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RESUMO 

 

A Web semântica ainda não está popularizada, mas não há dúvidas de sua 

importância, pois com o crescimento da quantidade de conteúdo na web atual, é 

necessário que haja alguma forma de organizar estas informações para viabilizar 

uma forma de pesquisa mais eficiente. O ambiente BInXS, em desenvolvimento no 

Grupo de Banco de Dados da UFSC (GBD/UFSC), contribui com essa problemática 

através do suporte a um processo de integração semântica de dados XML, dados 

esses que podem dizer respeito a diversas fontes de dados na Web. Este trabalho 

contribui com o ambiente BInXs, que se propõe a gerar um esquema conceitual 

global partindo de esquemas conceituais locais que abstraem esquemas XML e que 

estão descritos na linguagem de representação de ontologias OWL. Para completar 

uma das etapas do processo de integração semântica do BInXs, este trabalho criou 

o módulo de agrupamento de sinônimos que identifica os termos semanticamente 

similares existentes nos esquemas conceituais locais. A identificação da similaridade 

dentre os termos foi obtida através do cálculo do valor que representa a similaridade 

entre os pares de termos para posteriormente agrupá-los em clusters de afinidade 

de acordo com a proximidade semântica existente entre cada termo. 

 

Palavras-chave: Web Semântica, Ontologias, OWL, Determinação de Conceitos 

Similares, Agrupamento de Conceitos Similares.   



 
 

ABSTRACT 

 

The Semantic Web is not yet popularized, but there is no doubt of its importance, 

because with the growing amount of content on the web today, there must be some 

way to organize this information to enable a more efficient way to search. The BInXS 

environment, in development by the Database Group at UFSC (GBD/UFSC), 

contributes to this problem by supporting a process of semantic integration of XML 

data, such data that may relate to various data sources on the Web. This work 

contributes to the BInXS environment, which aims to generate a global conceptual 

scheme starting from local conceptual schemas that abstract XML schemas and 

which are described in the language OWL of representation of ontologies. To 

complete a step in the semantic integration process of BInXS, this work created the 

module grouping synonyms that identifies existing semantically similar terms in local 

conceptual schemes. The identification of similarities among terms was obtained by 

calculating the value representing the similarity between pairs of terms to further 

group them into clusters affinity according to existing semantic proximity between 

each term. 

 

Keywords: Semantic Web, Ontologies, OWL, Determination of Similar 

Concepts, Grouping Similar Concepts.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

Com o crescimento da Web, proporcionalmente tivemos um crescimento 

muito grande de informações disponíveis nos Web sites, porém, não sabemos como 

estão organizados estes dados e precisamos saber como podemos aproveitar 

melhor toda esta informação. Grande parte dela não está guardada em bancos de 

dados convencionais, mas sim em coleções de arquivos na Web e estes diferentes 

arquivos armazenam dados que podem conter informações de um contexto comum, 

mesmo que eles estejam armazenados em locais diferentes e representados de 

formas diferentes, ainda que, às vezes, trate-se de informações pertencentes a um 

mesmo domínio (WIEDERHOLD, 1993). 

Isto significa que, ao pesquisar por qualquer informação na Web, 

certamente encontraremos milhares de páginas e documentos, porém, apenas uma 

pequena parte deste resultado será realmente relevante para o propósito desejado. 

Assim sendo, hoje encontramos apenas uma pequena parte do que poderíamos 

encontrar se estas informações estivessem organizadas de uma maneira mais 

adequada. 

 

1.2 MOTIVAÇÃO 

 

Muitos dos dados disponíveis hoje na Web são encontrados em 

documentos descritos por uma linguagem muito utilizada na Web: a XML (Extensible 

Markup Language). Alguns exemplos de informações na Web descritas em XML são 

os dados existentes na DBLP (DBLP, 2013), que é uma referência on-line para 

informações bibliográficas sobre as principais publicações de Ciência da 

Computação. Outro exemplo são as informações das publicações mantidas pelo 

SIGMOD RECORD, que é um grupo de interesse especial sobre gestão de dados 

(SIGMOD, 2013). A XML é uma linguagem padrão muito simples e flexível que 

originalmente foi criada para atender a larga escala de publicações de documentos 

eletrônicos e hoje desempenha um papel muito importante na troca de dados na 

Web. Por ter como uma de suas características a flexibilidade, esta linguagem pode 
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ser utilizada para representar qualquer tipo de informação, pois se baseia em tags 

que permitem criar estruturas passíveis de serem interpretadas de maneira mais fácil 

pelos computadores. 

Neste contexto da Internet, Tim Berners-Lee propôs a Web Semântica 

que se destina a padronizar os sistemas e linguagens utilizados na Web com o 

objetivo de torná-la um Sistema de Informação mais eficiente, já que, segundo 

Schiessl (2007, p. 173): “o aumento destes estoques informacionais não garante o 

acesso à informação na velocidade, qualidade e precisão que o usuário deseja”.  

O simples fato de a grande maioria dos conteúdos em páginas Web 

serem texto, que por sua vez, são constituídos por palavras, trazem “à tona” 

problemas relacionados à ambiguidade, visto que estas palavras (quando 

homônimas) podem assumir significados distintos em contextos distintos. 

Este tipo de ocorrência, tratada pela gramática como polissemia, é 

quando uma mesma palavra ou expressão possui várias interpretações além do seu 

sentido original. Segundo Pickler (2007, p. 2): 

 

A polissemia da linguagem natural apresenta-se como um obstáculo para a 
recuperação de informações realizadas pelos mecanismos de busca da 
Web. Uma vez que a Web contempla um número inestimável de 
documentos de todas as áreas possíveis do conhecimento humano, ao 
realizar uma busca por determinado termo, os mecanismos de busca trarão 
como resultado todos os sites (que constam em sua base de dados) que 
apresentem em seu conteúdo as palavras buscadas. Cabe ao usuário 
(humano) consultar cada site obtido a fim de verificar se o conteúdo do 
documento recuperado é pertinente ao seu contexto e sua necessidade, ou 
seja, se a palavra buscada aparece nos resultados com o mesmo sentido e 
significado. 

 

Schiessl (2007, p. 173) ainda ressalta que esta nova Web, a semântica, 

não é uma separação da web que temos hoje, mas sim uma extensão dela, na qual 

a informação tem um significado semântico bem definido e possibilita que pessoas e 

máquinas trabalharem cooperativamente. Assim sendo, soluções vêm sendo 

estudadas e desenvolvidas no que chamamos de “Integração Semântica de Dados 

Semiestruturados”. 

Este trabalho veio para ajudar na construção de uma solução chamada 

BInXS (Bottom-up Integration of XML Schemata) que, segundo Mello (2002 apud 

SILVEIRA; MELLO, 2008, p. 2): 
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Foi concebido como parte de um ambiente de mediação para o acesso a 
dados semiestruturados distribuídos e heterogêneos, sendo que sua função 
principal é a integração semântica de esquemas das fontes em XML 
Schema [(XSD)] ou DTDs (Document Type Definition) locais a serem 
consultadas. 

 

O BInXS foi desenvolvido para resolver o problema de integração e 

unificação de esquemas XML de um mesmo domínio de aplicação. Este problema 

surgiu junto com o desenvolvimento da Web Semântica e o BInXS se propõe a 

resolvê-lo gerando um esquema conceitual global a partir de um conjunto local de 

esquemas XML. Esta integração permite atribuir o significado que precisamos nas 

informações semiestruturadas encontradas na Web, ou seja, permite encontrar o 

contexto ao qual determinada informação está contida, possibilitando, ao final de 

todo o processo, executar pesquisas que levarão em consideração a semântica das 

informações. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

A Figura 1 demonstra uma arquitetura que permite disponibilizar uma 

única interface de consulta às informações contidas em fontes de dados XML. E 

esse é um contexto onde o BInXS pode fazer parte. Nesta arquitetura, o BInXS 

funciona como o Mediador que, segundo Mello (2005, p. 27) possui o propósito de 

realizar a integração semântica dos esquemas das fontes e possibilitar a consulta às 

mesmas através de um esquema global. 

As macro etapas do processo completo do BInXS são: 

1. Conversão da DTD: é responsável por transformar um esquema lógico 

XML (esquema DTD ou XSD) em um esquema conceitual; 

2. Integração Semântica: identifica equivalências semânticas entre 

conceitos de esquemas diferentes e aplica um conjunto de regras de 

unificação a fim de gerar um esquema global. 

1.3.1 Objetivo Geral 

Como pode ser visto na Figura 2, a fase de Integração Semântica 

originalmente possuía o auxílio de uma ferramenta chamada ARTEMIS. Segundo 

Mello (2002, p. 94) “ARTEMIS é uma ferramenta para determinação de visões 

globais de esquemas de dados heterogêneos desenvolvida pelo grupo de banco de 

dados da Universidade de Milão, Itália”. 
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Figura 1 - Arquitetura proposta para um sistema baseado em Mediador 

 
Fonte: Mello (2002, p.28) 

 

Dentre outras, a etapa de Integração Semântica possui a fase de 

Agrupamento de Sinônimos, sendo especificamente nesta fase que ARTEMIS dava 

a sua contribuição, pois era utilizada para fazer a medição das similaridades entre 

cada conceito do esquema. Entretanto, ARTEMIS era um protótipo que não foi 

construído especificamente para o BInXS e não teve mais o suporte dos seus 

criadores, gerando uma lacuna no processo de integração semântica do BInXS. 

Este trabalho preenche a lacuna deixada pelo ARTEMIS propondo a 

construção de um módulo que executa a fase de Agrupamento de Sinônimos, 

gerando como resultado grupos de afinidade com os termos encontrados. 

Entretanto, XML é uma linguagem que provê uma sintaxe superficial para 

documentos estruturados e não impõe restrições semânticas sobre o significado 

destes tipos de documentos. Por este motivo, este módulo trabalha com esquemas 

conceituais descritos em OWL (Ontology Web Language) que é uma linguagem 

específica para descrever ontologias. OWL, no contexto da ciência da Informação, é 
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um modelo de dados que representa um conjunto de conceitos dentro de um mesmo 

domínio. Sobre o conceito de ontologias, Schiessl (2007, p. 175) diz que, “entende-

se que a Ontologia seja uma forma de representação do conhecimento, pois traduz 

a realidade para um modelo bem delimitado e específico daquilo que se pretende 

representar”. 

1.3.2 Objetivo Específico  

O objetivo deste trabalho é contribuir com uma abordagem para encontrar 

similaridades entre esquemas conceituais de dados XML descritas em OWL que são 

os objetos de entrada para o processo. Estes esquemas conceituais serão 

processados de forma a definir pares de conceitos que contenham afinidade 

semântica para que sejam agrupados conforme seu significado. A saída deste 

processo é outro documento OWL contendo a representação dos clusters que 

agrupam cada termo contido nos esquemas de acordo com sua semelhança 

semântica. 

 

1.4 ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Este trabalho está organizado em mais sete capítulos. O segundo capítulo 

descreve mais amplamente o BInXS. O terceiro capítulo apresenta os trabalhos 

relacionados ao processo de medição de similaridade entre conceitos OWL. O 

quarto capítulo descreve a proposta do trabalho. O quinto capítulo faz um 

experimento aplicando o algoritmo escolhido até a apresentação dos resultados 

obtidos. O sexto capítulo descreve como foi projetado o sistema, seguido do capitulo 

sete com a conclusão e os trabalhos futuros. 
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2 BINXS 

 

O sistema BInXS (Bottom-up Integration of XML Schemata) foi feito para 

realizar a integração de esquemas XML que possuírem informações de um mesmo 

domínio. Esta integração é aplicada sobre representações conceituais destes 

esquemas analisando suas estruturas e valores a fim de identificar similaridades 

para gerar um esquema conceitual global que reúna, em um só lugar, todas as 

informações para serem consultadas de forma mais direta, considerando o 

significado atrelado aos dados. 

Para que a integração possa acontecer são utilizados os conceitos de 

dados léxicos - representando os atributos ou elementos XML dos esquemas que 

possuam valores textuais - os dados não léxicos - representando os elementos XML 

compostos por outros elementos - os mistos - que como o próprio nome diz, é a 

junção dos dois primeiros - e os relacionamentos entre eles - representa as relações 

que podem ocorrer entre cada um deles, podendo ser uma associação, definindo 

sua cardinalidade, ou uma relação de herança. 

O processo de integração do BInXS é dividido em duas etapas principais: 

Conversão e Integração Semântica, as quais podem ser vistas na ilustração da 

Figura 2. 

 

Figura 1 - Processo de Integração de esquemas XML 

 

Fonte: Mello (2002, p. 29) 
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A etapa de Conversão é responsável por transformar um esquema 

representado através de um DTD (Data Type Definition) ou XSD (XML Schema 

Definition) em um esquema estritamente conceitual XML Ele utiliza um conjunto de 

regras de conversão, as quais consideram diversos aspectos, tais como os 

conceitos da DTD ou XSD, heurísticas relacionadas a interpretações semânticas 

sobre os dados, análise de instâncias XML e o auxilio de um usuário especialista. 

Mello (2002, p. 57) exemplifica esse processo com uma DTD referente a um acervo 

de periódicos da editora Computer Science, como mostra a Figura 3, finalizando, 

após executar o processo de conversão, com esta DTD convertida para o esquema 

conceitual apresentado na Figura 4. 

 

Figura 3 - Acervo de periódicos da editora Computer Science 

 

Fonte: Mello (2002, p. 57) 
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Figura 4 - Esquema Conceitual Definitivo 

Fonte: Mello (2002, p. 93) 

 

Através das Figuras 3 e 4 mostra-se o que são conceitos léxicos e não 

léxicos. Um conceito não léxico, na Figura 3, é representado por um elemento E que 

é composto apenas por subelementos e/ou atributos, sendo este mesmo conceito 

representado por um quadrado contínuo na Figura 4. Um conceito léxico é um 

elemento com um conteúdo texto (#PCDATA) na Figura 3 e um quadrado tracejado 

na figura 4. (MELLO, 2002, p. 32). 

Já a etapa de Integração Semântica, segundo Mello (2002), é composta 

por um processo que identifica as equivalências semânticas entre conceitos de 

esquemas conceituais diferentes. Para isto, ele aplica um conjunto de regras de 

unificação a fim de gerar um esquema global preliminar, ajustando-o posteriormente 

de forma semiautomática para transformá-lo em um esquema conceitual global 

definitivo para as fontes em questão. A Figura 5 mostra as etapas do processo de 

Integração Semântica do BInXS.  

A primeira subetapa é a de Agrupamento de Sinônimos, que de acordo 

com Mello (2002, p. 100) é “responsável pela determinação de equivalências 

semânticas entre conceitos de esquemas locais diferentes, ou seja, é responsável 

pela descoberta de conceitos semanticamente sinônimos”. 
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Figura 5 - Processo de integração Semântica 

 

Fonte: Mello (2002, p. 95) 

  

 

Já a segunda subetapa, Mello (2002, p. 102), chamada Unificação, “é o 

passo principal da integração semântica. Ele gera de forma semiautomática os 

conceitos e relacionamentos de um esquema global preliminar através da unificação 

de conceitos mantidos em um mesmo cluster de afinidade”. 

A terceira subetapa trata das Inclusões de Relações de Herança que 

podem existir entre conceitos do esquema global preliminar, pois ainda de acordo 

com Mello (2002, p. 115), “a definição de novos relacionamentos de herança no 

esquema global é interessante, pois permite a formulação de consultas a diversos 

níveis de uma hierarquia de herança”. 

A quarta subetapa é a de Reestruturação que segundo Mello (2002, p. 

117): 

valida um esquema global preliminar a fim de produzir um esquema global 
definitivo para um conjunto de esquemas locais”. Mello (2002, p.117) ainda 
diz que “este passo realiza ajustes para garantir uma interpretação 
semântica correta do esquema global.  

Finalizadas estas subetapas, é gerado um esquema conceitual global que 

permite, com maior facilidade, efetuar consultas nestes arquivos de informações 

semiestruturadas levando em consideração a semântica atribuída a elas.  
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

Além dos trabalhos diretamente relacionados ao ambiente BInXS, tais 

como os trabalhos que implementam outras etapas do processo, existem trabalhos 

que tratam de similaridade em nível conceitual, mais especificamente, em nível de 

ontologias. Estes trabalhos são úteis como base para o desenvolvimento deste 

trabalho de conclusão de curso no contexto do BInXS. 

Entre os trabalhos, o intitulado “Measuring Similarity of Elements in OWL 

DL Ontologies” de Bach e Dieng-Kuntz propõe uma nova medida de similaridade 

para comparar entidades em diferentes ontologias OWL DL. Esta medida é 

concebida a partir da informação codificada nas descrições OWL das entidades, 

extraindo o significado subjacente de tipos OWL primitivos. Um sistema de 

ponderação variável é proposto para combinar as possíveis semelhanças entre 

componentes a partir das descrições encontradas nas entidades.  

Esse cálculo de similaridade leva em conta os significados predefinidos 

de OWL DL e RDF(s) primitivos como rdf:type, owl:equivalentClass, etc. Considera-

se dois valores na medida de similaridade entre duas entidades e1 na Ontologia O1 

e e2 na ontologia O2, chamada de Sim(e1, e2). São eles: (1) a similaridade entre 

seus componentes e (2) a similaridade de sua estrutura gráfica. A definição da 

medida de similaridade total é a combinação entre as medidas de similaridade entre 

componentes e a similaridade entre as estruturas gráficas. 

Outro trabalho intitulado “Semantic Similarity between Concepts based on 

OWL Ontologies” de Min, Luo e Qianxing aborda mais um modo de calcular a 

similaridade semântica entre os conceitos de ontologias. Os modos são os 

seguintes:  

1. Um algoritmo que calcula a distância geométrica entre os conceitos 

baseando-se na distância entre as ontologias. Quanto menor for a 

distancia, maior será a semelhança entre os conceitos; 

2. Um algoritmo baseado na capacidade de informação. O método obtém 

informações por meio do cálculo da entropia de conceitos que mede o 

ganho de informação contido em cada variável. 

Segundo os autores, em uma comparação dos dois métodos acima, a 

implementação do algoritmo baseado nas distâncias geométricas é muito simples, 

pois só considera o relacionamento “é um” entre os conceitos, não refletindo com 
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precisão as distâncias semânticas. Os autores ainda afirmam que o último método 

dificilmente utiliza a estrutura da ontologia. Desta forma, ele não consegue obter 

diferenças sutis entre conceitos diferentes. 

A partir destas limitações, os autores apresentam, neste mesmo trabalho, 

o CSSO (concept semantic similarity algorithm based on OWL ontologies). O CSSO 

considera as informações ditas “escondidas” nas ontologias. Estas informações são 

extraídas do esquema através da quantidade de vezes que cada construtor aparece 

para descrever um conceito. Os construtores são os atributos primitivos da 

linguagem, tais como rdf:type, owl:equivalentClass,owl:sameAs, 

owl:equivalentProperty, etc. Assim sendo, o cálculo da similaridade é feito utilizando-

se da quantidade de vezes que cada construtor é utilizado e o peso atribuído a cada 

um dos construtores da linguagem. 

Os três trabalhos apresentados consideram a existência de determinados 

tipos primitivos da linguagem para calcular a similaridade entre os conceitos 

descritos no esquema. Tendo em vista que um mesmo conceito possa ser descrito 

de inúmeras formas diferentes utilizando-se de tipos primitivos diferentes, estas 

abordagens poderão ter como resultado uma semelhança que não seja fiel. 

O trabalho “Semantic Similarity between Concepts from Different OWL 

Ontologies” dos autores Le Duy Ngan, Tran Minh Hang e Angela Eck Soong Goh 

demonstra uma abordagem que se baseia em um algoritmo que combina o resultado 

do cálculo da similaridade de cinco principais componentes: o componente 1 

(sintático) calcula a similaridade entre os nomes e descrições dos conceitos; o 

componente 2, que avalia as propriedades, pois cada conceito pode ter uma ou mais 

propriedades; o componente 3, que representa os conceitos vizinhos, responsável 

por avaliar suas relações diretas, ou seja, conceitos imediatamente superiores ou 

inferiores; o componente 4, que representa o contexto global, avalia se existe 

relação entre os domínios representados em cada esquema conceitual; e, por fim, o 

componente 5, que avalia a semelhança de equivalência entre os conceitos através 

de alguns tipos de relacionamentos OWL, tais como sameConceptAs e 

equivalentClass, assumindo estes como conceitos equivalentes por possuírem 

relações deste tipo. 

O trabalho elaborado por Castano e Antonellis, intitulado “A Schema 

Analysis and Reconciliation Toll Enviroment for Heterogeneous Databases” define o 

funcionamento adotado por ARTEMIS, sendo este, utilizado como base para a 
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proposta de Mello na etapa de Integração semântica do BInXS . A proposta de Mello 

aborda o cálculo da similaridade baseando-se na definição de três coeficientes de 

afinidade: o coeficiente de Afinidade de Nome, que avalia os nomes da classes; o 

coeficiente de Afinidade Estrutural; que compara as estruturas das classes 

verificando se seu conjunto de atributos também são similares; e por fim o 

coeficiente de Afinidade Global, que combina os dois primeiros dando um peso 

adequado a cada um. 

A proposta que mais se assemelha à de Mello é a proposta por Le Duy 

Ngan e seus co-autores, que nos mostra cinco componentes a serem avaliados, 

sendo que dois deles também fazem parte da proposta de Mello. O Componente 

Sintático é substituído pelo Coeficiente de Afinidade de Nome e o Componente de 

Propriedades, é substituído pelo Coeficiente de Afinidade Estrutural. Já o 

Componente do Contexto Global não existe na proposta de Mello, porém, se os 

esquemas não pertencerem ao mesmo domínio, de um modo geral, seus conceitos, 

na proposta de Mello, terão um baixo valor atribuído ao Coeficiente de Afinidade 

Global que é determinante para agrupá-los. O Componente dos Conceitos Vizinhos 

foi acrescentado à proposta original de Mello, considerando, no cálculo do 

Coeficiente Estrutural, as possíveis relações de herança de forma a herdar os 

atributos das superclasses para melhorar o valor do coeficiente. O Componente de 

Equivalência, utilizando os tipos OWL primitivos (sameConceptAs, equivalentClass, 

etc.), não são considerados na proposta de Mello, uma vez que o thesaurus faz o 

papel de informar as relações entre os termos, tornando-os mais fiel, visto que um 

thesaurus é mantido por uma instituição conhecedora do domínio. Já uma 

comparação utilizando os tipos primitivos pode não ser tão fiel, pois os esquemas 

podem ser construídos por qualquer pessoa ou instituição, podendo haver engano 

em suas afirmações de equivalência. 

Como justificado acima, o trabalho proposto por Mello possui ótimos 

resultados utilizando-se de um método composto por variáveis significativas, 

tornando-o conciso, sem deixar de apresentar bons resultados. Por este motivo, o 

método proposto por Mello é utilizado neste trabalho, acrescentando a verificação 

das relações de herança para melhoria dos valores obtidos nos cálculos de 

similaridade. 
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4 PROPOSTA 

 

Este trabalho contribui com o sistema BInXS projetando e implementando 

a etapa de Agrupamento de Sinônimos, que determina a similaridade entre 

conceitos de esquemas OWL e agrupa-os em clusters de afinidade. Esta etapa do 

sistema BInXS também é executada de forma semiautomática, visto que requer a 

intervenção de um usuário especialista para confirmar se os conceitos em um 

mesmo cluster representam realmente conceitos similares. Para executar a tarefa de 

determinação de equivalência semântica, Castano e Antonellis (2009) e também 

Mello(2002) são utilizados com referencial teórico.  

ARTEMIS (CASTANO; ANTONELLIS, 2009) executa as seguintes fases: 

1. Análise de Classes: define-se um coeficiente de afinidade para cada 

par de classes, levando em conta seus nomes e estruturas no cálculo 

da similaridade; 

2. Agrupamento de Classes: é utilizado um procedimento de agrupamento 

hierárquico para definir os grupos de classes com afinidades. A partir 

deste procedimento de agrupamento são definidos os clusters de 

afinidade; 

3. Construção de Visões Globais: nesta fase, classes pertencentes aos 

clusters de afinidade são unificadas em uma visão global que é uma 

representação integrada que atua como referência para a consulta a 

fonte de dados. 

Neste trabalho toma-se como base a fase 1 (que a partir daqui 

chamaremos de “Determinação de Equivalência”) e a fase 2 (também alterada para 

“Agrupamento de Conceitos”) proposta por ARTEMIS, pois o interesse neste 

momento é apenas agrupar os conceitos semanticamente similares. A geração do 

esquema conceitual global é realizada por outra etapa do BInXS que executa a 

etapa de Unificação dos conceitos e dos relacionamentos. Esta etapa, segundo 

Silveira (2008, p. 14) recebe como entrada dois esquemas conceituais, 

armazenados em OWL, e realiza a unificação utilizando regras estabelecidas pelo 

BInXS. 

A Figura 6 mostra a arquitetura do módulo que este trabalho se propõe a 

implementar. As fases 1 e 2 citadas são detalhadas a seguir. 

Figura 6 - Arquitetura  do Módulo de Agrupamento de Sinônimos  
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Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.1 DETERMINAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA 

 

O processo de Determinação de Equivalência é definido como a fase do 

BInXs que analisa todos os conceitos contidos nos esquemas-fonte locais, e através 

de sucessivos cálculos, nos mostra quais conceitos nos dois esquemas são 

considerados similares. Todos os conceitos contidos nos esquemas são 

comparados entre si de forma a encontrar os que mais se assemelham, 

considerando sempre os termos utilizados para descrevê-los, termos estes 

presentes no nome do próprio conceito e nas propriedades contidas em cada um 

deles. 

Os componentes utilizados para calcular a semelhança entre conceitos 

são o Coeficiente de Afinidade de Nome assinado por NA(Cj , Ch) e o Coeficiente de 

Afinidade Estrutural assinado por SA(Cj , Ch). Os resultados do cálculo dos dois 

primeiros componentes são combinados dando a cada um sua devida importância 

através de pesos pré-definidos. Esta combinação determina o chamado Coeficiente 

de Afinidade Global que é determinante para que posteriormente os termos sejam 

agrupados nos chamados, clusters de afinidade. 

Conforme proposto por Mello (2002, p. 96), o cálculo deste coeficiente de 

afinidade leva em conta relacionamentos terminológicos entre dois termos t1 e t2 com 

o auxílio de Thesaurus gerais ou específicos do domínio, sendo que os termos se 

referem ao nome de uma classe OWL ou ao nome de um atributo da classe OWL.  
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Os relacionamentos terminológicos considerados por Mello (2002, p. 97) 

são Sinonímia, Hiperonímia e Hiponímia. Sinonímias são as relações semânticas 

entre duas ou mais palavras com o mesmo significado (Ex.: Autor e Escritor). 

Hiperonímias são relações semânticas entre uma palavra de significado mais geral e 

outra, ou outras, com significado mais específico (Ex.: Pessoa é um hiperônimo de 

Autor) e as hiponímias são o inverso das hiperonímias (Ex.: Autor é um hipônimo de 

Pessoa). Assim sendo, os relacionamentos de sinonímias são tratados como (<t1 

SYN t2 >) e os relacionamentos de hiperonímias ou hiponímias são diferenciados 

apenas pelo sentido, sendo tratados como BT (Broader Term) (<t1 BT t2>). Pesos 

são definidos para os dois tipos de relacionamentos (σSYN e σBT), permitindo ao 

usuário expressar o grau de relevância de cada um dos tipos de relacionamentos 

para a determinação da afinidade. Como a sinonímia representa uma afinidade mais 

precisa, assume-se σSYN ≥ σBT. 

Para a análise de termos semanticamente similares, sejam eles SYN ou 

BT, utilizamos o WordNet® [WORDNET 2013], um banco de dados léxico para a 

língua Inglesa que possui substantivos, verbos, adjetivos e advérbios agrupados em 

conjuntos de sinônimos cognitivos, cada um expressando um conceito distinto. Ele 

cumpre o papel do Thesaurus na arquitetura do módulo. 

A Tabela 1 mostra as funções utilizadas para calcular cada etapa do 

processo a fim de chegar ao resultado do coeficiente de afinidade global entre cada 

par de termos avaliados com o auxílio do WordNet. 

 

Tabela 1 – Definições formais utilizadas por ARTEMIS 

Nome Assinatura Definição Formal 

Função de Afinidade A(t , t’)    
      

           
                        

Coeficiente de 
Afinidade de Nome 

NA(Cj , Ch)                                     

              
Coeficiente de 
Afinidade Estrutural 

SA(Cj , Ch)               
       

             

Coeficiente de 
Afinidade Global 

GA(Cj , Ch)                     

                                      
Fonte: Mello (2002, p. 97) 

 

Estes cálculos são detalhados a seguir. 
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4.1.1 Passo 1: Cálculo da Função de Afinidade 

 

A Função de Afinidade A(t , t’) é a base para todos os outros cálculos, 

visto que ela é a responsável por encontrar o coeficiente de afinidade entre dois 

termos quaisquer. O procedimento utilizado por esta função define a afinidade entre 

dois termos com base no tipo de relacionamento existente entre eles em um 

Thesaurus. Segundo Wordnet (2013), suas informações estão organizadas 

logicamente em conjuntos denominados synset, sendo que, em cada synset, os 

termos estão relacionados entre si. Existem as relações léxicas, que são mantidas 

pela forma das palavras, e as relações semânticas, que relacionam os termos pelo 

seu significado em um contexto. Neste trabalho, faremos uso das relações 

semânticas, que relacionam cada termo conforme seu significado. Esta ligação, 

formando uma estrutura de um grafo, define um caminho “k” entre dois termos. Os 

caminhos existentes nas relações encontradas são utilizados em nossa abordagem. 

Caso exista o relacionamento (< t1 SYN t2 >), isso significa que a 

quantidade “k” de caminhos para se relacionarem é igual à zero, ou seja, possuem o 

mesmo significado tendo como resultado do cálculo o valor “um”.  Entretanto, caso a 

relação seja (< t1 BT t2 >), é calculada a afinidade de acordo com a quantidade de 

caminhos existentes para relacioná-las, ou seja, quanto menor o caminho (distância) 

entre ambas, maior será o valor da afinidade entre elas.  

Assim sendo, a definição formal referente à função de afinidade é 

traduzida como sendo o peso do relacionamento (σSYN ou σBT) elevado ao menor 

valor de “k”, chegando à fórmula σSYN
k  ou σBT

k dependendo do tipo de 

relacionamento existente entre os termos no thesaurus. 

Exemplo1: Sejam t1 = “Author” e t2 = “Writer” e σSYN = 1 e σBT = 0,6 definidos pelo 

usuário. O cálculo da função de afinidade entre t1 e t2 é feito da seguinte forma: 

a. Busca-se saber qual a relação entre os dois termos no WordNet (SYN 

ou BT). Neste caso, existe o relacionamento (<Author SYN Writer>) 

fazendo com que, k = 0; 

b. Calcula-se utilizando pesos atribuídos a cada tipo de relacionamento 

(σSYN ou σBT). Como o relacionamento encontrado é (<Author SYN 

Writer>) aplica-se a fórmula com o peso σSYN = 1 resultando em: 

 



27 
 

A(“Author”, “Writer”) = σSYN
k =    = 1. 

 

Exemplo 2: Seja agora t1 = “Meeting” e t2 = “Symposium” mantendo as mesmas 

configurações de σSYN = 1 e σBT = 0,6, o cálculo da função de afinidade entre t1 e t2 

é feito da seguinte forma: 

 

a. Busca-se saber qual a relação entre os dois termos no WordNet (SYN 

ou BT). Neste caso, existe o relacionamento <Meeting BT 

Symposium>, porém, não se trata de um relacionamento direto 

contendo entre t1 e t2 outro termo, transformando k = 2. 

 

Meeting 
  
   Conference 

  
   Symposium 

 

b. Calcula-se utilizando pesos atribuídos a cada tipo de relacionamento 

(σSYN ou σBT). Aplicando a formula com o peso σBT = 0,6 tem-se: 

 

A(“Meeting”, “Symposium”) = σSYN
k =      = 0,36. 

 

Para relacionamentos do tipo BT, foi definida uma constante α que define 

o Nível Máximo na Hierarquia de Relacionamentos, podendo esta ser configurada 

pelo usuário para desconsiderar termos que se relacionam com uma distância muito 

grande. Caso o usuário configure α = 3, teríamos os mesmos valores nos exemplos 

acima, pois nenhum dos valores definidos para k ultrapassou α. Porém, caso 

tenhamos k > α teríamos também A(Cj, Ch) = 0. 

 

4.1.2 Passo 2: Cálculo da Função de Afinidade de Nome 

 

O Coeficiente de Afinidade de Nome NA(Cj, Ch) determina a afinidade de 

nomenclatura para duas classes OWL contidas nos esquemas (conceitos não 

léxicos), sendo que este valor coincide com  o valor da Função de Afinidade aplicada 

sobre os nomes n(Cj) e n(Ch). 
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NA(Cj , Ch) ≡ A(n(Cj) , n(Ch)) 

 

Considerando que os termos apresentados nos exemplos 1 e 2 são 

classes OWL contidas nos esquemas, teríamos o valor do coeficiente de afinidade 

de nomes conforme segue: 

 

NA(“Author”, “Writer”) ≡ A(“Autor”, “Writer”) = 1 

e 

NA(“Meeting”, “Symposium”) ≡ SA(“Meeting”, “Symposium”) = 0,36 

 

4.1.3 Passo 3: Cálculo da Função de Afinidade Estrutural 

 

O Coeficiente de Afinidade Estrutural SA(Cj , Ch) avalia o grau de 

similaridade entre as estruturas das classes OWL Cj e Ch, verificando se há 

semelhança na sobreposição das duas estruturas tendo como base de cálculo o 

número de propriedades que possuam correspondência semântica forte - com os 

grupos bem formados (cujo relacionamento seja SYN) - ou fraca (cujo 

relacionamento seja BT). Para isto, o conjunto de atributos da primeira classe é 

comparado ao conjunto de atributos da segunda classe, considerando que, dois 

atributos aj e ah são considerados semelhantes se existe a semelhança entre os 

nomes destes atributos NA(n(aj),(n(ah))). 

Segundo Mello (2002, p. 97), a avaliação da afinidade estrutural será 

considerada apenas se houver primeiro a afinidade de nome, ou seja, se NA(Cj, Ch) 

≠0 então se calcula SA(Cj, Ch). Mello (2002, p. 97) ainda afirma que, opcionalmente, 

pode-se incrementar o cálculo do Coeficiente de Afinidade Estrutural fazendo uso do 

cálculo da Compatibilidade de Domínio que avalia os seguintes pontos: 

 A compatibilidade dos tipos de dados: caso aj e ah sejam atributos de 

classe; 

 A compatibilidade entre os nomes das classes referenciadas, caso aj e 

ah definam relacionamentos; 

 A compatibilidade entre o nome da classe n(Cj) e o nome da 

propriedade n(ah), caso ah seja um atributo e Cj seja a classe 

referenciada. 
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Por ser opcional, a compatibilidade de domínio não é utilizada neste 

trabalho, ficando como uma sugestão para trabalhos futuros.  

A seguir é mostrado um exemplo que demonstra o cálculo do coeficiente 

de afinidade estrutural.  

 

Exemplo 3: Considere as classes t1 = “Author” proveniente do esquema1 e t2 = 

“Writer” do esquema2, para os quais são avaliados seus coeficientes de afinidade 

estrutural. 

 

class Author (source semistructured schema1){ 
 attribute string name;  

attribute int years; 
attribute string sex; 
attribute string address; 
attribute Paper paper; 

}; 
 
class Writer (source semistructured schema2){ 
 attribute string name; 
 attribute int age; 
 attribute string gender; 
 attribute Address address; 
 attribute Article article; 
 
}; 
 
Neste caso, o cálculo de SA(“Author”, “Writer”) é feito da seguinte forma: 
 

a. Verifica-se a existência de similaridade de nome entre os nomes das 

classes: 

 

NA(“Author”, “Writer”) = A(“Autor”, “Writer”) = 1 

 

b. Verificam-se quais as relações existentes entre os atributos das 

classes utilizando como base o WordNet. Como existe um mínimo de 

similaridade entre os nomes das classes (A(“Author”, “Writer”) > 0), 

então se aplica a comparação de atributos, como é mostrado na Tabela 

2. 
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Tabela 2 – Comparação dos atributos de t1 e t2 

Relação SYN(existe) 

NA(name, name) S 

NA(name, age) N 

NA(name, gender) N 

NA(name, address) N 

NA(name, article) N 

NA(years, name) N 

NA(years, age) S 

NA(years, gender) N 

NA(years, address) N 

NA(years, article) N 

NA(sex, name) N 

NA(sex, age) N 

NA(sex, gender) S 

NA(sex, address) N 

NA(sex, article) N 

NA(address, name) N 

NA(address, age) N 

NA(address, gender) N 

NA(address, address) S 

NA(address, article) N 

NA(paper, name) N 

NA(paper, age) N 

NA(paper, gender) N 

NA(paper, address) N 

NA(paper, article) N 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

c. Efetua-se, então, o cálculo: 

 



31 
 

              
       

             

 

onde (            
       

    ) representa o conjunto de pares combinados 

que são bem formados, ou seja, estes pares foram identificados como sinônimos. A 

parte (   ) representa a quantidade de temos analisados que, neste caso, são as 

propriedades das classes Author (schema1) e Writer (schema2). Como destacado 

na Tabela 2, existem quatro grupos bem formados, 

(            
       

     = 4) e existem dez atributos ao todo, considerando os 

atributos de t1 e t2, ou seja,     = 10. Assim sendo, tem-se: 

 

SA(“Author”, “Writer”) = 2 * 4 / 10 = 0,8 

 

4.1.4 Passo 4: Cálculo da Função de Afinidade Global 

 

O Coeficiente de Afinidade Global GA(“Author”,”Writer”) define o grau de 

afinidade geral entre duas classes e, para chegar a ele, é preciso saber previamente 

os valores encontrados para o Coeficiente de Afinidade de Nome e o Coeficiente de 

Afinidade Estrutural entre as classes. Além dos itens descritos acima, utiliza-se como 

base para o cálculo final dois pesos ωNA e ωSA que definem a relevância desejada 

para cada tipo de afinidade: o Coeficiente de Afinidade de Nome e o Coeficiente de 

Afinidade Estrutural, respectivamente. Os valores destes pesos devem respeitar a 

seguinte premissa: 

 

ωNA + ωSA = 1 

 

Exemplo 4: Considerando os resultados encontrados nos exemplos anteriores e os 

seguintes valores para os pesos: ωNA = 0,7 e  ωSA = 0,3. Obtém-se, assim, o 

seguinte resultado: 

 

GA(“Author”, “Writer”) 

= ωNA * NA(Cj, Ch) + ωSA * SA(Cj, Ch) 

= 0,7*1 + 0,3*0,8 = 0,94 
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4.2 AGRUPAMENTO DE CONCEITOS 

 

Uma vez concluída a etapa de determinação dos valores da similaridade 

entre cada conceito, o próximo passo é o agrupamento dos conceitos similares em 

clusters de afinidade. O agrupamento dos termos é feito utilizando a técnica de 

agrupamento hierárquico em sua versão aglomerativa, da mesma forma que foi 

utilizada por Castano e Antonellis (1999, p. 5) para agrupar os termos similares no 

ARTEMIS. Desta forma, inicialmente, é criado um cluster para cada termo contido 

nos dois esquemas e através de sucessivas comparações com um valor limite, são 

executadas unificações destes clusters até não existir mais unificações a serem 

feitas. Desta forma, produz-se uma quantidade mínima de clusters, cada um 

contendo os termos considerados semanticamente similares. 

 

4.2.1 Agrupamento Hierárquico 

 

Uma vez obtidos os valores do Coeficiente de Afinidade Global GA(Cj, Ch) 

para cada par de conceitos, é criado um cluster para cada termo para que estes 

possam ser unificados. A entrada para a fase de agrupamento é uma matriz que 

contém os valores de GA para todos os pares de clusters. Uma forma de demonstrar 

o funcionamento da versão aglomerativa da técnica de agrupamento hierárquico é 

conforme apresentado por Linden (2009, p. 25): 

a) Faça um cluster para cada elemento; 

b) Encontre os pares de clusters mais similares de acordo com a medida 

de semelhança encontrada; 

c) Unifique-os em um novo cluster e recalcule a distância deste cluster 

para todos os outros elementos; 

d) Repita os passos 2 e 3 até sobrar um único cluster. 

 

Já Castano e Antonellis (1999, p. 5) demonstram o algoritmo de 

agrupamento como mostra a Figura 7. Ele inicia com uma matriz M contendo os 

valores de GA correspondentes a cada par de clusters (GA(C(cj), C(ch))) 

comparados entre si. Efetuam-se sucessivas iterações sobre esta matriz, 
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encontrando o maior valor entre dois clusters C(cj) e C(ch) e fazendo sua unificação 

C(cj + ch). 

Figura 7 - Função de Agrupamento Hierárquico 

 
Fonte: Castano e Antonellis (1999, p. 5) 

 

Um cluster somente é unificado a outro se a comparação de cada GA 

superar o valor mínimo configurado pelo usuário. Neste sentido, é apresentado o 

threshold (φ) que é uma constante configurada pelo usuário para, de fato, manter 

agrupados os pares de clusters que atingem o valor mínimo esperado. O valor 

atribuído ao threshold deve respeitar a restrição 0 ≤ φ ≤ 1. 

Ao efetuar a unificação entre os clusters correspondentes (GA(C(cj), 

C(ch)) ≥ φ), a matriz M é atualizada a cada iteração de forma a retirar da matriz todas 

as correspondências de C(cj) e C(ch) nas linhas e colunas, substituindo-as por uma 

nova linha e coluna já unificada mantendo o valor correspondente ao M[C(cj + ch), 

C(cj + ch)] igual ao de M[C(cj), C(ch)]. 

Ao comparar M[C(cj+ch), C(cr)] efetua-se da mesma forma a atualização 

da Matriz, apenas mantendo sempre o maior valor entre as comparações, ou seja, o 

GA de C(cj+ch) em relação ao cluster C(cr) é o maior valor entre GA(C(cj), C(cr)) e 

GA(C(ch), C(cr)). 

Na Figura 8, Mello (2002, p. 99), nos mostra como é o resultado do 

agrupamento, seguindo como exemplo um threshold = 0,7 e dois clusters a serem 

unificados, sendo Ci ={Address (2)} e Cj = {Address (3)}. Com GA(Ci, Cj) = 0,7 

substitui-se os dois clusters pelo cluster Cun = { Address (2), Address (3)} em M, 

criando-se uma sub-árvore com nodos folha Address(2) e Address(3) e um nodo raiz 



34 
 

0,7. Após atualizar a matriz M com as novas afinidades de Cun em relação aos 

outros clusters e comparando com outro cluster Ck = {Home (2)} em M, com GA(Ci, 

Ck) = 0,66 e GA(Cj, Ck) = 0,61, tem-se GA(Ck, Cun) = MAX(GA(Ci, Ck), GA(Cj, Ck)) = 

0,66, ou seja, o valor desta iteração chegou a um valor menor que φ, não ocorrendo 

a unificação. 

Embora este trabalho utilize da mesma técnica de agrupamento, o 

resultado final é uma representação dos clusters no formato OWL.  

 

Figura 8 - Exemplo de uma arvore de afinidade.  

 

Fonte: Mello (2002, p. 99) 

 

Como o objetivo final deste trabalho é determinar e agrupar conceitos 

similares em clusters de afinidade para que sejam utilizados como insumo na 

próxima etapa do ambiente BInXS, o padrão adotado para representar os clusters 

deve seguir o mesmo definido pela próxima etapa do ambiente BInXS, ou seja, a 

geração de um esquema conceitual global através da integração de esquemas 

conceituais locais. Esta próxima etapa foi desenvolvida por Silveira (2007) e, de 

acordo com este trabalho, a proposta original do BInXS não especifica como devem 

ser representados e armazenados os clusters de afinidade. Assim sendo, ele propõe 

que os clusters definidos sejam representados também no formato OWL, como é 

mostrado na Figura 9 para o caso de um cluster que mantém apenas conceitos não 

léxicos. 
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Figura 9 - Cluster não léxico 

 

Fonte: Silveira (2007, p. 28) 

 

Silveira (2007, p. 28) ainda propõe quais devem ser os tipos de clusters, 

ou seja, quais tipos de conceitos o cluster engloba, são eles: LexicalCluster, 

NonLexicalCluster e MixedCluster, que representam, respectivamente, clusters  

apenas com conceitos léxicos, clusters apenas com conceitos não léxicos e clusters 

que possuem os dois tipos de conceitos. 

Uma vez definido o processo de agrupamento de conceitos similares, o 

próximo capítulo apresenta o experimento efetuado. 
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5 EXPERIMENTOS 

 

Este capítulo apresenta um experimento para avaliar a efetividade do 

algoritmo. Foi verificado se os conceitos que “aparentemente” são similares foram, 

de fato, agrupados como deveriam. E para aqueles que não foram agrupados como 

termos semelhantes, verificou-se o motivo pelo qual o algoritmo os apontou como 

diferentes, ou não tão iguais ao ponto de ficarem no mesmo grupo. 

Para fins de exemplificação, foram criados dois esquemas que tratam do 

mesmo conceito, porém descritos utilizando termos diferentes. Como o WordNet 

mantém seus termos em Inglês, este módulo funciona apenas para conceitos 

descritos neste idioma. Para a criação dos dois esquemas foi utilizada a ferramenta 

Protégé que é uma plataforma desenvolvida em Java, suportando modelagem de 

ontologias via cliente web ou desktop, podendo ser exportado em vários formatos, 

incluindo OWL, RDF(S) e XML Esquema (PROTÉGÉ, 2013). A seguir são 

detalhados os esquemas, criados pelo próprio autor, considerados neste 

experimento. 

 

5.1 O ESQUEMA 1 

 

O esquema1 representado em OWL e demonstrado a seguir, apresenta 

os conceitos que fazem parte de um domínio bibliográfico denominado de 

Bibliography1. A Figura 10 demonstra o diagrama que resume como foi modelado o 

esquema conceitual de Bibliography1. 

 

<rdf:RDF 

xmlns="http://www.semanticweb.org/jorge/ontologies/2013/8/Bibliograp

hy1#" 

     

xml:base="http://www.semanticweb.org/jorge/ontologies/2013/8/Bibliog

raphy1" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"  

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 



37 
 
    <owl:Ontology 

rdf:about="http://www.semanticweb.org/jorge/ontologies/2013/8/Biblio

graphy1"/> 

 

 <!-- Classes --> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Article"/> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Author"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Communicator"/> 

    </owl:Class> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Communicator"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Person"/> 

    </owl:Class> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Conference"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

    </owl:Class> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Meeting"/> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Person"/> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Symposium"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

    </owl:Class> 

  

    <!-- Object Properties --> 

 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&owl;author"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Article"/> 

        <rdfs:domain> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&owl;author"/> 

                <owl:onClass rdf:resource="&owl;Article"/> 

                <owl:minQualifiedCardinality 

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:minQualifiedCardinalit

y> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&owl;paper"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Author"/> 
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        <rdfs:domain> 

            <owl:Restriction> 

                <owl:onProperty rdf:resource="&owl;paper"/> 

                <owl:onClass rdf:resource="&owl;Author"/> 

                <owl:minQualifiedCardinality 

rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:minQualifiedCardinalit

y> 

            </owl:Restriction> 

        </rdfs:domain> 

    </owl:ObjectProperty> 

 

    <!-- Data properties --> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;address"> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Person"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;local"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;date"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;local"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;name"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Person"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;sex"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Person"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;theme"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Conference"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;title"> 



39 
 
        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Article"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;topic"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Symposium"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;years"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;int"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Person"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

</rdf:RDF> 

 

 
Figura 10 - Esquema gráfico do esquema conceitual Bibliography1 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Como pode ser visto na Figura 10, foi criada uma hierarquia que 

representa a classe “Author” e suas superclasses “Communicator” e “Person”. Cabe 

ressaltar aqui que neste experimento é avaliado o fato do algoritmo proposto neste 
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trabalho considerar a herança de atributos para deixar mais fiel o cálculo do 

Coeficiente de Afinidade Estrutural. A proposta inicial de Mello (2002) não considera 

tal questão, ou seja, que o conceito “Author” possui, além do atributo “article”, os 

atributos “name”, “sex”, “years” e “address”. Este será o diferencial aplicado para 

melhorar o cálculo, pois, como se trata de uma relação de herança, os atributos 

herdados também devem ser considerados no momento do cálculo do Coeficiente 

de Afinidade Estrutural. Outra relação de herança adicionada neste esquema é entre 

“Conference” → “Meeting” e “Symposium” → “Meeting” para que “Conference” e 

“Symposium” possam herdar os atributos de Meeting (“date” e “local”). 
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5.2 O ESQUEMA 2 

O esquema 2 representado em OWL e demonstrado a seguir, apresenta 

os conceitos que fazem parte de um domínio bibliográfico denominado de 

Bibliography2. A Figura 11 demonstra o diagrama que resume como modelado o 

esquema conceitual de Bibliography2. 

 

<rdf:RDF 

xmlns="http://www.semanticweb.org/jorge/ontologies/2013/8/Bibliograp

hy2#" 

     

xml:base="http://www.semanticweb.org/jorge/ontologies/2013/8/Bibliog

raphy2" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"> 

 

    <owl:Ontology 

rdf:about="http://www.semanticweb.org/jorge/ontologies/2013/8/Biblio

graphy2"/> 

     

    <!-- Classes --> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Address"/> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Meeting"/> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Paper"/> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Symposium"> 

        <rdfs:subClassOf rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

    </owl:Class> 

    <owl:Class rdf:about="&owl;Writer"/> 

 

    <!-- Object Properties --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&owl;address"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&owl;Address"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="&owl;paper"> 
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        <rdfs:range rdf:resource="&owl;Paper"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

 <!-- Data properties --> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;age"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;int"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;city"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Address"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;date"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Meeting"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;first_name"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;topDataProperty"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;gender"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;last_name"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;topDataProperty"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;middle_name"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Writer"/> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;topDataProperty"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;number"> 



43 
 
        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;integer"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Address"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;street"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Address"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;surname"> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&owl;last_name"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;theme"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Symposium"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;title"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Paper"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&owl;writer"> 

        <rdfs:range rdf:resource="&xsd;string"/> 

        <rdfs:domain rdf:resource="&owl;Paper"/> 

    </owl:DatatypeProperty> 

</rdf:RDF> 

 

Figura 11 - Esquema gráfico do esquema conceitual Bibliography2 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Este esquema pertence ao mesmo domínio, porém, apresenta algumas 

diferenças na estrutura e na nomenclatura utilizada nos conceitos. Pode-se perceber 

que, neste caso, existe um conceito denominado “Address” que é um conceito Não 

Léxico, enquanto no esquema1 as referências à “address” são feitas por um 

conceito léxico, pois se trata de um atributo simples do tipo string. Assim, tanto o 

conceito “Meeting” quanto o conceito “Writer” possuem o atributo “address” como 

tipo complexo “Address” e não mais uma string como foi criado no esquema1. Neste 

esquema também existe uma relação de herança (Symposium → Meeting)  que 

tende a ser semelhante aos conceitos de mesmo nome que existem no esquema1. 

Ainda, novos conceitos adicionados possuem seus nomes semelhantes a 

outros do esquema1 para podermos analisar se, de um modo geral, são realmente 

semelhantes. São os casos dos conceitos “Writer” e “Paper” que tendem a serem 

semelhantes aos conceitos “Author” e “Article” respectivamente. 

 

5.3 COEFICIENTES DE AFINIDADE DE NOME 

 

Esta é a fase inicial do cálculo do Coeficiente de Afinidade Global onde 

são criados inúmeros pares de conceitos englobando todas as classes do esquema1 

e todas as classes do esquema2. Os pares são formados tanto entre esquemas 

quanto intra esquema, ou seja, todas as classes definidas no esquema1 serão 

pareadas com todas as classes do esquema2 (entre esquemas), mas também será 

feito o pareamento entre todas as classes definidos no esquema1 com todas as 

outras classes do mesmo esquema1(intra esquema). Esta etapa encontra o valor 

atribuído ao Coeficiente de Afinidade de Nome para cada par de classes. 

O pareamento entre esquemas diferentes é facilmente entendido devido 

ao fato de que o objetivo é identificar semelhanças entre eles, mas, existem casos 

em que se espera que classes do mesmo esquema, e que sejam semelhantes, 

também sejam agrupadas no mesmo cluster. É o caso da existência dos 

relacionamentos de herança, como por exemplo, as classes “Person” e 

“Communicator”, representados no mesmo esquema1.  

Conforme previsto, as classes com nomes iguais ou sinônimos tiveram 

este coeficiente com o valor máximo (NA(Ch, Cj) = 1). São elas: 

Bibliography1#: Symposium ≡ Bibliography2#: Symposium 

Bibliography1#: Meeting ≡ Bibliography2#: Meeting 
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Bibliography1#: Author ≡ Bibliography2#: Writer 

 

À medida que, semanticamente, as classes se afastam, os valores dos 

seus coeficientes diminuem como é mostrado a seguir: 

Bibliography1#: Conference ↔Bibliography2#: Meeting  NA=0,6 

Bibliography1#: Conference ↔ Bibliography2#: Symposium  NA=0,6 

Bibliography1#: Person ↔ Bibliography1#: Author  NA=0,36 

Bibliography2#: Symposium ↔ Bibliography2#: Meeting  NA=0,36 

 

O par cujo nível de relacionamento (distância semântica) for maior que o 

máximo configurado pelo usuário através da constante 

“NIVEL_MAXIMO_HIERARQUIA_RELACIONAMENTO”, recebe valor zero. É o caso 

do par Bibliography1#: Symposium ↔ Bibliography2#: Address. 

 

5.4 COEFICIENTES DE AFINIDADE ESTRUTURAL 

 

Os pares que possuírem valor na fase anterior (NA(Cj,Ch) > 0), seguem 

com o cálculo de SA(Ch, Cj) para definir o quão semelhante seria a sobreposição de 

suas estruturas. Para isto avalia-se o coeficiente de afinidade dos nomes dos 

atributos de cada classe do par (SA(Ch, Cj) = NA(n(aj),(n(ah)))).  

Para alguns pares que possuem um baixo valor para NA é normal que 

tenham um valor baixo para SA ou até mesmo zerado, visto que as classes que não 

possuem nomes semelhantes não possuem propriedades semelhantes, como é o 

caso de Bibliography1#: Meeting [local, date]  e Bibliography2#: Address [city, 

street, number] que possuem NA = 0.36 e SA = 0.0.  

Porém, não podemos fazer a mesma afirmação acerca dos pares 

Bibliography1#: Person [years, sex, name, address] e Bibliography1#: Author 

[article, years, sex, name, address] que também possuem NA = 0.36, porém SA = 

0.88, pois são conceitos que possuem uma relação de herança e neste algoritmo 

são utilizados os atributos herdados para efetuar o cálculo. Assim, podemos 

perceber que os atributos [years, sex, name e address] existentes na classe “Author” 

são herança da classe “Person”, o que os aproxima em termos de estrutura. Esta é 

uma contribuição deste trabalho em relação à proposta original de Mello (2002). 
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Seguindo na explicação de algumas comparações que possam causar 

dúvida, temos as seguintes situações: Bibliography1#: Author [article, years, sex, 

name, address] e Bibliography2#: Writer [paper, address, last_name, age, 

first_name, gender, middle_name] onde temos NA(Ch, Cj) = 1 e SA(Ch, Cj) = 0.5. 

Aparentemente seria lógico que SA(Ch, Cj) fosse maior do que de fato se 

apresentou, mas, este afastamento se dá pelo fato de a classe “Author” possuir 

apenas o atributo name e a classe “Writer” dividir o mesmo atributo em três partes 

(first_name, middle_name e last_name). Já com as classes Bibliography1#: 

Symposium [topic, local, date] e Bibliography1#: Conference [theme, local, date] 

que possuem NA = 0.6 e SA = 1, ocorreu a situação inversa do exemplo 

subsequente, tendo uma correspondência exata em suas estruturas, mesmo não 

tendo a mesma correspondência em seus nomes. 

É pelo exposto acima que vemos a importância de avaliar as estruturas 

das classes para afirmar se são de fato semelhantes. 

 

5.5 COEFICIENTES DE AFINIDADE GLOBAL 

 

A etapa de definição do valor do Coeficiente de Afinidade Global – GA, 

envolve não somente pares não léxicos, mas também os pares léxicos além dos 

pares mistos (conceito léxico pareado com um não léxico). Isto se faz necessário, 

pois na fase de agrupamento em clusters, todos os conceitos (entende-se como 

classes e propriedades), serão atribuídos a um cluster, podendo, ou não, se juntar a 

outro que, não necessariamente, será do mesmo tipo.  

Os cálculos dos pares [não léxico – não léxico] levam em consideração os 

valores atribuídos para NA e AS, mas os pares [léxico – léxico] e [não léxico - léxico] 

serão avaliados utilizando apenas os nomes das classes (não léxico) e os nomes 

das propriedades. Veremos como ficaram os valores de GA para alguns pares: 

[Não léxico – Não Léxico]: Alguns dos pares exemplificados anteriormente 

serão expostos novamente para demonstrar como ficaram os seus GA’s. 

 

Bibliography1#: Meeting [local, date] 

Bibliography2#: Address [city, street, number] 

Afinidade: Nome = 0.36; Estrutura = 0.0; Global = 0.252 
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Bibliography1#: Person [years, sex, name, address] 

Bibliography1#: Author [article, years, sex, name, address] 

Afinidade: Nome = 0.36; Estrutura = 0.88; Global = 0.518 

 

Bibliography1#: Author [article, years, sex, name, address] 

Bibliography2#: Writer [paper, address, last_name, age, first_name, 

gender, middle_name] 

Afinidade: Nome = 1.0; Estrutura = 0.5; Global = 0.85 

 

Bibliography1#: Symposium [topic, local, date] 

Bibliography1#: Conference [theme, local, date] 

Afinidade: Nome = 0.6; Estrutura = 1.0; Global = 0.72 

[Léxico - Léxico]: são todas as propriedades pareadas entre si.  

{Bibliography1#: years, Bibliography2#: age} = 1 

{Bibliography1#: sex, Bibliography2#: gender} = 1 

{Bibliography1#: address, Bibliography2#: address} = 1 

 

[Não Léxico - Léxico]: 

{Bibliography1#: Author, Bibliography2#: writer} Afinidade: Global = 1 

{Bibliography1#: Article, Bibliography2#: paper} Afinidade: Global = 0.6 

{Bibliography1#: Article, Bibliography2#: title} Afinidade: Global = 0.215 

 

5.6 DEFINIÇÃO DOS CLUSTERS DE AFINIDADE 

 

Tendo os valores dos Coeficientes de Afinidade Global para cada par, é 

feito o processo de agrupamento de termos similares usando como parâmetro de 

corte o valor atribuído à constante “THRESHOLD” (φ), ou seja, dos exemplos citados 

acima, os pares que definem clusters candidatos são os que possuem GA ≥ φ, como 

por exemplo:  

GA(Bibliography1#: Author,  Bibliography2#: Writer) = 0,85 

GA(Bibliography1#: Symposium,  Bibliography1#: Conference) = 0,72 

GA(Bibliography1#: years, Bibliography2#: age) = 1 

GA(Bibliography1#: Author, Bibliography2#: writer) = 1 
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Os clusters definidos ao final da execução do processo são mostrados 

abaixo: 

NonLexicalCluster:  

 {Bibliography1#: Conference} 

 {Bibliography1#: Symposium, Bibliography2#: Symposium} 

 {Bibliography1#: Meeting, Bibliography2#: Meeting} 

 {Bibliography1#: Person, Bibliography1#: Communicator} 

LexicalCluster: 

 {Bibliography2#: last_name} 

 {Bibliography2#: first_name} 

 {Bibliography2#: middle_name} 

 {Bibliography2#: city} 

 {Bibliography2#: street} 

 {Bibliography2#: number} 

 {Bibliography2#: date, Bibliography2#: date, Bibliography1#: date} 

 {Bibliography1#: name, Bibliography1#: name} 

 {Bibliography1#: sex, Bibliography2#: gender} 

 { Bibliography1#: years, Bibliography2#: age} 

 {Bibliography1#: local, Bibliography1#: local} 

 {Bibliography1#: title, Bibliography2#: title} 

MixedCluster: 

 {Bibliography1# : Article, Bibliography1# : article, Bibliography2# : 

Paper, Bibliography1# : theme, Bibliography2# : theme, 

Bibliography2# : paper, Bibliography1# : topic } 

 {Bibliography2#: Address, Bibliography1#: address, 

Bibliography2#: address} 

 {Bibliography2#: Writer, Bibliography1#: author, Bibliography2#: 

writer, Bibliography1#: Author} 

 

De acordo com o padrão de representação OWL proposto por Silveira 

(2007, p.28), um exemplo de cada tipo é mostrado nas Figuras 12, 13 e 14. 
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Figura 12 - Cluster não léxico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 13 - Cluster léxico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 14 - Cluster misto 
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Fonte: Elaborado pelo autor 
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5.7 RESULTADOS 

 

Este capítulo avalia melhor o experimento apresentado no capítulo 

anterior, incorporando a análise das métricas de revocação e precisão, que são 

métricas clássicas da área de recuperação de informação. A finalidade aqui é avaliar 

a abordagem utilizada para definição de termos semelhantes, bem como seus 

agrupamentos em clusters de afinidade. 

Conforme citado no capítulo 5, foram criados dois esquemas OWL 

contendo representações de objetos referentes ao domínio bibliográfico, são eles, 

Bibliography1 e Bibliography2. Nestes esquemas, propositalmente, foram 

adicionados conceitos semelhantes, porém, descritos de maneira diferentes. Estas 

diferenças nos conceitos semelhantes foram colocadas em seus nomes (nomes dos 

objetos) e também em suas estruturas (nomes e quantidades de seus atributos) 

utilizando-se de sinônimos e hiperônimos. Estas diferenças nos permitem avaliar se 

os conceitos criados, por serem semelhantes, serão agrupados como se espera. 

 

5.7.1 Métricas de Avaliação 

 

Nesta seção, apresentam-se as métricas utilizadas para medir a 

efetividade desta abordagem: Precisão e Revocação. Precisão mede quantos 

resultados corretos foram obtidos dentre todos os obtidos, ou seja, é a razão entre a 

quantidade de clusters corretos “A” e o total de clusters gerados “B”. Revocação 

mede quantos resultados corretos foram obtidos dentre todos os resultados corretos 

esperados, ou seja, é a razão entre quantidade de clusters corretos obtidos “A” e o 

total de clusters corretos esperados “C”. 

As formula da Precisão (P) e da Revocação (R) são as seguintes: 

    
 

 
     

 

 
 

 
Tabela 3 – Resultados obtidos em temos de Precisão e Revocação 

Clusters Obtidos Clusters Corretos Obtidos Clusters Corretos Esperados Precisão Revocação 

19 16 19 0,84 0,84 

 

A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos das métricas de Precisão e 

Revocação considerando a quantidade de clusters obtidos no processo final de 
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agrupamento. Os clusters esperados pelo usuário, além dos clusters obtidos que 

refletem corretamente aqueles que são esperados. 

Obteve-se um resultado satisfatório, visto que, de todos os clusters 

corretos esperados, apenas três não foram obtidos. Os clusters que não foram 

obtidos de forma exata ao esperado, ficaram conforme é mostrado abaixo. 

Esperava-se um cluster agrupando os conceitos {Bibliography1# : theme, 

Bibliography2# : theme, Bibliography1# : topic} e outro agrupando os conceitos 

{Bibliography1# : Article, Bibliography1# : article, Bibliography2# : Paper, 

Bibliography2# : paper }. Porém, obteve-se apenas um cluster contendo todos estes 

os conceitos sem separá-los. 

Foi analisado que a junção de todos estes conceitos em um só cluster foi 

devido à semelhança semântica entre os termos “paper” e “theme”. Estes conceitos, 

sendo identificados como semelhantes, desencadeou o processo de agrupamento 

dos conceitos “article” (similar ao “paper”) e “topic” (similar ao “theme”), formando 

uma sequência semântica (article → paper → theme → topic) incorreta. 

Outro cluster esperado e que não foi formado corretamente, deixou 

separados os conceitos “Conference” e “Symposyum”, criando dois clusters 

conforme é mostrado a seguir: 

 {Bibliography1#: Conference} 

 {Bibliography1#: Symposium, Bibliography2#: Symposium} 

 

Foi analisado que estes conceitos ficaram no limite de serem agrupados, 

porém, um fator determinante para que não obtivessem um valor que chegasse ao 

threshold foi a existência de um atributo em cada conceito que não foi identificado 

como similar. Este fator diminuiu o valor do coeficiente de afinidade global, não 

permitindo o seu agrupamento. 

Estas inconsistências é que justificam a necessidade do processo de 

unificação, onde um usuário especialista poderá corrigir este tipo de inconsistência. 
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6 PROJETO DO MÓDULO 

 

O projeto deste módulo foi desenvolvido utilizando a linguagem de 

programação Java e o Apache Jena. Jena é um framework desenvolvido em Java 

para construir aplicações voltadas para Web Semântica, fornecendo uma biblioteca 

para ajudar desenvolvedores a manipular Ontologias descritas em OWL e RDFS  

(JENA, 2013). 

 

6.1 REGRAS E PARAMETRIZAÇÃO 

 

O funcionamento deste módulo, bem como o resultado obtido, está 

diretamente associado à configuração dos parâmetros utilizados internamente. Estes 

parâmetros definem como devem funcionar determinadas regras do sistema, 

conforme configurado pelo usuário. Estes parâmetros devem ser definidos seguindo 

as orientações abaixo: 

 peso.coeficiente.nome: Valor que define o peso dado à similaridade 

entre os nomes dos conceitos, sendo que, 0 ≤ peso.coeficiente.nome ≤ 

1; 

 peso.coeficiente.estrutural: Valor que define o peso dado à 

similaridade entre as estruturas dos conceitos, sendo que, 0 ≤ 

peso.coeficiente.estrutural ≤ 1; 

 peso.sinonimia: Valor que define o peso dado a um termo sinônimo, 

sendo que, 0 ≤ peso.sinonimia ≤ 1; 

 peso.hiperonimia: Valor que define o peso dado a um termo 

hiperônimo, sendo que, 0 ≤ peso. hiperonimia ≤ 1. 

 nivel.maximo.hierarquia.relacionamento: Nível máximo a ser 

considerado na hierarquia de relacionamentos (WordNet) entre dois 

termos. Por exemplo, se um termo se relaciona com outro em um nível 

muito alto, significa que um termo é semanticamente muito distante do 

outro, embora haja uma relação. Quanto menor for o valor deste 

parâmetro, maior semelhança haverá entre os termos comparados. 

Para considerar apenas termos sinônimos, deve-se definir 

"nivelMaximo = 0"; 
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 nivel.maximo.subpropriedades: Parâmetro que define qual nível de 

subpropriedades (Conceitos Léxicos) será considerado no conceito. 

Por exemplo, o conceito "Autor" possui uma propriedade "nome" e esta 

propriedade possui subpropriedades, e assim por diante, podendo 

haver uma especialização em vários níveis. Portanto, quanto maior o 

nível, mais específicas serão as subpropriedades consideradas, 

aumentando a possibilidade de encontrar um termo semelhante, 

porém, aumenta a quantidade de termos utilizados no cálculo e diminui 

o valor do coeficiente de similaridade. Para desconsiderar possíveis 

subpropriedades, deve-se definir "nivelMaxSubPropriedades = 0". Isto 

aumenta o valor do coeficiente e em testes mostrou-se como sendo o 

ideal. 

 threshold: Valor limite que define se um cluster será agrupado a outro 

similar, ou seja, caso o valor de dois clusters similares sejam maiores 

que o threshold, estes serão agrupados formando um único cluster.  

As seguintes restrições devem ser respeitadas: 

 (peso.coeficiente.nome + peso.coeficiente.estrutural = 1); 

 peso.sinonimia >= peso. hiperonímia; 

 0 <= threshold <= 1. 

Ainda, os parâmetros específicos do módulo, a seguir, definem os nomes 

dos novos clusters, cada um pelo tipo de conceitos que contém: 

 lexical.cluster. Por exemplo, LexicalCluster 

 non.lexical.cluster. Por exemplo, NonLexicalCluster 

 mixed.cluster. Por exemplo, MixedCluster  

O parâmetro abaixo descreve como será a URI que será utilizada na nova 

ontologia que contém os clusters. 

 new.uri. Por exemplo, http://www.inf.ufsc.br/db/binxs/cluster/  

O parâmetro abaixo define se o algoritmo utilizará as propriedades 

herdadas das superclasses pelas subclasses. Este valor configurado como “true” 

aumenta a probabilidade de encontrar um termo semelhante no cálculo do 

Coeficiente de Afinidade Estrutural. 

 herda.propriedades.superclasses. Por exemplo, true 
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Os próximos dois parâmetros, definem a configuração do WordNet, 

definindo o local e o nome do arquivo de configuração.  

 config.path. Por exemplo, C:\\Binxs\\jwnl14-rc2\\jwnl14-rc2\\config\\ 

 file.config.name. Por exemplo, file_properties.xml 

Os últimos parâmetros configuram o local onde encontrar os esquemas 

conceituais OWL que serão comparados, além de informar também o local e o nome 

do arquivo gerado pelo sistema contendo os clusters: 

 source.owl.esquema1. Por exemplo, file:\\C:\\Binxs\\Ontologias\\ 

Bibliography1.owl 

 source.owl.esquema2. Por exemplo, file:\\C:\\Binxs\\Ontologias\\ 

Bibliography2.owl 

 path.owl.clusters. Por exemplo, C:\\Binxs\\Ontologias\\ 

Bibliography1_2.owl 

 

6.2 ARQUITETURA 

 

Conforme mostrado anteriormente, precisamos configurar os parâmetros 

de entrada para execução do processo, contendo entre eles, dois esquemas 

conceituais descritos na notação OWL, para que possamos ter como saída, outro 

esquema conceitual, também descrito em OWL, contendo os clusters formados pelo 

processo. Assim sendo, a arquitetura do projeto foi desenhada de tal forma a efetuar 

cada etapa de forma isolada, tendo classes responsáveis por cada etapa executada 

pelo sistema, como mostra o diagrama de caso de uso da Figura 15. 
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Figura 15 - Diagrama de Caso de Uso. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Desta forma, temos uma visão geral de cada processo executado pelo 

sistema, mostrando, por exemplo, que para calcular o coeficiente de Afinidade 

Global é necessário montar os pares de conceitos e calcular os coeficientes de 

afinidade de nome e estrutural. A Figura 15 mostra também a existência das outras 

funções, tais como, configurar os parâmetros, agrupar os conceitos em clusters, 

além de gravá-los em arquivos OWL. 

A Figura 16 abaixo é a representação UML do projeto, sendo detalhado a 

seguir o propósito das classes mais importantes. Algumas classes foram omitidas do 

diagrama no intuito de mostrar apenas as principais e não deixar o diagrama muito 

extenso. 
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Figura 16 - Diagrama de classes do projeto 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A classe “ParConceitos” representa um modelo que define os possíveis 

pares: léxicos, não léxicos ou mistos. Para atender a todos os tipos, o objeto que os 

representa é do tipo “OntResource” que é uma classe que engloba tanto as classes, 

quanto as propriedades, podendo assim formar pares diversificados. 

A classe “ControleSimilaridade” é a que possui a função de delegar as 

tarefas para cada classe de controle específica, montando todos os pares 

conceituais possíveis de serem avaliados passar aos métodos que fazem os 

cálculos dos coeficientes. Uma vez calculados os coeficientes, esta classe calcula o 

coeficiente de afinidade global (descrito na seção 4.1.2.4) para então invocar o 

agrupamento dos conceitos. 

A classe “ControleSimilaridadeSintatica” é responsável por calcular os 

coeficientes de afinidade de nome entre os pares (descrito nas seções  4.1.2.1 e 
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4.1.2.2) levando em consideração os valores configurados pelo usuário aos pesos 

de relacionamentos sinônimos e hiperônimos. 

A classe “ControleSimilaridadePropriedade” é responsável por calcular os 

coeficientes de afinidade estrutural dos pares de conceitos não léxicos (descrito na 

seção 4.1.2.3), levando em consideração a existência de uma relação entre cada par 

de propriedades, utilizando o WordNet. 

A classe “ControleWordNet” é quem consulta a existência da relação 

entre o par de termos léxicos na base de dados do WordNet, retornando o nível de 

relacionamento existente. Caso o termo não seja encontrado na base de dados, é 

retornado um valor padrão “-1” que caracteriza esta inexistência. Para desencadear 

o processo de agrupamento em clusters (descrito na seção 4.2) a classe 

“ControleAgrupamentoClasses” recebe a lista com todos os pares, com seus GA’s já 

calculados e transforma em clusters contendo cada termo de acordo com suas 

semelhanças. 

Por fim, a classe “OWLCluster” apenas reescreve os clusters na 

linguagem de representação de ontologias OWL, gerando um arquivo (.owl) cujo 

nome é escolhido pelo usuário via parametrização.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Para que o BInXs pudesse ter seu processo completo, era necessário 

construir o módulo responsável pela identificação e agrupamento de termos 

semanticamente similares existentes nestes esquemas locais. 

Este foi o desafio proposto e desenvolvido por este trabalho, o de criar um 

módulo de determinação e agrupamento de conceitos similares para integrar ao 

BInXS. Este módulo recebe como entrada esquemas conceituais locais descritos em 

OWL e retorna como saída os termos de cada esquema local agrupados em clusters 

de afinidade. 

Foi feito um experimento para demonstrar o funcionamento do algoritmo 

com o intuito de apresentá-lo ao leitor. Neste experimento os resultados obtidos 

foram satisfatórios, tendo em vista que se obteve uma quantidade de clusters 

corretos relativamente alta. 

A proposta deste trabalho foi fundamentada na proposta de Mello(2002) 

que descreveu suas intenções para este módulo do BInXS utilizando o algoritmo 

utilizado por Castano e Antonelis no desenvolvimento de ARTEMIS. Adicionalmente, 

neste trabalho foi considerado outro componente que ajuda a melhorar os 

coeficientes de afinidade globais entre conceitos que possuem relação de 

especialização entre si, pois é utilizada a herança dos atributos das superclasses em 

suas subclasses. Como pode ser visto no capítulo 5.4, este componente adicional foi 

um diferencial entre os trabalhos relacionados e melhora o coeficiente de afinidade 

global e consequentemente a formação dos clusters. Assim, conclui-se mais uma 

etapa do processo do BInXs. 

 Apesar de concluído este módulo do BInXS, diversos trabalhos futuros podem 

ser realizados. Alguns destes trabalhos são os seguintes:  

 Estudar mais algumas abordagens de medição de similaridade com o 

intuito de melhorar os valores dos coeficientes de afinidades; 

 Incluir ao módulo novas formas de se identificar a similaridade entre 

termos, visto que utilizamos uma base de dados que contém uma 

biblioteca de termos muito vasta, porém, pode haver casos em que os 

termos não serão encontrados; 

 Considerar o uso de funções de similaridade na comparação de termos 

presentes nos conceitos dos esquemas e termos do Wordnet, visando 



60 
 

tratar nomes de conceitos, ou de suas propriedades, que possuam 

pequenas variações de grafia. 

 Identificar outras bases de conceitos (thesaurus) que sejam mais ricas 

em conteúdo e adaptar este módulo para trabalhar com elas, visto que 

no foram encontradas limitações devido ao fato de não encontrarmos 

diversos termos no Wordnet. 

 Devido às limitações citadas acima, não foi possível encontrar 

esquemas que tivessem seus termos na base do Wordnet, sendo 

assim, como trabalho futuro, é importante que sejam encontrados ou 

criados novos esquemas de outros domínios para realizar outros 

experimentos. 
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APENDICE A - ARTIGO 

Módulo de Identificação e Agrupamento de Conceitos 

Semanticamente Similares no BInXS 

Jorge Romulo de S. Alosilla 

Instituto de Informática e Estatística – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 

Caixa Postal 476 - 88.049-900 – Florianópolis – SC - Brazil 

jorge.alosilla@inf.ufsc.br 

Abstract. This module was developed to fill the gap in the semantic integration of 

BInXS which is an environment that has the purpose of making the semantic 

integration of XML schemas process. This gap was left by the ARTEMIS tool 

because this tool performed the process of identifying similar concepts in the 

schemes and grouped them into clusters affinity considering its semantic meanings, 

however, as Artemis was not created exclusively to integrate BInXS was necessary 

to create this module to replace it, as they did not receive support from their 

creators and was discontinued. This work has its main importance in the context of 

BInXS, but can be used in other applications that require this approach. 

Resumo. Este módulo foi desenvolvido para preencher a lacuna existente no 

processo de integração semântica do BInXS que é um ambiente que possui a 

finalidade de fazer a integração semântica entre esquemas XML. Esta lacuna foi 

deixada pela ferramenta ARTEMIS, pois esta ferramenta executava o processo de 

identificação de conceitos similares nos esquemas e os agrupava em clusters de 

afinidade considerando seus significados semânticos, porém, como ARTEMIS não 

foi criada exclusivamente para integrar o BInXS se fez necessário criar este módulo 

para substituí-la, visto que não recebeu suporte de seus criadores e foi 

descontinuada. Este trabalho tem sua principal importância no contexto do BInXS, 

porém pode ser utilizado em outras aplicações que necessitem desta abordagem. 

1. Introdução 

Criado com o intuito de facilitar pesquisas na web 3.0 o BInXS é um ambiente de mediação 

que possui uma abordagem de integração semântica de esquemas XML, linguagem muito 

utilizada na Web atualmente. Segundo Mello(2001, p.10), o principal objetivo de BInXS é o 

de disponibilizar um esquema de dados global representativo de diversos esquemas XML das 

fontes de dados para permitir formular consultas em uma interface única. Para chegar ao 

objetivo final do BInXS, duas etapas principais devem ser  cumpridas, a Conversão e a 

Integração Semântica, responsáveis por converter esquemas lógicos em esquemas conceituais 

e identificar equivalências semânticas respectivamente. Uma das fases do processo de 

Integração Semântica será tratada neste artigo, sendo esta, a fase de identificação e 

agrupamento de conceitos semanticamente similares, fazendo uso de um algoritmo que avalia 

os termos encontrados em dois esquemas conceituais e determina as semelhanças entre eles. 

2 Integração Semântica no BInXS 
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A macro etapa do BInXS chamada de Integração semântica, segundo Mello (2002), é 

composta por um processo que identifica as equivalências semânticas entre conceitos de 

esquemas diferentes. Para isto, ele aplica um conjunto de regras de unificação a fim de gerar 

um esquema global preliminar, ajustando-o posteriormente de forma semiautomática para 

transformá-lo em um esquema conceitual global definitivo para as fontes em questão. Este 

processo é ilustrado na figura 1. 

Figura1: Processo de Integração Semântica 

fonte: Mello (2002, p. 95). 

Dentre todas as etapas de processamento d BInXS, a etapa implementada neste trabalho 

refere-se a fase de Agrupamento de Sinônimos que recebe esquemas conceituais descritos em 

OWL, processa os arquivos e finaliza criando outro arquivo descrito em OWL contendo os 

clusters que agrupam os conceitos semanticamente similares. Por não fazerem parte deste 

trabalho, as demais etapas não serão abordadas.  

Como pode ser visto na figura 1, a fase de Integração Semântica originalmente possuía o 

auxílio de uma ferramenta chamada ARTEMIS.  Segundo Mello (2002, p.94) “ARTEMIS é 

uma ferramenta para determinação de visões globais de esquemas de dados heterogêneos 

desenvolvida pelo grupo de banco de dados da Universidade de Milão, Itália”. Entretanto, 

ARTEMIS era um protótipo que não foi construído especificamente para o BInXS e não teve 

mais o suporte dos seus criadores gerando uma lacuna no processo de integração semântica do 

BInXS. Para que o BInXS voltasse a atingir seu objetivo final, fez-se necessário recriar o 

módulo responsável pelo processo de Agrupamento de Sinônimos e este artigo mostrará como 

foi criado este módulo demonstrando seu funcionamento. 

3 Agrupamento de Sinônimos 

O agrupamento de Sinônimos proposto neste trabalho é baseado na ferramenta ARTEMIS 

anteriormente utilizado pelo BInXS. O funcionamento da fase de agrupamento de sinônimos 

proposto aqui é resumido a seguir através das etapas de “Determinação de Equivalência” e 

“Agrupamento de Conceitos”. Conforme mostra a figura 2, a fase de Determinação de 

Equivalência utiliza como ferramenta de apoio um thesaurus, ou seja, uma base de dados que 

possui muitas relações entre diversos termos, possibilitando-se definir o tipo de 
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relacionamento entre eles, além de poder identificar suas distâncias semânticas. Neste 

trabalho, utilizaremos o WordNet® que de acordo com [WORDNET] é um grande banco de 

dados léxico em Inglês que possui substantivos, verbos, adjetivos e advérbios agrupados em 

conjuntos de sinônimos cognitivos, cada um expressando um conceito distinto. Com o auxílio 

do WordNet será mensurada a similaridade entre os conceitos existentes nos esquemas fonte, 

determinando valores para os coeficientes de afinidade. 

3.1 Determinação de Equivalência 

O processo de Determinação de Equivalência é definido como a fase do BInXs que analisa 

todos os conceitos contidos nos esquemas-fonte locais, e através de sucessivos cálculos, nos 

mostra quais  conceitos nos dois esquemas são considerados similares.  Todos os conceitos 

contidos nos esquemas são comparados entre si de forma a encontrar os que mais se 

assemelham, considerando sempre os termos utilizados para descrevê-los, termos estes 

presentes no nome do próprio conceito e nas propriedades contidas em cada um deles. 

Os componentes utilizados para calcular a semelhança entre conceitos são o Coeficiente 

de Afinidade de Nome assinado por NA(Cj , Ch) e o Coeficiente de Afinidade Estrutural 

assinado por SA(Cj , Ch). Os resultados do cálculo dos dois primeiros componentes são 

combinados dando a cada um sua devida importância através de pesos pré-definidos. Esta 

combinação determina o chamado Coeficiente de Afinidade Global GA(Cj , Ch) que é 

determinante para que posteriormente os termos sejam agrupados nos chamados, clusters de 

afinidade. 

Figura 2: Arquitetura Funcional do Módulo de Agrupamento de Sinônimos 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

A Figura 2 acima mostra quais os processos executados pelo módulo proposto e bem 

como o que se recebe como entrada (esquemas conceituais descritos em OWL) e o que se 

obtém como resultado (esquema OWL descrevendo os clusters de afinidade encontrados). 

A Tabela 1 mostra as funções utilizadas para calcular cada etapa do processo a fim de 

chegar ao resultado do coeficiente de afinidade global entre cada par de termos avaliados com 

o auxílio do WordNet. 
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Tabela 3 – Definições formais utilizadas por ARTEMIS 

Nome Assinatura Definição Formal 

Função de Afinidade A(t , t’)    
      

           
                        

Coeficiente de Afinidade 

de Nome 

NA(Cj , Ch)                                     

              
Coeficiente de Afinidade 

Estrutural 

SA(Cj , Ch)               
       

             

Coeficiente de Afinidade 

Global 

GA(Cj , Ch)                     

                                      
Fonte: Mello (2002, p. 97) 

 

3.1.1 Passo 1: Função de Afinidade 

A Função de Afinidade A(t , t’) é a base para todos os outros cálculos, visto que ela é a 

responsável por encontrar o coeficiente de afinidade entre dois termos quaisquer. O 

procedimento utilizado por esta função define a afinidade entre dois termos com base no tipo 

de relacionamento existente entre eles em um Thesaurus. Existem as relações léxicas, que são 

mantidas pela forma das palavras, e as relações semânticas, que relacionam os termos pelo 

seu significado em um contexto. Neste trabalho, faremos uso das relações semânticas, que 

relacionam cada termo conforme seu significado. Esta ligação, formando uma estrutura de um 

grafo, define um caminho “k” entre dois termos. Os caminhos existentes nas relações 

encontradas são utilizados em nossa abordagem. 

Assim sendo, a definição formal referente à função de afinidade é traduzida como 

sendo o peso do relacionamento (σSYN – sinônimos ou σBT - hiperônimos) elevado ao menor 

valor de “k”, chegando à fórmula σSYN
k
  ou σBT

k
 dependendo do tipo de relacionamento 

existente entre os termos no thesaurus. 

 

3.1.2 Passo 2: Função de Afinidade de Nome 

O Coeficiente de Afinidade de Nome NA(Cj, Ch) determina a afinidade de nomenclatura para 

duas classes OWL contidas nos esquemas (conceitos não léxicos), sendo que este valor 

coincide com  o valor da Função de Afinidade aplicada sobre os nomes n(Cj) e n(Ch). 

NA(Cj , Ch) ≡ A(n(Cj) , n(Ch)) 

 

3.1.3 Passo 3: Função de Afinidade Estrutural 

O Coeficiente de Afinidade Estrutural SA(Cj , Ch) avalia o grau de similaridade entre as 

estruturas das classes OWL Cj e Ch, verificando se há semelhança na sobreposição das duas 

estruturas tendo como base de cálculo o número de propriedades que possuam 

correspondência semântica forte ou fraca, ou seja, as que são sinônimas e as que são 

hiperônimas em um nível que determine um valor maior que zero. Segundo Mello (2002, p. 

97), a avaliação da afinidade estrutural será considerada apenas se houver primeiro a 

afinidade de nome, ou seja, se NA(Cj, Ch) ≠0 então se calcula SA(Cj, Ch). 

 

3.1.4 Passo 4: Função de Afinidade Global 
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O Coeficiente de Afinidade Global GA(“Author”,”Writer”) define o grau de afinidade geral 

entre duas classes e, para chegar a ele, é preciso saber previamente os valores encontrados 

para o Coeficiente de Afinidade de Nome e o Coeficiente de Afinidade Estrutural entre as 

classes. Além dos itens descritos acima, utiliza-se como base para o cálculo final dois pesos 

ωNA e ωSA que definem a relevância desejada para cada tipo de afinidade: o Coeficiente de 

Afinidade de Nome e o Coeficiente de Afinidade Estrutural, respectivamente. Os valores 

destes pesos devem respeitar a seguinte premissa: 

 

ωNA + ωSA = 1 

GA(Cj, Ch) = ωNA * NA(Cj, Ch) + ωSA * SA(Cj, Ch) 

 

3.2 Agrupamento de Conceitos 

Uma vez concluída a etapa de determinação dos valores da similaridade entre cada conceito, o 

próximo passo é o agrupamento dos conceitos similares em clusters de afinidade. O 

agrupamento dos termos é feito utilizando a técnica de agrupamento hierárquico em sua 

versão aglomerativa, da mesma forma que foi utilizada por Castano e Antonellis (1999, p. 5) 

para agrupar os termos similares no ARTEMIS. Desta forma, inicialmente, é criado um 

cluster para cada termo contido nos dois esquemas e através de sucessivas comparações com 

um valor limite, são executadas unificações destes clusters até não existir mais unificações a 

serem feitas. Desta forma, produz-se uma quantidade mínima de clusters, cada um contendo 

os termos considerados semanticamente similares. 

Uma vez obtidos os valores do Coeficiente de Afinidade Global GA(Cj, Ch) para cada 

par de conceitos, é criado um cluster para cada termo para que estes possam ser unificados. A 

entrada para a fase de agrupamento é uma matriz que contém os valores de GA para todos os 

pares de clusters. 

Um cluster somente é unificado a outro se a comparação de cada GA superar o valor 

mínimo configurado pelo usuário. Neste sentido, é apresentado o threshold (φ) que é uma 

constante configurada pelo usuário para, de fato, manter agrupados os pares de clusters que 

atingem o valor mínimo esperado. O valor atribuído ao threshold deve respeitar a restrição 0 

≤ φ ≤ 1. 

Ao efetuar a unificação entre os clusters correspondentes (GA(C(cj), C(ch)) ≥ φ), a 

matriz M é atualizada a cada iteração de forma a retirar da matriz todas as correspondências 

de C(cj) e C(ch) nas linhas e colunas, substituindo-as por uma nova linha e coluna já unificada 

mantendo o valor correspondente ao M[C(cj + ch), C(cj + ch)] igual ao de M[C(cj), C(ch)]. 

Ao comparar M[C(cj+ch), C(cr)] efetua-se da mesma forma a atualização da Matriz, 

apenas mantendo sempre o maior valor entre as comparações, ou seja, o GA de C(cj+ch) em 

relação ao cluster C(cr) é o maior valor entre GA(C(cj), C(cr)) e GA(C(ch), C(cr)). 

Na Figura 3, Mello (2002, p. 99), nos mostra como é o resultado do agrupamento, 

seguindo como exemplo um threshold = 0,7 e dois clusters a serem unificados, sendo Ci 

={Address (2)} e Cj = {Address (3)}. Com GA(Ci, Cj) = 0,7 substitui-se os dois clusters pelo 

cluster Cun = { Address (2), Address (3)} em M, criando-se uma sub-árvore com nodos folha 

Address(2) e Address(3) e um nodo raiz 0,7. Após atualizar a matriz M com as novas 

afinidades de Cun em relação aos outros clusters e comparando com outro cluster Ck = {Home 
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(2)} em M, com GA(Ci, Ck) = 0,66 e GA(Cj, Ck) = 0,61, tem-se GA(Ck, Cun) = MAX(GA(Ci, 

Ck), GA(Cj, Ck)) = 0,66, ou seja, o valor desta iteração chegou a um valor menor que φ, não 

ocorrendo a unificação. 

Embora este trabalho utilize da mesma técnica de agrupamento, o resultado final é uma 

representação dos clusters no formato OWL.  

Figura 3 - Exemplo de uma arvore de afinidade.  

 

Fonte: Mello (2002, p. 99) 

Como o objetivo final deste trabalho é determinar e agrupar conceitos similares em 

clusters de afinidade para que sejam utilizados como insumo na próxima etapa do ambiente 

BInXS, o padrão adotado para representar os clusters deve seguir o mesmo definido pela 

próxima etapa do ambiente BInXS, ou seja, a geração de um esquema conceitual global 

através da integração de esquemas conceituais locais. Esta próxima etapa foi desenvolvida por 

Silveira (2007) e, de acordo com este trabalho, a proposta original do BInXS não especifica 

como devem ser representados e armazenados os clusters de afinidade. Assim sendo, ele 

propõe que os clusters definidos sejam representados também no formato OWL, como é 

mostrado na Figura 4 para o caso de um cluster que mantém apenas conceitos não léxicos. 

Figura 4 - Cluster não léxico 
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Fonte: Silveira (2007, p. 28) 

Silveira (2007, p. 28) ainda propõe quais devem ser os tipos de clusters, ou seja, quais 

tipos de conceitos o cluster engloba, são eles: LexicalCluster, NonLexicalCluster e 

MixedCluster, que representam, respectivamente, clusters  apenas com conceitos léxicos, 

clusters apenas com conceitos não léxicos e clusters que possuem os dois tipos de conceitos. 

4 Experimento 

Para fins de exemplificação, foram criados dois esquemas que tratam do mesmo conceito, 

porém descritos utilizando termos diferentes. Como o WordNet mantém seus termos em 

Inglês, este módulo funciona apenas para conceitos descritos neste idioma. Estes conceitos 

foram criados pelo próprio autor e são exemplificados pelas figuras 5 e 6 na notação ORM.  

Figura 5 - Esquema gráfico do esquema conceitual Bibliography1 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Figura 6 - Esquema gráfico do esquema conceitual Bibliography2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Utilizando estes dois esquemas, foram feitos os passos citados anteriormente, 

calculando os coeficientes de afinidade de nome, estrutural e global para que pudesse ser 

efetuado o passo de agrupamento dos termos. 
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Os clusters definidos ao final da execução do processo são mostrados abaixo: 

NonLexicalCluster:  

 {Bibliography1#: Conference} 

 {Bibliography1#: Symposium, Bibliography2#: Symposium} 

 {Bibliography1#: Meeting, Bibliography2#: Meeting} 

 {Bibliography1#: Person, Bibliography1#: Communicator} 

LexicalCluster: 

 {Bibliography2#: last_name} 

 {Bibliography2#: first_name} 

 {Bibliography2#: middle_name} 

 {Bibliography2#: city} 

 {Bibliography2#: street} 

 {Bibliography2#: number} 

 {Bibliography2#: date, Bibliography2#: date, Bibliography1#: date} 

 {Bibliography1#: name, Bibliography1#: name} 

 {Bibliography1#: sex, Bibliography2#: gender} 

 { Bibliography1#: years, Bibliography2#: age} 

 {Bibliography1#: local, Bibliography1#: local} 

 {Bibliography1#: title, Bibliography2#: title} 

MixedCluster: 

 {Bibliography1# : Article, Bibliography1# : article, Bibliography2# : 

Paper, Bibliography1# : theme, Bibliography2# : theme, Bibliography2# 

: paper, Bibliography1# : topic } 

 {Bibliography2#: Address, Bibliography1#: address, Bibliography2#: 

address} 

 {Bibliography2#: Writer, Bibliography1#: author, Bibliography2#: 

writer, Bibliography1#: Author} 

Ao avaliar o experimento apresentado, foi feita a análise das métricas de revocação e 

precisão, que são métricas clássicas da área de recuperação de informação. A finalidade aqui é 

avaliar a abordagem utilizada para definição de termos semelhantes, bem como seus 

agrupamentos em clusters de afinidade. 

Precisão mede quantos resultados corretos foram obtidos dentre todos os obtidos, ou 

seja, é a razão entre a quantidade de clusters corretos “A” e o total de clusters gerados “B”. 

Revocação mede quantos resultados corretos foram obtidos dentre todos os resultados 

corretos esperados, ou seja, é a razão entre quantidade de clusters corretos obtidos “A” e o 

total de clusters corretos esperados “C”. 

As formula da Precisão (P) e da Revocação (R) são as seguintes: 

    
 

 
     

 

 
 

Tabela 2 – Resultados obtidos em temos de Precisão e Revocação 

Clusters Obtidos Clusters Corretos Obtidos Clusters Corretos Esperados Precisão Revocação 
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19 16 19 0,84 0,84 

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos das métricas de Precisão e Revocação 

considerando a quantidade de clusters obtidos no processo final de agrupamento. Os clusters 

esperados pelo usuário, além dos clusters obtidos que refletem corretamente aqueles que são 

esperados. 

Obteve-se um resultado satisfatório, visto que, de todos os clusters corretos esperados, 

apenas três não foram obtidos. 

5 Conclusão 

Para que o BInXs pudesse ter seu processo completo, era necessário construir o módulo 

responsável pela identificação e agrupamento de termos semanticamente similares existentes 

nestes esquemas locais. 

Este foi o desafio proposto e desenvolvido por este trabalho, o de criar um módulo de 

determinação e agrupamento de conceitos similares para integrar ao BInXS. Este módulo 

recebe como entrada esquemas conceituais locais descritos em OWL e retorna como saída os 

termos de cada esquema local agrupados em clusters de afinidade. 

Foi feito um experimento para demonstrar o funcionamento do algoritmo com o 

intuito de apresentá-lo ao leitor. Neste experimento os resultados obtidos foram satisfatórios, 

tendo em vista que se obteve uma quantidade de clusters corretos relativamente alta. 
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APENDICE A – CÓDIGO FONTE 

package br.ufsc.ine.jmatcher; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Properties; 
 
import net.didion.jwnl.JWNLException; 
 
public class Principal{ 
  
 private static ControleSimilaridade controle; 
 private static Properties props; 
 public static void main(String[] args) { 
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e1) { 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
   
  String source1 = props.getProperty("source.owl.esquema1"); 
  String source2 = props.getProperty("source.owl.esquema2"); 
   
  try { 
   controle = new ControleSimilaridade(); 
   controle.execute(source1, source2); 
  } catch (JWNLException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.List; 
import java.util.Properties; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntProperty; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntResource; 
 
public class ParConceitos { 
 private OntResource r1; 
 private OntResource r2; 
 
 private List<OntProperty> propriedadesC1; 
 private List<OntProperty> propriedadesC2; 
 
 private double coeficienteAfinidadeNome = 0.0; 
 private double coeficienteAfinidadeEstrutural = 0.0; 
 private double coeficienteAfinidadeGlobal = 0.0; 
  
 private Properties props; 
  
 /** 
  * Define o tipo do Cluster podendo ser as opções [LexicalCluster, 
NonLexicalCluster, MixedCluster] 
  */ 
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 private String tipo; 
 
 public ParConceitos() { 
 } 
 
 public ParConceitos(OntResource ontResource1, OntResource ontResource2) { 
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  r1 = ontResource1; 
  r2 = ontResource2; 
   
  if(ontResource1 instanceof OntClass && ontResource2 instanceof 
OntClass){ 
   setTipo(props.getProperty("non.lexical.cluster")); 
  }else if(ontResource1 instanceof OntProperty && ontResource2 
instanceof OntProperty){ 
   setTipo(props.getProperty("lexical.cluster")); 
  }else{ 
   setTipo(props.getProperty("mixed.cluster")); 
  } 
 } 
 
 public OntResource getR1() { 
  return r1; 
 } 
 
 public void setR1(OntResource r1) { 
  this.r1 = r1; 
 } 
 
 public OntResource getR2() { 
  return r2; 
 } 
 
 public void setR2(OntResource r2) { 
  this.r2 = r2; 
 } 
 
 public double getCoeficienteAfinidadeNome() { 
  return coeficienteAfinidadeNome; 
 } 
 
 public void setCoeficienteAfinidadeNome(double coeficienteAfinidadeNome) { 
  this.coeficienteAfinidadeNome = coeficienteAfinidadeNome; 
 } 
 
 public double getCoeficienteAfinidadeEstrutural() { 
  return coeficienteAfinidadeEstrutural; 
 } 
 
 public void setCoeficienteAfinidadeEstrutural( 
   double coeficienteAfinidadeEstrutural) { 
  this.coeficienteAfinidadeEstrutural = coeficienteAfinidadeEstrutural; 
 } 
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 public double getCoeficienteAfinidadeGlobal() { 
  return coeficienteAfinidadeGlobal; 
 } 
 
 public void setCoeficienteAfinidadeGlobal(double coeficienteAfinidadeGlobal) 
{ 
  this.coeficienteAfinidadeGlobal = coeficienteAfinidadeGlobal; 
 } 
 
 public List<OntProperty> getPropriedadesC1() { 
  return propriedadesC1; 
 } 
 
 public void setPropriedadesC1(List<OntProperty> propriedadesC1) { 
  this.propriedadesC1 = propriedadesC1; 
 } 
 
 public List<OntProperty> getPropriedadesC2() { 
  return propriedadesC2; 
 } 
 
 public void setPropriedadesC2(List<OntProperty> propriedadesC2) { 
  this.propriedadesC2 = propriedadesC2; 
 } 
 
 public String getTipo() { 
  return tipo; 
 } 
 
 public void setTipo(String tipo) { 
  this.tipo = tipo; 
 } 
  
 public String toString() { 
  String s = ""; 
  if(getTipo().equals(props.getProperty("non.lexical.cluster"))){ 
   s = r1.getModel().getNsPrefixURI("") +": "+ r1.getLocalName() + 
" ["; 
   for (int i = 0; i < propriedadesC1.size(); i++) { 
    s += propriedadesC1.get(i).getLocalName() + ", "; 
   } 
   s += "]"; 
   s += "\n" + r2.getModel().getNsPrefixURI("") +": "+ 
r2.getLocalName() + " ["; 
   for (int i = 0; i < propriedadesC2.size(); i++) { 
    s += propriedadesC2.get(i).getLocalName() + ", "; 
   } 
   s += "]"; 
   s += "\n\tAfinidade: Nome = " + coeficienteAfinidadeNome 
     + " Estrutura = " + coeficienteAfinidadeEstrutural 
     + " Global = " + coeficienteAfinidadeGlobal + 
"\n"; 
  }else { 
   s = "{"+ r1.getModel().getNsPrefixURI("") +": "+ 
r1.getLocalName() + ", " + r2.getModel().getNsPrefixURI("") +": "+ 
r2.getLocalName() + "} Afinidade: Global = " + coeficienteAfinidadeGlobal + "\n"; 
  } 
  return s; 
 }  
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} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.util.Properties; 
 
public class ControleSimilaridadeConfig { 
 
 public static Properties getProp() throws IOException { 
  Properties props = new Properties(); 
  FileInputStream file = new 
FileInputStream("./properties/config.properties"); 
  props.load(file); 
  return props; 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Properties; 
 
import net.didion.jwnl.JWNLException; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento.ClusterAfinidade; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento.ControleAgrupamentoClasses; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento.OWLCluster; 
import 
br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.similaridade.propriedade.ControleSimilaridadePropri
edade; 
import 
br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.similaridade.sintatica.ControleSimilaridadeSintatic
a; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.exceptions.PesoCoeficientesInvalidosException; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModel; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModelSpec; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntProperty; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.ModelFactory; 
import com.hp.hpl.jena.util.iterator.ExtendedIterator; 
 
public class ControleSimilaridade { 
 
 private OntModel schema1; 
 private OntModel schema2; 
  
 private OWLCluster owlCluster; 
  
 private List<ParConceitos> listaParesConceitosTotal;  
 private List<ParConceitos> listaParesConceitosNaoLexicos; 
 private List<ParConceitos> listaParesConceitosLexicos; 
 private List<ParConceitos> listaParesConceitosMistos; 
  
 private List<ClusterAfinidade> clusteres; 
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 private ControleSimilaridadeSintatica controleSimilaridadeSintatica; 
 private ControleSimilaridadePropriedade controleSimilaridadePropriedade; 
 private ControleAgrupamentoClasses controleAgrupamentoClasses; 
  
 private Properties props; 
 
 public void execute(String source1, String source2) throws JWNLException { 
   
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 
  try { 
   validaPesoCoeficientes(); 
  } catch (PesoCoeficientesInvalidosException p) { 
   p.printStackTrace(); 
  } 
 
  schema1 = ModelFactory.createOntologyModel(OntModelSpec.OWL_MEM, 
null); 
  schema2 = ModelFactory.createOntologyModel(OntModelSpec.OWL_MEM, 
null); 
 
  schema1.read(source1); 
  schema2.read(source2); 
   
  String namespace1 = schema1.getNsPrefixURI(""); 
  String namespace2 = schema2.getNsPrefixURI(""); 
   
  String newURI = props.getProperty("new.uri"); 
  newURI += 
getShortNameSpace(namespace1)+"_"+getShortNameSpace(namespace2); 
   
  controleSimilaridadeSintatica = new ControleSimilaridadeSintatica(); 
  controleSimilaridadePropriedade = new 
ControleSimilaridadePropriedade(); 
 
  listaParesConceitosNaoLexicos = parearConceitosNaoLexicos(); 
  listaParesConceitosLexicos = parearConceitosLexicos(); 
  listaParesConceitosMistos = parearConceitosMistos(); 
 
  calculaCoeficientesNaoLexicos();   
  calculaCoeficientesLexicos(); 
  calculaCoeficientesMistos(); 
 
  agrupaConceitosSimilares(newURI); 
 
  mostraConceitosSimilares(); 
 
 } 
  
 private String getShortNameSpace (String ns){ 
  String s = ns.substring(ns.lastIndexOf('/')+1); 
   
  s = s.replaceAll("#", ""); // Remove o caracter '#' 
  return s;   
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 } 
 
 private void agrupaConceitosSimilares(String newURI) { 
  listaParesConceitosTotal = new ArrayList<ParConceitos>(); 
   
  listaParesConceitosTotal.addAll(listaParesConceitosNaoLexicos); 
  listaParesConceitosTotal.addAll(listaParesConceitosLexicos); 
  listaParesConceitosTotal.addAll(listaParesConceitosMistos); 
 
  controleAgrupamentoClasses = new ControleAgrupamentoClasses(); 
  clusteres = 
controleAgrupamentoClasses.agrupaConceitosSimilares(listaParesConceitosTotal);
  
   
  owlCluster = new OWLCluster(); 
  owlCluster.clustersToOWLClass(clusteres, newURI); 
   
//  for (ClusterAfinidade cluster : clusteres) { 
//   System.out.println(cluster); 
//  }   
 } 
 
 private void validaPesoCoeficientes() 
   throws PesoCoeficientesInvalidosException { 
  double pesos = 
Double.parseDouble(props.getProperty("peso.coeficiente.estrutural")) 
      + 
Double.parseDouble(props.getProperty("peso.coeficiente.nome")); 
  if (pesos != 1) { 
   throw new PesoCoeficientesInvalidosException( 
     "Pesos inválidos: A soma dos pesos dos 
coeficientes (Nome + Estrutural) deve ser 1"); 
  } 
 } 
 
 private void calculaCoeficientesNaoLexicos() 
   throws JWNLException { 
 
  for (ParConceitos par : listaParesConceitosNaoLexicos) { 
   double na = controleSimilaridadeSintatica 
     .calculaCoeficienteAfinidadeNomeNaoLexicos(par); 
   double sa = controleSimilaridadePropriedade 
     .calculaCoeficienteAfinidadeEstrutural(par); 
   double cag = 
Double.parseDouble(props.getProperty("peso.coeficiente.nome")) * na 
        + 
Double.parseDouble(props.getProperty("peso.coeficiente.estrutural")) 
        * sa; 
   par.setCoeficienteAfinidadeGlobal(cag); 
  } 
 
 } 
  
 private List<ParConceitos> parearConceitosNaoLexicos() { 
  List<ParConceitos> paresConceitosNaoLexicos = new 
ArrayList<ParConceitos>(); 
  List<OntProperty> propriedades1; 
  List<OntProperty> propriedades2; 
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  for (Iterator<OntClass> i = schema1.listNamedClasses(); i.hasNext();) 
{ 
   OntClass classe1 = i.next(); 
   if (!classe1.isIntersectionClass() && !classe1.isUnionClass()) 
{ 
    propriedades1 = getPropriedades(classe1); 
    for (Iterator<OntClass> j = schema2.listNamedClasses(); 
j 
      .hasNext();) { 
     OntClass classe2 = j.next(); 
     if (!classe2.isIntersectionClass() 
       && !classe2.isUnionClass()) { 
      propriedades2 = getPropriedades(classe2); 
      ParConceitos par = new 
ParConceitos(classe1, classe2); 
      par.setPropriedadesC1(propriedades1); 
      par.setPropriedadesC2(propriedades2); 
      paresConceitosNaoLexicos.add(par); 
     } 
    } 
   } 
  } 
   
   
  //Faz o pareamento entre as classes do mesmo esquema para utilizar no 
agrupamento de classes. 
  List<OntClass> listNamedClasses = 
schema1.listNamedClasses().toList(); 
  for (int i = 0; i< listNamedClasses.size(); i++) { 
   OntClass c = listNamedClasses.get(i); 
   if (!c.isIntersectionClass() && !c.isUnionClass()) { 
    propriedades1 = getPropriedades(c); 
    for(int j = i+1; j < listNamedClasses.size(); j++){ 
     OntClass classe2 = listNamedClasses.get(j); 
     if (!classe2.isIntersectionClass() && 
!classe2.isUnionClass() && !c.equals(classe2)) { 
      propriedades2 = getPropriedades(classe2); 
      ParConceitos par = new ParConceitos(c, 
classe2); 
      par.setPropriedadesC1(propriedades1); 
      par.setPropriedadesC2(propriedades2); 
      paresConceitosNaoLexicos.add(par); 
     } 
    } 
   } 
  } 
   
  //Faz o pareamento entre as classes do mesmo esquema para utilizar no 
agrupamento de classes. 
  listNamedClasses = schema2.listNamedClasses().toList(); 
  for (int i = 0; i< listNamedClasses.size(); i++) { 
   OntClass c = listNamedClasses.get(i); 
   if (!c.isIntersectionClass() && !c.isUnionClass()) { 
    propriedades1 = getPropriedades(c); 
    for(int j = i+1; j < listNamedClasses.size(); j++){ 
     OntClass classe2 = listNamedClasses.get(j); 
     if (!classe2.isIntersectionClass() && 
!classe2.isUnionClass() && !c.equals(classe2)) { 
      propriedades2 = getPropriedades(classe2); 
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      ParConceitos par = new ParConceitos(c, 
classe2); 
      par.setPropriedadesC1(propriedades1); 
      par.setPropriedadesC2(propriedades2); 
      paresConceitosNaoLexicos.add(par); 
     } 
    } 
   } 
  } 
   
  return paresConceitosNaoLexicos; 
 } 
  
 private void calculaCoeficientesLexicos() throws JWNLException{ 
  for (ParConceitos par : listaParesConceitosLexicos) { 
   double na = 
controleSimilaridadeSintatica.calculaCoeficienteAfinidadeNomeLexicos(par.getR1().g
etLocalName(), par.getR2().getLocalName()); 
   par.setCoeficienteAfinidadeGlobal(na); 
  } 
 } 
  
 private List<ParConceitos> parearConceitosLexicos() { 
  List<ParConceitos> paresConceitosLexicos = new 
ArrayList<ParConceitos>(); 
  List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema1 = new 
ArrayList<OntProperty>(); 
  List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema2 = new 
ArrayList<OntProperty>(); 
   
  OntProperty propriedade1; 
  OntProperty propriedade2; 
   
  // Busca todas as propriedades do Schema 1 
// 
 listaPropriedadesEsquema1.addAll(schema1.listAllOntProperties().toList()); 
  listaPropriedadesEsquema1.addAll(getPropriedades(schema1)); 
   
  // Busca todas as propriedades do Schema 2 
// 
 listaPropriedadesEsquema2.addAll(schema2.listAllOntProperties().toList()); 
  listaPropriedadesEsquema2.addAll(getPropriedades(schema2)); 
 
  for (Iterator<OntProperty> p1 = listaPropriedadesEsquema1.iterator(); 
p1.hasNext();) { 
   propriedade1 = p1.next(); 
   for (Iterator<OntProperty> p2 = 
listaPropriedadesEsquema2.iterator(); p2.hasNext();) { 
    propriedade2 = p2.next(); 
     
    ParConceitos par = new ParConceitos(propriedade1, 
propriedade2); 
    paresConceitosLexicos.add(par); 
   } 
  } 
   
  for (int i = 0; i < listaPropriedadesEsquema1.size(); i++) { 
   propriedade1 = listaPropriedadesEsquema1.get(i); 
   for (int j = i+1; j< listaPropriedadesEsquema1.size(); j++) { 
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    propriedade2 = listaPropriedadesEsquema1.get(j); 
     ParConceitos par = new ParConceitos(propriedade1, 
propriedade2); 
     paresConceitosLexicos.add(par); 
   } 
  } 
   
  for (int i = 0; i < listaPropriedadesEsquema2.size(); i++) { 
   propriedade1 = listaPropriedadesEsquema2.get(i); 
   for (int j = i+1; j< listaPropriedadesEsquema2.size(); j++) { 
    propriedade2 = listaPropriedadesEsquema2.get(j); 
    ParConceitos par = new ParConceitos(propriedade1, 
propriedade2); 
    paresConceitosLexicos.add(par); 
   } 
  } 
     
  return paresConceitosLexicos; 
 } 
  
  
  
 private List<OntProperty> getPropriedades(OntModel schema) { 
  List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema = new 
ArrayList<OntProperty>(); 
  OntClass classe; 
  for (Iterator<OntClass> i = schema.listNamedClasses(); i.hasNext();) 
{ 
   classe = i.next(); 
   listaPropriedadesEsquema.addAll(getPropriedades(classe)); 
  } 
  return listaPropriedadesEsquema; 
 } 
 
 private void calculaCoeficientesMistos() throws JWNLException { 
  for (ParConceitos par : listaParesConceitosMistos) { 
   double na = 
controleSimilaridadeSintatica.calculaCoeficienteAfinidadeNomeLexicos(par.getR1().g
etLocalName(), par.getR2().getLocalName()); 
   par.setCoeficienteAfinidadeGlobal(na); 
  } 
 } 
  
 private List<ParConceitos> parearConceitosMistos() { 
  List<ParConceitos> paresConceitosMistos = new 
ArrayList<ParConceitos>(); 
   
  //Classes 1 X Propriedades 1 
  for (Iterator<OntClass> i = schema1.listNamedClasses(); i.hasNext();) 
{ 
   OntClass classe = i.next(); 
   if (!classe.isIntersectionClass() && !classe.isUnionClass()) { 
    List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema = 
getPropriedades(schema1); 
    for (OntProperty ontProperty : listaPropriedadesEsquema) 
{ 
     ParConceitos par = new ParConceitos(classe, 
ontProperty); 
     paresConceitosMistos.add(par); 
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    } 
   } 
  } 
  //Classes 2 X Propriedades 2 
  for (Iterator<OntClass> i = schema2.listNamedClasses(); i.hasNext();) 
{ 
   OntClass classe = i.next(); 
   if (!classe.isIntersectionClass() && !classe.isUnionClass()) { 
    List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema = 
getPropriedades(schema2); 
    for (OntProperty ontProperty : listaPropriedadesEsquema) 
{ 
     ParConceitos par = new ParConceitos(classe, 
ontProperty); 
     paresConceitosMistos.add(par); 
    } 
   } 
  } 
  //Classes 1 X Propriedades 2 
  for (Iterator<OntClass> i = schema1.listNamedClasses(); i.hasNext();) 
{ 
   OntClass classe = i.next(); 
   if (!classe.isIntersectionClass() && !classe.isUnionClass()) { 
    List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema = 
getPropriedades(schema2); 
    for (OntProperty ontProperty : listaPropriedadesEsquema) 
{ 
     ParConceitos par = new ParConceitos(classe, 
ontProperty); 
     paresConceitosMistos.add(par); 
    } 
   } 
  } 
  //Classes 2 X Propriedades 1 
  for (Iterator<OntClass> i = schema2.listNamedClasses(); i.hasNext();) 
{ 
   OntClass classe = i.next(); 
   if (!classe.isIntersectionClass() && !classe.isUnionClass()) { 
    List<OntProperty> listaPropriedadesEsquema = 
getPropriedades(schema1); 
    for (OntProperty ontProperty : listaPropriedadesEsquema) 
{ 
     ParConceitos par = new ParConceitos(classe, 
ontProperty); 
     paresConceitosMistos.add(par); 
    } 
   } 
  } 
  return paresConceitosMistos; 
 } 
 
 /** 
  * @param classe 
  *            Classe da qual as propriedades serão trazidas. Considera o 
valor em "NIVEL_MAXIMO_HIERARQUIA_LEXICA" para trazer subpropriedades  
  * @return 
  */ 
 private List<OntProperty> getPropriedades(OntClass classe) { 
  List<OntProperty> propriedades = new ArrayList<OntProperty>(); 
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  for (ExtendedIterator<? extends OntProperty> i = classe.getOntModel() 
    .listAllOntProperties(); i.hasNext();) { 
   OntProperty property = i.next(); 
   if (property.hasDomain(classe.asResource())) {  
   
    propriedades.add(property); 
    if 
(Integer.parseInt(props.getProperty("nivel.maximo.subpropriedades")) > 0 
      && 
!property.listSubProperties(true).toList().isEmpty()) { 
     List<OntProperty> subPropriedades = new 
ArrayList<OntProperty>(); 
     subPropriedades = getSubPropriedades(property, 
       subPropriedades); 
     propriedades.addAll(subPropriedades); 
    } 
   } 
  } 
   
 
 if(Boolean.parseBoolean(props.getProperty("herda.propriedades.superclasses")
) && classe.hasSuperClass()){ 
   for (OntClass superClass : classe.listSuperClasses().toList()) 
{ 
    propriedades.addAll(getPropriedades(superClass)); 
   } 
  } 
  return propriedades; 
 } 
 
 /** 
  * @param p 
  *            Propriedade que terá sua subpropriedade trazida 
  * @param subPropriedades 
  * @param imediata 
  *            Se true, descreve a subpropriedade da propriedade passada como 
  *            parametro. </br> Se false, traz a propriedade mais específica, 
  *            eliminando todas as outras da hierarquia. 
  */ 
 private List<OntProperty> getSubPropriedades(OntProperty p, 
   List<OntProperty> subPropriedades) { 
  for (ExtendedIterator<? extends OntProperty> i = 
p.listSubProperties(); i 
    .hasNext();) { 
   OntProperty subProperty = i.next(); 
   subPropriedades.add(subProperty); 
 
   if (!subProperty.listSubProperties(true).toList().isEmpty()) { 
    List<OntProperty> subP = new ArrayList<OntProperty>(); 
    subPropriedades.addAll(getSubPropriedades(subProperty, 
subP)); 
   } 
  } 
  return subPropriedades; 
 } 
 
 private void mostraConceitosSimilares() { 
  for (ParConceitos cs : listaParesConceitosTotal) { 
   System.out.println(cs); 
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  } 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.List; 
import java.util.Properties; 
 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ControleSimilaridadeConfig; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntProperty; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntResource; 
 
public class ClusterAfinidade{ 
  
 private boolean isClusterCandidato = false; 
 private List<OntResource> lista; 
 private Properties props; 
 /** 
  * Define o tipo do Cluster podendo ser as opções [LexicalCluster, 
NonLexicalCluster, MixedCluster] 
  */ 
 private String tipo; 
  
 public List<OntResource> getLista() { 
  return lista; 
 } 
 
 public ClusterAfinidade (){ 
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  lista = new ArrayList<OntResource>(); 
 } 
 
 public boolean isClusterCandidato() { 
  return isClusterCandidato; 
 } 
 
 public void setClusterCandidato(boolean isClusterCandidato) { 
  this.isClusterCandidato = isClusterCandidato; 
 } 
  
 public boolean add(OntResource ontoResource){ 
  boolean b = lista.add(ontoResource); 
  atualizaTipoCluster();   
  return b; 
 } 
  
 private void atualizaTipoCluster() { 
  int c = 0; 
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  int p = 0; 
  for (int i = 0; i< lista.size(); i++) { 
   if(lista.get(i) instanceof OntClass){ 
    c++; 
   }else if(lista.get(i) instanceof OntProperty){ 
    p++; 
   } 
  } 
  if(c > 0 && p == 0){ 
   setTipo(props.getProperty("non.lexical.cluster")); 
  }else if(c == 0 && p > 0){ 
   setTipo(props.getProperty("lexical.cluster")); 
  }else{ 
   setTipo(props.getProperty("mixed.cluster")); 
  } 
 } 
 
 public boolean addAll(List<OntResource> listOntoClass){ 
  boolean b = lista.addAll(listOntoClass); 
  atualizaTipoCluster(); 
  return b; 
 } 
  
 public String getTipo() { 
  return tipo; 
 } 
 
 public void setTipo(String tipo) { 
  this.tipo = tipo; 
 } 
 
 public String toString(){ 
  String s = tipo+": {"; 
   
  Iterator<OntResource> it = lista.iterator(); 
   
  while (it.hasNext()) { 
   OntResource o = it.next(); 
   s += o.getModel().getNsPrefixURI("")+" : "+o.getLocalName() +", 
"; 
  }     
   
  s = s.substring(0, s.length()-2) + " }"; 
  return s; 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntResource; 
 
public class ConceitosAfins { 
 private List<OntResource> list1;  
 private List<OntResource> list2; 
  
 private double coeficienteAfinidadeGlobal = 0.0; 
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 private boolean processado = false; 
  
 public double getCoeficienteAfinidadeGlobal() { 
  return coeficienteAfinidadeGlobal; 
 } 
 
 public void setCoeficienteAfinidadeGlobal(double coeficienteAfinidadeGlobal) 
{ 
  this.coeficienteAfinidadeGlobal = coeficienteAfinidadeGlobal; 
 } 
 
 public ConceitosAfins() { 
  list1 = new ArrayList<OntResource>(); 
  list2 = new ArrayList<OntResource>(); 
 } 
  
 public void addConceitos(OntResource o1, OntResource o2){ 
  list1.add(o1); 
  list2.add(o2); 
 } 
  
 public List<OntResource> getList1() { 
  return list1; 
 } 
 
 public void setList1(List<OntResource> list1) { 
  this.list1 = list1; 
 } 
 
 public List<OntResource> getList2() { 
  return list2; 
 } 
 
 public void setList2(List<OntResource> list2) { 
  this.list2 = list2; 
 } 
 
 public void addConceitos(List<OntResource> conceitosMesclados, 
List<OntResource> lista) { 
  list1.addAll(conceitosMesclados); 
  list2.addAll(lista);   
 } 
 
 public boolean isProcessado() { 
  return processado; 
 } 
 
 public void setProcessado(boolean processado) { 
  this.processado = processado; 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Properties; 
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import br.ufsc.ine.jmatcher.ControleSimilaridade; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ControleSimilaridadeConfig; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ParConceitos; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntResource; 
 
public class ControleAgrupamentoClasses extends ControleSimilaridade { 
 private List<ParConceitos> listaParesConceitos; 
 private List<ConceitosAfins> listaConceitosAfins; 
 private List<ClusterAfinidade> clusteres; 
 private Properties props; 
  
 public List<ClusterAfinidade> agrupaConceitosSimilares(List<ParConceitos> 
listaParesConceitosOriginal) { 
   
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  this.listaParesConceitos = new ArrayList<ParConceitos>(); 
  this.listaParesConceitos.addAll(listaParesConceitosOriginal); 
   
  this.clusteres = new ArrayList<ClusterAfinidade>(); 
  clusteres.addAll(criaClusteresIniciais(this.listaParesConceitos)); 
   
  listaConceitosAfins = paresToConceitosAfins(); 
   
  agrupaClusters();   
   
  return this.clusteres; 
 } 
  
 private List<ConceitosAfins> paresToConceitosAfins() { 
  List<ConceitosAfins> listaConceitosAfins = new 
ArrayList<ConceitosAfins>(); 
   
  for (ParConceitos par : listaParesConceitos) { 
   ConceitosAfins m = new ConceitosAfins(); 
   m.addConceitos(par.getR1(), par.getR2()); 
  
 m.setCoeficienteAfinidadeGlobal(par.getCoeficienteAfinidadeGlobal()); 
   listaConceitosAfins.add(m); 
  } 
  return listaConceitosAfins; 
 } 
 
 private void agrupaClusters() { 
  while(listaConceitosAfins.size() > 1){ 
   ConceitosAfins c = getMaiorAfinidade(listaConceitosAfins); 
   if(c == null) 
    break; 
    
   if(c.getCoeficienteAfinidadeGlobal() >= 
Double.parseDouble(props.getProperty("threshold"))){ 
    mesclaCluster(c); 
   } 
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   atualizaMatriz(c); 
  } 
   
  for (ClusterAfinidade cluster : clusteres) { 
   System.out.println(cluster); 
  } 
 } 
  
 private void atualizaMatriz(ConceitosAfins conceitos) { 
  int aux = 0; 
  List<ConceitosAfins> clone = new ArrayList<ConceitosAfins>(); 
  clone.addAll(listaConceitosAfins); 
  for (int i = 0; i< clone.size(); i++) { 
   if(existe(clone.get(i), conceitos.getList1().get(0)) || 
existe(clone.get(i), conceitos.getList2().get(0))){ 
    listaConceitosAfins.remove(i-aux); 
    aux++; 
   } 
  } 
   
  for (ClusterAfinidade cluster : clusteres) { 
   double coef = getMaiorAfinidade(conceitos, cluster); 
    
   ConceitosAfins novo = new ConceitosAfins(); 
   novo.setCoeficienteAfinidadeGlobal(coef); 
   if(existe(conceitos.getList1(), cluster.getLista().get(0)) || 
existe(conceitos.getList2(), cluster.getLista().get(0))){ 
    novo.setProcessado(true); 
   } 
    
   int indice1 = 
getIndiceClusterByOntResource(conceitos.getList1().get(0)); 
   int indice2 = 
getIndiceClusterByOntResource(conceitos.getList2().get(0)); 
 
   // Verifica se os conceitos são os mesmos, senão, não mescla  
   List<OntResource> conceitosMesclados = new 
ArrayList<OntResource>(); 
   if ((indice1 != indice2) || 
(clusteres.get(indice1).getLista().size() > 1)){ 
    conceitosMesclados.addAll(conceitos.getList1()); 
    conceitosMesclados.addAll(conceitos.getList2()); 
   }else{ 
    conceitosMesclados.addAll(conceitos.getList1()); 
   } 
     
   novo.addConceitos(conceitosMesclados, cluster.getLista()); 
     
   listaConceitosAfins.add(novo); 
  } 
 } 
 
 private double getMaiorAfinidade(ConceitosAfins c, ClusterAfinidade cluster) 
{ 
  double maiorcoeficiente = 0; 
   
   
  for (OntResource recursoCluster : cluster.getLista()) { 
   for (OntResource recursoConceito : c.getList1()) { 
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    double coef = getCoefifienteGlobal(recursoCluster, 
recursoConceito); 
     
    if(coef >= maiorcoeficiente){ 
     maiorcoeficiente = coef; 
    } 
   } 
    
   for (OntResource recursoConceito : c.getList2()) { 
    double coef = getCoefifienteGlobal(recursoCluster, 
recursoConceito); 
     
    if(coef >= maiorcoeficiente){ 
     maiorcoeficiente = coef; 
    } 
   } 
  }   
   
  return maiorcoeficiente;   
 } 
 
 private void mesclaCluster(ConceitosAfins conceitos){ 
   
  int indice1 = 
getIndiceClusterByOntResource(conceitos.getList1().get(0)); 
  int indice2 = 
getIndiceClusterByOntResource(conceitos.getList2().get(0)); 
   
  //Remove primeiro o indice maior para não modificar as posições e 
prejudicar a remoção do outro 
  if(indice1 != indice2){ 
   clusteres.remove(indice1 > indice2 ? indice1 : indice2); 
   clusteres.remove(indice1 < indice2 ? indice1 : indice2); 
  } 
//  else{ 
//   clusteres.remove(indice1); 
//  } 
   
  if(indice1 != indice2){ 
   ClusterAfinidade clusterMesclado = new ClusterAfinidade(); 
   clusterMesclado.addAll(conceitos.getList1()); 
   clusterMesclado.addAll(conceitos.getList2()); 
    
   if(conceitos.getCoeficienteAfinidadeGlobal() >= 
Double.parseDouble(props.getProperty("threshold"))){ 
    clusterMesclado.setClusterCandidato(true); 
   } 
    
   clusteres.add(clusterMesclado); 
  } 
 } 
  
 private int getIndiceClusterByOntResource(OntResource o){ 
  for (int i = 0; i<clusteres.size(); i++) { 
   if(existe(clusteres.get(i).getLista(), o)){ 
    return i; 
   } 
  } 
  return 0; 
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 } 
  
 private List<ClusterAfinidade> criaClusteresIniciais(List<ParConceitos> 
listaParesConceitos) {   
  List<OntResource> classes = new ArrayList<OntResource>(); 
  List<ClusterAfinidade> c = new ArrayList<ClusterAfinidade>(); 
   
  for (ParConceitos parConceitos : listaParesConceitos) { 
   OntResource classe = parConceitos.getR1(); 
   if(!existe(classes, classe)){ 
    classes.add(classe); 
   } 
    
   classe = parConceitos.getR2(); 
   if(!existe(classes, classe)){ 
    classes.add(classe); 
   } 
  } 
   
  for (OntResource classe : classes) { 
   ClusterAfinidade cluster = new ClusterAfinidade(); 
   cluster.add(classe); 
   c.add(cluster); 
  } 
  return c;   
 } 
  
 private boolean existe(List<OntResource> resources, OntResource o){ 
  
  for (OntResource ontResource : resources) { 
   if(ontResource.equals(o) && 
ontResource.getModel().getNsPrefixURI("").equals(o.getModel().getNsPrefixURI("")))
{ 
    return true; 
   } 
  } 
  return false; 
 } 
  
 private boolean existe(ConceitosAfins par, OntResource o){ 
  List<OntResource> list1 = par.getList1(); 
  List<OntResource> list2 = par.getList2(); 
   
  if(existe(list1, o) 
     || existe(list2, o)){ 
   return true; 
  } 
  return false; 
 } 
  
 private ConceitosAfins getMaiorAfinidade(List<ConceitosAfins> 
listaConceitosAfins){ 
  double maiorcoeficiente = 0; 
  ConceitosAfins par = null; 
  for (ConceitosAfins conceitos : listaConceitosAfins) { 
   double coeficiente = conceitos.getCoeficienteAfinidadeGlobal(); 
    
   if (coeficiente >= maiorcoeficiente && 
!conceitos.isProcessado()){ 
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    maiorcoeficiente = coeficiente; 
    par = conceitos; 
   } 
  } 
  return par; 
 } 
  
 private double getCoefifienteGlobal(OntResource recurso1, OntResource 
recurso2){ 
  for (ParConceitos par : listaParesConceitos) { 
   if (par.getR1().equals(recurso1) && 
par.getR2().equals(recurso2) 
    || par.getR1().equals(recurso2) && 
par.getR2().equals(recurso1)) 
    return par.getCoeficienteAfinidadeGlobal(); 
  } 
  return 0.0; 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.agrupamento; 
 
import java.io.File; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Properties; 
 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ControleSimilaridadeConfig; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.AllValuesFromRestriction; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.ObjectProperty; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModel; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntModelSpec; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntResource; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.ModelFactory; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.RDFList; 
 
public class OWLCluster { 
 private Properties props; 
  
 public OWLCluster(){ 
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
  
 public void clustersToOWLClass(List<ClusterAfinidade> lista, String newURI){ 
  OntModel model = 
ModelFactory.createOntologyModel(OntModelSpec.OWL_DL_MEM, null); 
   
  model.createOntology(newURI); 
  for (int i=1; i<=lista.size(); i++) { 
   // Pega o Cluster que será transformado no modelo OWL 
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   ClusterAfinidade clusterAfinidade = lista.get(i-1); 
   String tipo = clusterAfinidade.getTipo(); 
 
   // Cria um cluster OWL que representará o cluster montado  
   OntClass owlCluster = model.createClass(newURI +"/Cluster" + 
i);    
   OntClass tipoOwlCluster =  model.createClass(newURI + 
"/"+tipo); 
   owlCluster.addSuperClass(tipoOwlCluster);    
    
   // Cria a lista de termos sinonimos do Cluster OWL 
   List<OntResource> resources = clusterAfinidade.getLista(); 
   List<OntClass> l = new ArrayList<OntClass>(); 
   for (OntResource ontResource : resources) { 
    OntClass itemSinonimo = 
model.createClass(ontResource.getURI()); 
    l.add(itemSinonimo);     
   } 
    
   RDFList members = model.createList(l.iterator()); 
    
   // Cria a union entre os termos 
   OntClass union = model.createUnionClass(null, members);  
    
   // Define a propriedade "SynonimymsConcepts" 
   ObjectProperty synonimymsConcepts = 
model.createObjectProperty(newURI + "/SynonimymsConcepts"); 
    
   // Define que os Conceitos sinonimos devem ser  restritos ao 
tipos da union 
   AllValuesFromRestriction avf = 
model.createAllValuesFromRestriction(null, synonimymsConcepts, union); 
    
   // Adiciona a restrição como sendo super classe do Cluster 
   owlCluster.addSuperClass(avf);    
  } 
   
  // Gravando no arquivo   
        File arquivo;   
 
        try { 
        arquivo = new File(props.getProperty("path.owl.clusters"));   
        FileOutputStream fos; 
        fos = new FileOutputStream(arquivo); 
        model.write(fos, "RDF/XML-ABBREV"); 
        fos.close();   
        } catch (FileNotFoundException e) { 
         e.printStackTrace(); 
        } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  }   
         
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.similaridade.propriedade; 
 
import java.util.List; 
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import net.didion.jwnl.JWNLException; 
import net.didion.jwnl.data.PointerType; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ParConceitos; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.similaridade.sintatica.ControleWordNet; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntProperty; 
 
public class ControleSimilaridadePropriedade { 
  
 private ControleWordNet controleWordNet; 
  
 public ControleSimilaridadePropriedade() { 
  controleWordNet = new ControleWordNet(); 
 } 
  
 /** 
  * Calcula o coeficiente de Afinidade Estrutural para cada par de conceitos 
Léxicos que possuírem alguma Afinidade de Nome. 
  * @param par o par de conceitos que será utilizado para avaliar se suas 
estruturas possuem semelhanças 
  * @return O coeficienteAfinidadeEstrutural para os pares cuja afirmativa 
(coeficienteAfinidadeNome > 0) é verdadeira. Caso contrario será retornado "zero" 
  * @throws JWNLException 
  */ 
 public double calculaCoeficienteAfinidadeEstrutural(ParConceitos par) throws 
JWNLException{ 
  double cae = 0.0; 
  if(par.getCoeficienteAfinidadeNome() > 0){ 
   List<OntProperty> propriedades1 = par.getPropriedadesC1(); 
   List<OntProperty> propriedades2 = par.getPropriedadesC2(); 
   cae = calculaCoeficienteAfinidadeEstrutural(propriedades1, 
propriedades2); 
   par.setCoeficienteAfinidadeEstrutural(cae); 
  }   
  return cae; 
 } 
 
 /** 
  * Calcula o coeficiente de Afinidade de entre as propriedades recebidas 
como parâmetro 
  * @param p1 lista de propriedades do conceito 1 
  * @param p2 lista de propriedades do conceito 2 
  * @return o coeficiente de afinidade entre todas as propriedades do 
conceito 1 com todas as propriedades do conceito 2 
  * @throws JWNLException 
  */ 
 public double calculaCoeficienteAfinidadeEstrutural(List<OntProperty> p1, 
List<OntProperty> p2) throws JWNLException{   
  int qtdePropriedadesSinonimas = 0; 
  for (OntProperty ontProperty1 : p1) { 
   for (OntProperty ontProperty2 : p2) { 
    int relacao = 
controleWordNet.calculaRelacaoPorTipo(ontProperty1.getLocalName(), 
ontProperty2.getLocalName(), PointerType.HYPERNYM); 
    if(relacao == 0){// Relação de Sinonímia 
     qtdePropriedadesSinonimas++; 
    } 
   } 
  } 
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  // Calcula o coeficiente de Afinidade Estrutural 
  double cae = (double)(qtdePropriedadesSinonimas * 2) / (p1.size() + 
p2.size());   
  return cae; 
 } 
 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.similaridade.sintatica; 
 
import java.io.IOException; 
import java.util.Properties; 
 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntClass; 
import com.hp.hpl.jena.ontology.OntProperty; 
 
import net.didion.jwnl.JWNLException; 
import net.didion.jwnl.data.PointerType; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ControleSimilaridadeConfig; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ParConceitos; 
 
public class ControleSimilaridadeSintatica { 
 private ControleWordNet controleWordNet; 
 private Properties props; 
  
 public ControleSimilaridadeSintatica(){ 
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  controleWordNet = new ControleWordNet(); 
 } 
  
 public double calculaCoeficienteAfinidadeNomeNaoLexicos(ParConceitos par) 
throws JWNLException { 
   String termo1 = par.getR1().getLocalName(); 
   String termo2 = par.getR2().getLocalName(); 
   double cn = calculaCoeficienteAfinidadeNomeLexicos(termo1, 
termo2); 
   par.setCoeficienteAfinidadeNome(cn); 
   return cn; 
 } 
  
 public double calculaCoeficienteAfinidadeNomeLexicos(String termo1, String 
termo2) throws JWNLException{ 
  double coeficienteNome = 0.0; 
  int nivel = controleWordNet.calculaRelacaoPorTipo(termo1, termo2, 
PointerType.HYPERNYM); 
  if (nivel != -1){    
   if (nivel <= 
Integer.parseInt(props.getProperty("nivel.maximo.hierarquia.relacionamento"))){ 
    if(nivel == 0){ // Sinonimos 
     coeficienteNome = 
Math.pow(Double.parseDouble(props.getProperty("peso.sinonimia")), nivel); 
    }else{ // Hiperonimos 
     coeficienteNome = 
Math.pow(Double.parseDouble(props.getProperty("peso.hiperonimia")), nivel); 
    } 
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   }     
  }else{ 
   System.out.println("Termos não encontrados:"+termo1 +" ou "+ 
termo2); 
  } 
  return coeficienteNome; 
 } 
  
 public double calculaCoeficienteAfinidadeNomeMisto(OntClass classe, 
OntProperty propriedade) throws JWNLException{ 
  return calculaCoeficienteAfinidadeNomeLexicos(classe.getLocalName(), 
propriedade.getLocalName()); 
 }  
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.algoritmo.similaridade.sintatica; 
 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.util.Properties; 
 
import net.didion.jwnl.JWNL; 
import net.didion.jwnl.JWNLException; 
import net.didion.jwnl.data.IndexWord; 
import net.didion.jwnl.data.POS; 
import net.didion.jwnl.data.PointerType; 
import net.didion.jwnl.data.Synset; 
import net.didion.jwnl.data.relationship.RelationshipFinder; 
import net.didion.jwnl.data.relationship.RelationshipList; 
import net.didion.jwnl.dictionary.Dictionary; 
import br.ufsc.ine.jmatcher.ControleSimilaridadeConfig; 
 
public class ControleWordNet { 
 private Properties props; 
 
 public ControleWordNet() { 
  try { 
   props = ControleSimilaridadeConfig.getProp(); 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   
  try { 
   JWNL.initialize(new 
FileInputStream(props.getProperty("config.path") + 
props.getProperty("file.config.name"))); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
 
 /** 
  * Retorna qual a relação entre os dois termos, verificando a relação de 
  * sinoníma, hiperonímia e hiponímia 
  *  
  * @param termo1 
  * @param termo2 
  * @param pt  é o tipo de relação que será verificado entre os termos 
  * @return Caso haja a relação de Sinonímia, será retornado 0. </br>  
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  *      Caso a relação seja de hiperonímia ou hiponímia será 
retornado o valor correspondente ao nível deste relanionamento na arvore do 
WordNet. 
  *      Retorna zero "-1" caso não haja nenhuma das três relações 
  * @throws JWNLException   
  */ 
 public int calculaRelacaoPorTipo(String termo1, String termo2, PointerType 
pt) throws JWNLException{ 
   
  IndexWord w1 = Dictionary.getInstance().getIndexWord(POS.NOUN, 
termo1); 
  IndexWord w2 = Dictionary.getInstance().getIndexWord(POS.NOUN, 
termo2); 
   
  int nivel = Integer.MAX_VALUE; 
   
  try{ 
   Synset[] set1 = w1.getSenses(); 
   Synset[] set2 = w2.getSenses(); 
   
   
   RelationshipFinder r = RelationshipFinder.getInstance(); 
   for (Synset synset1 : set1) { 
    for (Synset synset2 : set2) { 
     RelationshipList list = 
r.findRelationships(synset1, synset2, pt); 
      
     int depth = list.getShallowest().getDepth();  
     if (depth < nivel){ 
      nivel = depth; 
     } 
    } 
   } 
  }catch (NullPointerException e) { 
   nivel = -1;    
  } 
  return nivel; 
 } 
} 

 
package br.ufsc.ine.jmatcher.exceptions; 
 
public class PesoCoeficientesInvalidosException extends Exception { 
 /** 
  *  
  */ 
 private static final long serialVersionUID = 1L; 
 private String msg; 
  
 public PesoCoeficientesInvalidosException(String msg){ 
  super(msg); 
  this.msg = msg; 
 } 
 
 @Override 
 public String getMessage() { 
  return msg; 
 }  
} 


