

                                                           
5
 Projeto Galssfish e Sun Application Server em <https://glassfish.dev.java.net>. 
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O código que define as regras para a persistência e recuperação de 

ontologias encontra-se nestas classes, pois este é o código de negócio do ontoServer. Estes 

EJB’s implementam interfaces remotas e locais que contém os métodos acessíveis aos 

clientes da aplicação. Não é possível nenhum agente acessar diretamente o EJB. É preciso 

obter acesso a sua interface remota, para o caso do cliente do ontoServer estar em locais 

distintos da rede, ou  a interface local, para o cliente que encontra-se na mesma máquina do 

servidor. 

 

5.2.1.3 JPA 

 

Java Persistence API é a camada que realiza a manipulação dos dados no 

banco, e conta com: (1) serviços implementados por um provedor (i.e. Hibernate, TopLink), 

(2) mapeamento objeto / relacional pelos Entity Beans e (3) uma linguagem de consulta 

padrão (JENDROCK; BALL; CARSON; EVANS, 2006). O desenvolvedor ganha muito em 

transparência ao utilizar JPA, pois para lidar com o banco de dados ele utiliza das interfaces 

e linguagem de consulta padrão da API, bastando apenas escolher o provedor mais 

adequado. No caso do ontoServer foi escolhido o TopLink, da Sun. 

O servidor de ontologias utiliza esta tecnologia para fazer a persistência dos 

dados que auxiliam a administração das ontologias, fazendo o mapeamento objeto / 

relacional das entidades Usuário, Ontologia, Configuração, e Versão. Cada uma destas 

entidades é mapeada por uma classe Java com anotações (annotations, veja a seguir) que 

referenciam as tabelas do banco, incluindo os relacionamentos e restrições de integridade. 

A API JPA também é responsável pela persistência destes dados no BD, de modo que é feito 

com simplicidade e transparência através do objeto javax.persistence.EntityManager. 

 

5.2.1.4 Annotations 

 

Desde a versão 5, Java conta com o recurso de annotations. É uma forma de 

substituir os arquivos XML, adicionando meta-dados diretamente no código fonte, por 

anotações com sintaxe bem definida. No ontoServer é usado exaustivamente com um 

propósito um pouco diferente, porém válido: a injeção de dependências. Quando um 

recurso como um EJB precisa de uma referência para outro, por exemplo, uma anotação 

pode ser marcada em um atributo, dizendo ao contênier para injetar aquela referência na 

variável definida. Isto elimina escritas de lookup em JNDI, deixando o código bem mais limpo 

e reutilizável. 
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Annotations também são utilizadas para definir parâmetros JPA. As classes 

Entity Beans do ontoServer contém diversas anotações de mapeamento objeto / relacional 

e de especificação de queries (consultas SQL). O próprio recurso Annotations é responsável 

por determinar uma classe como sendo Entity Bean ou EJB. 

 

5.2.2  Modelagem de Dados 
 

Por consequência do grande suporte e documentação existente, e por ter uma 

alta compatibilidade com o Jena, o banco de dados do ontoServer é o MySQL versão 5.0. 

As ontologias armazenadas pelo Jena não contém informações do tipo versão e 

usuário. Como os requisitos do servidor pedem por essas informações, foi necessário a criação 

de algumas tabelas que guardam estes dados e as relacionam com a ontologia armazenada pelo 

Jena. Esta seção visa apresentar o modelo de dados criado para dar suporte as funcionalidades 

do servidor. Quanto ao modelo de persistência RDF de ontologias, ver 4.3.2. 

 

Figura 11. Esquema Lógico Banco de Dados ontoServer. 

Observe na figura 11 as tabelas ONTOLOGIA, VERSAO, USUARIO e 

CONFIGURACAO. Todas contém como chave primária um identificador auto-incrementável. 
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A primeira tabela, ONTOLOGIA, tem como principal papel relacionar a ontologia 

armazenada no esquema relacional do Jena com um usuário. A relação é feita através do nome 

da ontologia (NOME_ONTOLOGIA) com o id do usuário (USUARIO_ID). Há também uma ligação 

importante entre ontologia e a tabela VERSAO pela chave primária desta tabela. A combinação 

destes três campos deve ser única, porquanto um usuário deve ser dono apenas uma vez de 

certa ontologia em uma dada versão. 

A tabela USUARIO contém um campo USUARIO_ID responsável por identificar 

de forma única um usuário no sistema. Deve ser obrigatoriamente informado no seu cadastro. 

Esta mesma tabela contém a chave primária de CONFIGURACAO, apontando para uma relação 

de 1 para 1 entre as duas. A combinação de USUARIO_ID e CONFIGURACAO_ID precisa ser única 

para garantir que um usuário não tenha mais de uma configuração. 

Em CONFIGURACAO, exceto a chave primária, cada um dos campos contém um 

valor que impacta de forma diferente o funcionamento do servidor de ontologias. 

� ALLOWBADURIS: Indica se as URI’s de uma ontologia devem ser 

verificadas antes da persistência. O valor em “true” ordena o Jena a 

verificar se a URI armazenada já existe. O valor em “false” aumenta a 

performance. 

� LONGID: valor em “true” o Jena armazenará os id’s dos recursos em 

formato curto, aumentando a performance; “false” o contrário, em 

formato longo. Em alguns casos o valor em “true” pode causar estouro 

de memória. 

� TAB: o número de espaços de identação do arquivo da ontologia. Em 

escala, é possível perder ou ganhar espaço de armazenamento. 

� ERRORMODE: permite um controle mais acurado dos erros no parsing 

dos arquivos. Os valores permitidos são: default, lax, strict, ignore e 

warning. 

 

5.2.3  Modelagem UML 
 

Dados os requisitos e seu agrupamento na seção 5.1, podemos naturalmente 

extrair os casos de uso conforme a figura 12: 



 

Figura 

 A concepção do agente servidor de ontologias parte dos serviços prestados por 

classes EJB. Estas classes implementam interfaces java que contém uma série de serviços 

(métodos) que o cliente tem a disp

principais assuntos existentes no 

unicamente relacionados a manipulação de ontologias, outro exclusivo a operações com 

usuários e um último relacionado a configuração de usuários.

O diagrama de classes na figura 13

divisão das responsabilidades funciona. As classes Publicar

BuscarontoServerBean e Remover

efetua todas operações com ontologias, sendo intuitivo, pela sua assinatura, que tipos de 

serviços cada uma oferece. Estas três classes herdam a 

conhecer o Jena e a conexão deste com o banco de da

código nas subclasses e permite que haja um cache dos objetos do Jena, aumentando o 

desempenho. 

Ainda no diagrama de EJB, a classe UsuarioBean não possui nada além de 

métodos para operações com usuários. Não há aqui u

prestado. Todos encontram

ontologias e vice-versa, existem diversas associações em UsuarioBean para com a família 

Figura 12. Diagrama de Casos de Uso. 

A concepção do agente servidor de ontologias parte dos serviços prestados por 

classes EJB. Estas classes implementam interfaces java que contém uma série de serviços 

(métodos) que o cliente tem a disposição. A modelagem dos EJB’s foi pensada de acordo com os 

principais assuntos existentes no ontoServer, havendo um grupo de interfaces com serviços 

unicamente relacionados a manipulação de ontologias, outro exclusivo a operações com 

elacionado a configuração de usuários. 

diagrama de classes na figura 13 ilustra mais especificamente como essa 

divisão das responsabilidades funciona. As classes Publicar

Bean e RemoverontoServerBean estão relacionadas ao grupo de classes que 

efetua todas operações com ontologias, sendo intuitivo, pela sua assinatura, que tipos de 

serviços cada uma oferece. Estas três classes herdam a ontoServerBean, cuja responsabilidade é 

conhecer o Jena e a conexão deste com o banco de dados. Esta medida evita a duplicação de 

código nas subclasses e permite que haja um cache dos objetos do Jena, aumentando o 

Ainda no diagrama de EJB, a classe UsuarioBean não possui nada além de 

métodos para operações com usuários. Não há aqui uma divisão quanto ao tipo de serviço 

prestado. Todos encontram-se na mesma classe. Como usuário é intimamente ligado a 

versa, existem diversas associações em UsuarioBean para com a família 
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A concepção do agente servidor de ontologias parte dos serviços prestados por 

classes EJB. Estas classes implementam interfaces java que contém uma série de serviços 

osição. A modelagem dos EJB’s foi pensada de acordo com os 

, havendo um grupo de interfaces com serviços 

unicamente relacionados a manipulação de ontologias, outro exclusivo a operações com 

ilustra mais especificamente como essa 

divisão das responsabilidades funciona. As classes PublicarontoServerBean, 

rupo de classes que 

efetua todas operações com ontologias, sendo intuitivo, pela sua assinatura, que tipos de 

Bean, cuja responsabilidade é 

dos. Esta medida evita a duplicação de 

código nas subclasses e permite que haja um cache dos objetos do Jena, aumentando o 

Ainda no diagrama de EJB, a classe UsuarioBean não possui nada além de 

ma divisão quanto ao tipo de serviço 

se na mesma classe. Como usuário é intimamente ligado a 

versa, existem diversas associações em UsuarioBean para com a família 



 

ontoServerBean. O EJB ConfiguracaoBean eventualme

associação existe no modelo.

É importante ressaltar que este modelo pode ser estendido, tornando

funcional. Ele busca atender as operações mais 

sofisticadas. A inclusão de novos EJB’s seja via herança ou associação é um dos melhores 

benefícios que sobressaltam o uso da linguagem Java.

O próximo diagrama (figura 1

dados do domíno servidor de ontologias. No pacote (

encontram-se as classes que visam refletir as tabelas no banco de dados. Estas classes são do 

tipo Entity Bean, explicadas em 5.2.1. Não há nenhuma novidade

relação as tabelas do BD discutidas em 5.2.2. Deve ser evitado o contado destas classes pelo 

cliente. Somente a apicação deve conhecê

A outra parte do diagrama de classes Model tem o pacote 

br.com.ontoServer.model. Este 

Bean. O EJB ConfiguracaoBean eventualmente é ligado ao usuário e porquanto tal 

associação existe no modelo. 

Figura 13. Diagrama de Classes EJB. 

É importante ressaltar que este modelo pode ser estendido, tornando

funcional. Ele busca atender as operações mais básicas e que sirvam de base para outras mais 

sofisticadas. A inclusão de novos EJB’s seja via herança ou associação é um dos melhores 

benefícios que sobressaltam o uso da linguagem Java. 

O próximo diagrama (figura 14) representa as classes com papel de mo

dados do domíno servidor de ontologias. No pacote (package) br.com.ontoServer

se as classes que visam refletir as tabelas no banco de dados. Estas classes são do 

, explicadas em 5.2.1. Não há nenhuma novidade nas regras destas classes com 

relação as tabelas do BD discutidas em 5.2.2. Deve ser evitado o contado destas classes pelo 

cliente. Somente a apicação deve conhecê-las. 

A outra parte do diagrama de classes Model tem o pacote 

.model. Este package retém as classes com os dados em uma perspectiva 
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nte é ligado ao usuário e porquanto tal 

 

É importante ressaltar que este modelo pode ser estendido, tornando-o mais 

básicas e que sirvam de base para outras mais 

sofisticadas. A inclusão de novos EJB’s seja via herança ou associação é um dos melhores 

) representa as classes com papel de modelar os 

ontoServer.model.entity 

se as classes que visam refletir as tabelas no banco de dados. Estas classes são do 

nas regras destas classes com 

relação as tabelas do BD discutidas em 5.2.2. Deve ser evitado o contado destas classes pelo 

A outra parte do diagrama de classes Model tem o pacote 

retém as classes com os dados em uma perspectiva 
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mais orientada ao cliente. Entre as três ali presentes, a Ontologia merece uma maior 

explanação. As outras não diferem tanto das “primas” do outro pacote. Esta classe Ontologia 

tem o papel principal de carregar o arquivo da ontologia OWL em diversos tipos. O mais simples 

é através do formato String. Neste caso, a ontologia é transformada em um objeto String e pode 

ser transferida via rede, do cliente para o servidor. A ontologia do tipo OutputStream é utilizada 

para resposta, quando o cliente solicita ontologia(s) ao servidor. OutputStream é um objeto da 

API nativa Java e é a forma serializável de como o Jena lê uma ontologia do banco de dados. O 

terceiro e último tipo de formato de ontologia encontrada em Ontologia é do tipo genérico. Este 

conceito de tipo genérico foi introduzido no Java 5 e afirma que um tipo de dado pode ser 

passado ao objeto no momento de sua instanciação. Desta forma, ao escrever novo código e 

utilizar a classe Ontologia, o desenvolvedor tem a opção de dizer qual tipo ele deseja que seja 

aquele atributo da classe Ontologia, seja uma String ou qualquer outro descendente de Object. 

A existência de outro atributo genérico com nomenclatura “não persistente” é apenas uma 

segunda opção não serializável inapta a ser transferida via rede. É útil para os casos em que o 

tipo desejado não implementa a interface Serializable. 



 

Uma aplicação com uma boa modelagem exige suas próprias classes de erros. A 

ontoServerException no diagrama da figura 15

Problemas com o banco de dados ou de v

classe estende a classe java.lang.Exception

mais específicos de erros, contendo mensagens relativas a própria entidade que representam.

Figura 14. Diagrama de Classes Model. 

Uma aplicação com uma boa modelagem exige suas próprias classes de erros. A 

ception no diagrama da figura 15 é a classe geral de erros do 

Problemas com o banco de dados ou de validação estão definidas através de constantes. Esta 

java.lang.Exception. A UsuarioException e OntologiaException são tipos 

mais específicos de erros, contendo mensagens relativas a própria entidade que representam.
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Uma aplicação com uma boa modelagem exige suas próprias classes de erros. A 

é a classe geral de erros do ontoServer. 

alidação estão definidas através de constantes. Esta 

. A UsuarioException e OntologiaException são tipos 

mais específicos de erros, contendo mensagens relativas a própria entidade que representam. 



 

Figura 

Além das classes 

utilidade geralmente contém métodos estáticos (

utilizadas mais de uma vez 

métodos static para conversão de objetos 

recebe um objeto do tipo 

conversões para compatibilzar é o propósito da classe na figura 1

 

5.3 Resultados 
 

O software implementado foi testado em suas funcionalidades de acordo com os 

requisitos apresentados. Atualmente é um 

com outros componentes do projeto InWebS

mas sim interfaces Java onde o programador que desejar utilizar os serviços aqui criados pelo 

Figura 15. Diagrama de Classes Exceptions. 

Além das classes exceptions ainda há uma classe de utilidade. Classes de 

utilidade geralmente contém métodos estáticos (static) com objetivo de agregar rotinas que são 

utilizadas mais de uma vez ao longo do código. Neste caso, a ontoServer

para conversão de objetos java.lang.InpuStream para String e vice

recebe um objeto do tipo InputStream com a ontologia para aramezamento no BD. Fazer as 

ara compatibilzar é o propósito da classe na figura 16. 

Figura 16. Classe ontoServerUtils. 

O software implementado foi testado em suas funcionalidades de acordo com os 

requisitos apresentados. Atualmente é um componente de software EJB pronto para se integrar 

com outros componentes do projeto InWebS. O sistema desenvolvido não possui interface gráfica, 

mas sim interfaces Java onde o programador que desejar utilizar os serviços aqui criados pelo 
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ainda há uma classe de utilidade. Classes de 

) com objetivo de agregar rotinas que são 

ontoServerUtils possui dois 

para String e vice-versa. O Jena 

com a ontologia para aramezamento no BD. Fazer as 

 

O software implementado foi testado em suas funcionalidades de acordo com os 

componente de software EJB pronto para se integrar 

. O sistema desenvolvido não possui interface gráfica, 

mas sim interfaces Java onde o programador que desejar utilizar os serviços aqui criados pelo 
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ontoServer, o pode fazer com a maior simplicidade possível, desde que o ontoServer esteja rodando 

apropriadamente em um servidor de aplicação Java EE 5. 

O próprio software implementado ainda pode e deve ser estendido, adicionando-se 

novos recursos e funcionalidades. Contudo, as principais e mais básicas funcionalidades encontram-

se disponíveis, e a definição de novas e mais sofisticadas serão escritas em cima das existentes, 

reaproveitando o que já foi feito. 

 



52 
 

6 Conclusões e Trabalhos Futuros 
 

A finalidade deste trabalho foi desenvolver um servidor de ontologias (ontoServer) para 

a publicação e e gerenciamento de ontologias. O servidor implementado atendeu aos requisitos 

especificados para a sua integração com o Projeto InWebS. Para o desenvolvimento do ontoServer 

foram especificados os requisitos necessários empregando a modelagem UML e tecnologias  modernas, 

entre elas o Java EE. 

O ontoServer se mostrou robusto, extensível e desacoplado, uma vez que atendeu as 

funcionalidades básicas de um servidor de ontologias seguindo estas características. Caso seja 

necessário realizar alterações no futuro, tais alterações poderão facilmente ser realizadas, uma vez que 

o projeto foi realizado seguindo padrões de desenvolvimento e documentação própria. 

O framework Jena foi fundamental na implementação do sistema. Sem ele seria 

necessário pensar e recriar métodos para armazenar e representar as ontologias no Java, que poderiam 

nem vir a ser tão eficientes quanto aos já existentes na API. Além do mais, a ferramenta provou ter um 

desempenho aceitável tanto no armazenamento quanto na recuperação de ontologias do banco de 

dados. 

A utilização da plataforma Java EE 5 comprovou ser outro fator de sucesso do projeto. 

Com um código acima de tudo simplificado, conseguiu desempenhar o papel proposto encorporando 

uma série de recursos que agregaram bastante valor a aplicação. O desacoplamento e disponibilidade 

remota dos serviços são grandes trunfos alcançados graças ao Java EE. 

A Web Semântica é uma realidade com muito terreno a ser explorado, muito mais que 

uma inovação, ela representa a superação das limitações encontradas na web atual. Um passo evolutivo 

de mudança de paradigma, em que o ser humano fará um esforço para estruturar a informação de 

maneira que as máquinas entendam. 

Por meio deste trabalho foi possível entrar em contato com o mundo da Web 

Semântica, adquirindo no decorrer do mesmo conhecimento mais aprofundado das tecnologias e 

conceitos envolvidos, principalmente ontologias. A implementação do servidor de ontologias trouxe 

novas habilidades nas tecnologias mais recentes da plataforma Java, tais como EJB, Entity Beans, 

Annotations, etc. Desenvolver um sistema deste tipo desde o início utilizando os conhecimentos 

adquiridos na graduação, e tendo que aprender novos, realmente transformou-se em uma experiência 

de muito valor. 

O ontoServer atingiu seus objetivos implementando um ambiente de publicação, busca 

e remoção de ontologias. Porém, significa apenas um pedaço de um sistema com capacidade de se 

tornar muito maior; uma plataforma para o desenvolvimento de ontologias, incluindo editor, 

ferramentas de inferência, ferramentas visuais, etc. Estes e outros sistemas que se integrem ao 

ontoServer seriam convenientes aplicações de trabalhos futuros, agregariam valor ao ontoServer e 
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ajudariam na expansão da Web Semântica. No que concerne a trabalhos futuros diretamente 

relacionados a este servidor de ontologias temos: 

1. Desenvolvimento colaborativo: a idéia de um grupo de usuários trabalhar 

simultâneamente em uma mesma ontologia. A implantação requer o controle 

concorrente nos dados e criação de um sistema de merge de ontologias; 

2. A criação de WebServices para os serviços disponíveis, habilitando uma 

integração plena do servidor com outros sistemas. 

3. A própria extensibilidade do servidor, adicionando novos serviços e 

gerenciamento mais sofisticado de usuários e configuração. 
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