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Resumo

A Biologia é uma ciência rica eill infornaações, que depende do conhecimento. Ela se
apresenta como unl banco de conhecimento em que os biólogos adicionam mais conhecimento,

já que um biólogo frequentemente utiliza-se de conhecimento pré-existente para inferir sobre

o assunto pesquisado.

Essas informações são geralmente difíceis de serem representadas, devido a sua natureza

por vezes incerta, incompleta, esparsa e em constante mudança. A partir disto surgem várias

questões, em particular, como o conhecimento pode ser guardado de forma que seja utilizável

por aplicativos. Uma das respostas a esta questão é o uso de ontologias para descrever este
conhecimento.

Essa dissertação visa apresentar diversos conceitos relativos a ontologias, iniciando com

os conceitos básicos de definição e utilidade, o que é e o que não é uma ontologia, além de

suas aplicações. Depois que algumas ontologias são apresentadas, é feito um estudo sobre
as principais linguagens, protocolos e editores para a descrição de ontologias. Então uma
oncologia é proposta, norteada pelas diretrizes apresentadas. A partir da construção dessa

antologia, é possível comparar mais profundamente duas linguagens, OWL e PowerLoom, e

estabelecer as principais diferenças acarretadas pela escolha de uma ou outra.

Palavras-chave: ontologia, bio-ontologia, PowerLoom, OWL, bioquímica, bioin
formática.



Abstract

Biology is a science rich in infornlation, that depends on the knowledge. It presents itself

as a knowledge bank in which biologists adds more klaowledge, since a biologist frequently

uses the preexisting information to infer on the seached subject.

This information is generally Itard to be represented, due its nature, sometimes uncertain,

inconlplete, sparse and in constant chance. Based on tais question various issues come up,

for example, how the knowledege could be stored in a way to be usable by aplications. One

of the answers to this question ís the use of ontologies to describe this knowledge.

Tais thesis aims to present severas concepts about ontologies, starting whith basic con-

cepts of de6nitions and utility, what is and what is not an ontology, beyond its applications.
After the presentation of some ontologies, it is made a study on the nlain languages, protocols

and editors for describing ontologies. Then it is proposed an ontology, guided by the lhes of

direction exposed before. H'om the construction of this ontology, it is possible to compare

two languages, OWL and PowerLoom more deeply, and to establish the main di#erences
caused for the choice of one or another one.

Key-words: ontology, bio-ontology, PowerLoom, OWL, biochemistry, bioinfor-
matics.
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] Por qu,e o'ntotog'ias pcLrct bã,ol,og'ta?

Biólogos necessitam de conhecimento para realizarem seus trabalhos. Unl biólogo freqüen-

temente irá usar algum tipo de conhecimento pré-existente para fazer inferências sobre o

assunto pesquisado. Um exemplo é o uso de comparação de seqüências para inferir a função

de uma nova seqüência de proteínas, ou até a descoberta de novos caminhos metabólicos (Sl-

RAVA et al., 2002). A causa disto é que se uma seqüência de função desconhecida é altamente
similar a outra de função conhecida, então é provável que a nova sequência também tenha a

mesma função. Então, ao invés de usar uma regra, lei ou equação para encontrar a função
da proteína, é mais fácil para um biólogo, usar o conhecimento de que uma seqüência similar

tem uma função conhecida, para fazer um julgamento sobre a função da nova seqüência. Esta

é a razão de os biólogos dizerem que Biologia é uma disciplina baseada em conhecimento, ao

invés das disciplinas "baseadas em axiomas"

Biologia é uma ciência rica em informações, que se apresentam como um banco de conhe-

cimento em que os biólogos adicionam mais conhecimento. Essas informações são geralmente

difíceis de se representar já que são por vezes incompletas, incertas, multa-dimensionais ape-

sar de esparsas e em constante mudança (BATTISTELLA et al., 2004). Este conhecimento é

guardado em centenas de bancos de dados e muitos deles precisam ser itsados coordei:tada-

mente durante unia pesquisa. Conhecimento é vital em duas partes durante este processo.
Quando é usado mais de um repositório de conhecimento, uin biólogo precisa estar seguro

de que o conhecimento de um repositório pode ser coinpaiado confiantemente com o outro.

Um primeiro exenaplo pode ser o diferente uso do termo "gene" , dentro da comunidade de
pesquisactores. Em alguns bancos de dados, gene pode ser definido como "a região de codi-

ficação do DNA" , en} outro como "uin fragmento do DNA que pode ser transcrito e traduzido

em uma proteína" ou ainda, "região cle interesse biológico do DNA que possui lun nome e
que transporta características genéticas ou fenótipos" (SCHULZE-l<REÀ,IER, 2002). Comparar
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diferentes definições para poder avaliar os repositórios, seria unia vantagem. E necessário

também definir e restringir informação em um repositório. Infonnações biológicas podem ser

muito complexas. Não apenas no tipo de dados armazenado, nuas tambén] na riqueza e no
trabalho de estabelecimento das relações entre estas informações.

E importante para um único biólogo poder lidar com diversos domínios do conhecimento.

O surgin:tento dos mapeamentos dos genomas de várias espécies só realça essa situação.
Existe, entretanto, uma necessidade de criar sistemas que podem transcrever o conhecimento

dos especialistas do domínio em inforn:rações biológicas representadas em software. Ainda não

está claro se estes sistemas especialistas podem ser melhores para fazer novas descobertas do

que os especialistas humanos, entretanto, estes sistemas podem ter um papel crucial na ajuda

do processalalento de informações e interagir com estes especialistas. A partir disto surgem
várias questões, em particular, como o conhecimento pode ser guardado de forma que seja

utilizável por aplicativos.

Uma das respostas a esta questão é o uso de ontologias para descrever este conhecimento,

tornado-o utilizável por pessoas e máquinas. A premissa da necessidade de ontologias em
bioinformática é a necessidade de disponibilizar o conhecimento para a comunidade e para

aplicativos.

O objetivo do trabalho é comparar os principais mecanismos de inferência existentes para

as linguagens OWL e PowerLoom em relação às características desejáveis para a manipulação

de bio-ontologias, juntamente com suas capacidades de representação de conhecimento, sendo

que para isso foram estudadas diversas bio-ontologias existentes, e uma nova foi proposta,

após estudos de como construí-la

No próximo capítulo será explicado o conceito de ontologia, suas definições e usos. No

capítulo 3 serão estudadas algumas das bio-ontologias mais conhecidas, como o Gene Onto-

logy e o EcoCyc. No capítulo 4 serão comparadas as principais linguagens e protocolos para
descrição de ontologias, além dos editores mais conhecidos. No capítulo 5, serão apresentados

os conceitos que deveria ser levados em conta para a construção de uma bio-oncologia. Logo

após, unia bio-ontologia será proposta, descrita nas linguagens PowerLoom e OWL, seguida

pelas dificuldades encontradas durante a sua confecção. No capítulo 6 serão conlpaiados
PowerLoom e OWL, em termos de suas capacidades de representação de conhecimento e me-

canismos de inferência, concluindo-se o trabalho no capítulo seguinte, onde são apresentadas
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as conclusões e perspectivas de trabalhos futuros. No apêndice há o código-fonte completo
das ontologias propostas, tanto en] PowerLoom como ein OWL.
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2 De$ni,ções de Ontotogia

2.1 Ontologias: o que são e pra que servem?

2.1.1 Definição da palavra

Inicialmente, pode-se caracterizar ontologia, para a comunidade de Inteligência Artificial,

como uma definição das entidades e das relações entre elas, relevantes a um ou mais domínios,

para um entendimento compartilhado explícito em uma linguagem (GUARINO; GIARETTA,
1995). Entretanto, seu significado tende a permanecer um pouco vago, já que o tendo é usado

em diferentes signi6cações, como será visto no próximo capítulo. (GUARINO; GIARETTA,
1995) enumera sete diferentes interpretações:

1. 0ntologia como uma disciplina da Filosofia, trata da organização e da natureza da
realidade, e geralmente é escrita com o 'O' maiúsculo;

2. Oncologia colho um sistema conceptual informal;

3. Ontologia como uma proposta de semântica formal;

4. Ontologia como uma especificação de uma "conceituação" l

5. Ontologia como unia representação de uln sistema conceptual através de uma teoria

lógica:

(a) caracterizada por propriedades formais ou

(b) caracterizada apenas para propósitos específicos

6. Oi-Ltologia como um vocabulário usado por uma teoria lógicas

7. Ontologia como uin meta-nível de especificação de uma teoria lógica
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As interpretações 2 e 3 concebem uma ontologia como entidade conceitual semântica,

fonbal ou informal, enquanto nas interpretações 5 - 7 uma ontologia é objeto sintético es-
pecífico. A interpretação 4, que pode ser definida coiro a interpretação mais próxima da

definição de o que é uma ontologia para a comunidade de Inteligência Artificial, é a que

mais desperta interesse. Ela pode ser classificada como sintética, mas seu significado preciso

também depende do entendimento dos termos "especificação" e "conceituação"

Na interpretação 3, ao contrário, a ontologia que suporta un-la base de conhecimento é
expressa em termos de estruturas formais satisfatórias no nível semântico. Em ambos os

casos, pode-se dizer que "a antologia da base de conhecimento l é diferente daquela da base
de conhecimento 2"

Na interpretação 5, uma ontologia não é nada mais que uma teoria lógica. A questão é
se essa teoria necessita ter uma descrição formal para ser unia antologia, ou então é sufici-
ente considerar qualquer teoria lógica como uma ontologia. Esta última posição é apoiada
por aqueles que defendem que uma ontologia é uma coleção de armações formais (formal

assertions), anotada e indexada, sobre algo. Somente a coleção das a6rmações, na lógica, é
chamada de teoria.

De acordo com a interpretação 6, uma ontologia não é vista como uma teoria lógica,
ela é apenas o vocabulário usado por uma teoria lógica. Esta interpretação recai na 5(a)

quando uma ontologia é pensada colho uma especificação de uln vocabulário que consiste de

uma coleção de definições lógicas. Pode-se dizer que a interpretação 4 também recai na 5(a)

se uma conceituação for planejada como um vocabulário. O problema é deixar claro o que

signiÊca o termo "conceituação"

Finalmente, sob a interpretação 7, uma antologia é vista como um meta-nível de espe-

cificação de uma teoria lógica, no sentido que especifica a arquitetura dos componentes (ou

primitivas) usadas em tuna teoria de domínio particular. Pode-se dizer também que é a on-

tologia que especifica, para unia teoria que tem a forma de constantes matemáticas, o que é

uma constante e como ela difere de unia fórmula de outro tipo. A oncologia seria como uma

representação dos componentes e suas possíveis interações, com o propósito cle prover uma

estruttua para elaborar o resto do sistema.

Enquanto a ciência Ontologia ocupa-se com o estudo da organização de todas as coisas,

antologias são construídas para tentar-se organizar o conhecimento de áreas específicas, como
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as da Biologia ou da Química

A palavra "oncologia" , entretanto, geralmente é entendida como uma estrutura concep-

tual particular no nível semântico (il-tterpretações 2 e 3) ou como um aitefato concreto, no
nível sintático, cona propósitos detern-finados (interpretações 4 - 7). Apesar dos significados

distintos, na prática o termo acaba sendo usado ambiguamente (GUARINO; GIARETTA, 1995).

Ao invés de usar somente um significado para o termo, Giaretta e Guarino propõem

a adição de diferentes condições para se referir explicitamente a cada um dos dois níveis,
enquanto tolera-se uma certa ambigüidade do termo "ontologia" . A conceituação é usada

para denotar uma estrutura semântica referente a um sisten-ta conceptual em particular (in-

terpretação 3) e teoria de ontologia (ontologãcaZ theorZ/) para denotar uma teoria lógica que
pretende expressar conhecimento ontológico (interpretação 5). A base destas afirmações, que

teorias ontológicas são um artefato de projeto, é que bases de conhecimento podem ser lidas,

vendidas ou fisicamente compartilhadas. Conceituações, por outro lado, são a contra-parte
semântica das teorias ontológicas. A mesma teoria ontológica pode servir a diferentes con-

ceituações, colho uma mesma conceituação pode se basear em diferentes teorias ontológicas.

Então o termo "ontologia" poderá ser usado ambiguamente, tanto como sinónimo de teoria

ontológica, como sinónimo de conceituação. SÓ é preciso ser consistente à escolha que é feita

dentro do mesmo texto. De 1 - 4 o termo "ontologia" tem uma interpretação sintética clara.

Então, o liso do termo "oncologia" como relacionado a uma teoria ontológica é compatível

com(GUARINO; GIARETTA, 1995):

1. A engenharia de ontologias é um ramo da engenharia de conhecimento que usa Onto

logra (da filosofia) para construir ontologias.

2. Ontologias são tipos especiais de bases de conhecimento

3. Toda oncologia tem sua conceituação subjacente

4. A ]nesina conceituação pode basear diferentes ontologias

5 Duas bases de conhecimento diferentes podem compartilhar a mesma oittologia

Já (GRUBER, 1993) define ontologia como "uma especificação explícita e formal de uma

conceituação compartilhada". Porém, esta definição não é completa se não contemplar o



16

significado de termos como "especificação explícita" , "formal" , ''conceituação" e "comparti-
lhada:

8 especificação explícita: conceitos, propriedade, relações, funções, constantes e axiomas

são definidos explicitamente;

e formal: que pode ser lido por máquinas

e conceituação: modelo abstrato de algum fenómeno do mundos

e colllpartilhada: conhecimento consensual

O problema com a definição de Gruber, entretanto, é que ela faz uso de uma extensão

da noção de "conceituação" que, ao ser compatível com a caracterização preliminar dada
anteriormente, não serve aos propósitos de definir o que uma oncologia é. E necessária uma

definição intensionali de "conceituação" que satisfaça a esta necessidade.

E qual o signiâcado que a definição de Gruber: "uma antologia é a especificação de uma

conceituação" deve ter? E evidente que a terceira interpretação é incompatível com essa

definição, e é melhor que não seja usado o termo "oncologia" em um senso semântico sem
que isto esteja claro no contexto.

2.1.2 O que não é uma ontologia?

Uma ontologia não é uma coleção de fatos advindos de uma situação específica, mas
ela provê todas as entidades sen-tânticas (por exemplo: classes) para descrever essa situação.

Uma oncologia não é um n-modelo de um domínio de aplicação, mas sim un] compêndio de
todos os blocos de construção com suas combinações para expressar uma teoria. Um modelo

completo de um domínio de aplicação (por exemplo: química enzimática) seria unl conjunto

de hipóteses (possivelmente verificado) ou unia teoria

Uma ontologia não é um esquema de banco de dados, pois tanlbéin pode descrever outros

tipos de relações entre as entidades, não presentes nuns banco de dados relacional. Um

iNa lógica extensional, a semântica de cima fóinlula é dada por unia interpretação que leva termos enl
subconjuntos do domínio e predicados em relações entre elementos do domínio. Já iia lógica intensional,
existe lim outro aigttmelito a ser levado em consideração, a semântica é dada por uma interpretação que
varia cona a situação.
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esquema de banco de dados pode sei derivado de uma ontologia pela adição da informação
do tipo de dados, além das devidas alterações sintáticas. Unl banco de dados também pode ser

usado para inicialmente estabelecer conceitos ou povoar unia ontologia (SCHULZE-KRENIER,
2002)

Unia ontologia não é uma base de conhecimento que coleciona apenas instâncias de

objetos, a ontologia armazena uma coleção de tipos de objetos, eventos etc, usados para

especificar aqueles objetos na situação em que se deseja representa-los.

Uma ontologia não é uma taxonomia que conhece apenas relações de super-classes e

sub.-classes, mas uma oncologia é aberta em muitos tipos de relacionamentos entre conceitos

(por exemplo: topológicos, conLpositivas etc, como agregações, associações, dependências,

extensões, realizações, relacionamentos de ordem). Pode-se dizer que unia substância é parte

de um composto ou que uma reação depende de uma certa condição por exemplo.

Uma oncologia não é um vocabulário ou dicionário já que as palavras no dicionário não

descrevem necessariamente a hierarquia e a relação entre cada conceito e não são organizadas

de forma que suportem inferência computacional. Numa oncologia geralmente pode-se seguir

um caminho de qualquer conceito para outro através das relações "é um'' por exemplo, ou
outras relações, já que comumente todas as classes de uma oncologia são derivadas de uma

classe inicial, como "thing" ou "object" por exemplo.

Entretanto, como será mostrado nos próximos capítulos, muitos vocabulários controlados

são chamados ontologias, como o Gene Ontology por exemplo.

2.2 0ntologia do ponto de vista da bioinformática: ti-
pos e aplicações

A visão da Ciência da Computação sobre ontologia é a de um modelo de trabalho de

entidades e interações genéricas quaisquer (por exemplo a ontologia Cyc2) ou mais especifi-

camente em un] domínio particular de uma área do conhecimento, como biologia molecular

ou bioinformática. A seguinte definição pode ser dada:

"Uma ontologia pode assumir uma variedade de formas, mas necessariamente

Zhttp://xwvw.opencyc.oig
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inclui um vocabulário de termos, e alguma especiÊcação dos seus significados.

Isto inclui definições e indicações de como os conceitos são enter-relacionados, o
que impõe coletivainente uma estrutura ao domínio e limita as possibilidades de

interpretação dos termos" (GRUBER, 1993).

Gruber deÊne uma oncologia como unia ''especificação de uma conceituação, usada para

permitir que programas e pessoas coinpartilhein com-tecimento". A conceituação é unia

coleção de conhecimento sobre o mundo nos termos das entidades (coisas, as relações que

carregam e o significado de seus termos). A especificação é a representação desta concei-

tuação de uma forma concreta. Um passo nesta especificação é a codificação da conceituação

numa linguagem de representação do conhecimentos. O objetivo é criar um vocabulário co-

erente e uma estrutura semântica para trocar informação sobre aquele domínio (STEVENS;

conte;BEcnnoFEK,2000).

Mas do que se compõe uma oncologia? Os principais componentes de uma ontologia são

conceitos, relacionamentos, instâncias e axiomas. Um conceito representa um conjunto ou
classe de entidades ou "coisas" dentro de um domínio. Proteína é um conceito dentro do

domínio da biologia molecular. Conceitos são classificados em dois tipos: conceitos primitivos

e definidos. Conceitos primitivos são aqueles que possuem apenas as condições necessárias

para serem membros da classe. Por exemplo, uma proteína globular é um tipo de proteína
com uin núcleo hidrófobo, então todas as proteínas globulares têm um núcleo hidrófobo,
mas podem existir outras coisas que também tenham um núcleo hidrófobo que não sejam

proteínas globulares. Conceitos definidos são aqueles ein que sua descrição é ao mesmo
tempo necessária e suficiente para que algo seja um membro da classe. Por exemplo, células

eucarióticas são tipos de células que têm um núcleo. Não apenas todas as células eucarióticas

têm uln núcleo, mas cada célula que contém um núcleo é eucariótica.

Relações descrevem as interações entre conceitos ou entre propriedades dos conceitos.

Relações na maioria dos casos são de tml destes tipos: taxonomias, cujas formas mais comuns

são relações de especialização, como enl "unia ei-ázima é um tipo de proteína" e relações de

zunia Linguagem de Representação do Conhecimento é definida por:

unia sintaxe, que descreve as configurações que podem constituir sentenças daquela !iilguageml

e uma semântica, que liga cada sentença aos fatos no mundo que ela i'epresenta cada sentença faz uma
afirmação a despeito do mundo.

E geralmente possuem unl mecanismo de inferência associado.
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parte como em "proteínas têm o componente local da modi6cação"

Instâncias são casos particulares representados por uin conceito: colágeno é unia instância
do conceito proteína. Estritamente falando, unia ontologia não deve conter nenlluma ins-

tância, porque ela é supostamente uma conceituação do domínio. A combinação de uma
ontologia com instâncias associadas é o que se chama base de conhecimento. Entretanto,
decidir quando algo é um conceito ou uma instância é difícil, e freqüentemente depende da

aplicação. Por exemplo, átomo é um conceito e potássio é uma instância deste conceito.
Pode ser argumentado que potássio é uni conceito que representa as diferentes instâncias
de isótopos de potássio. Esta é uma questão bem conhecida e ainda aberta dentro da área

de pesquisa de representação de conhecimento e também da área de orientação a objetos
(scnui,ZE-KREb'iER, 2002).

Os axiomas são usados para restringir valores das classes ou instâncias. Neste sentido,
as propriedades dos relacionamentos são tipos de axiomas. Eles também incluem mais re-

gras gerais, como "os ácidos nucléicos com menos de vinte resíduos são oligonucleotídeos"

(STEVENS; GOBLE; BECnnOFER, 2000).

Ontologias são usadas em uma larga área de aplicações na biologia (STEVENS; GOBLE;

BECHHOFER, 2000): como vocabulário comum para anotação da base de dados, facilitando
a documentação, compreensão, manutenção e o compartilhamentol e para busca baseada

em oncologia por perguntas (queries) em bancos de dados. Por exemplo, na busca em um
bancos de dados por "DNA mitocondrial ligando proteínas em helicoidal dupla" , apenas es-

tas proteínas serão encontradas, pois termos exatos para procura foram usados. Apesar do
usuário dos termos estar certo sobre seu significado, o conhecimento pode ter sido repre-
sentado de outras formas, não favorecendo a pesquisas por termos exatos. Estas perguntas

podem ainda ser refinadas acompanhando relacionamentos dentro da ontologia. Por exemplo,

especializando "DNA ligando proteínas" para "helicoidal simples de DNA ligando proteínas"

se a busca anterior trouxer respostas em delalasia. Dois exemplos, integração e anotação de

dados serão explicados.

Integração está envolvida caiu o problema da heterogeneidade semântica e sintática.

A questão sintética é trivialmente resolvida por progian:tas de reconhecimento de padrões,

enquanto que a heterogeneidade semântica precisa de um repositório unificado para ser resol-

vida. Cada banco de dados, por exemplo, deve ser alinhado com a estrutura e o conteúdo de
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cada um dos outros bancos envolvidos. Já que o significado não é necessariamente simétrico

quando mapeado para outro banco, no caso de n bancos de dados teria-se n x (n -- 1) possibi-
lidades de integração. Entretanto, se conseguirmos colocar uma ontologia "no meio" desses

n bancos de dados, o esforço de integração seria reduzido para n apenas, jú que cada banco

de dados deveria ser mapeado para essa ontologia. Um algoritmo poderia inferir os concei-

tos similares de qualquer banco para a oncologia e da ontologia para qualquer outro banco

(SCHULZE-KRENIER, 2002) (KÕHLER; SCHULZE-KREÀ,IER, 2002). Para anotação de dados4,

m vezes utiliza-se somente um vocabulário controlado, e não uma ontologia completa. Un-t

vocabulário deste tipo será estudado no próximo capítulo.

Um ideal comum para uma oncologia é que ela deve ser reutilizável, isto a distingue de

um banco de dados, mesmo ambos sendo conceituações. Entretanto, uma ontologia só é
reutilizável para os mesmos propósitos a que foi desenvolvida. Como nem todas as ontolo-

gias têm o mesmo propósito, podem haver partes que não sejam reutilizáveis. Elas podem
variar também em sua cobertura e nível de detalhe. Pode-se dividir as ontologias em três

tipos (STEVENS; GOBLE; BECHHOFER, 2000): orientadas ao domínio, orientadas a tarefas e
genericas.

A maioria das bio.-ontologias tem uma mistura destes três tipos de ontologia e quanto
mais bem escritas, mais modulares e passíveis de reutilização. A medida de quão bem as

dependências em uma oncologia foram separadas é conhecida como compromisso ontológico

(ontological commitment). Outras medidas para a qualidade de uma antologia incluem cla-
reza, consistência, completude e concisão.

4Anotação de dados são informações extras associadas com unia entrada particular de unl vocabulário. No
Gene Ontology anotações são associações feitas entre os produtos genéticos e os termos GO que os descievein.
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3 Estudo de Atgu,mcLS
Bi,o-om,tol,ogãcLS e Vocal'utárá,os
Com,trotcLdos

O uso de ontologias dentro da bioinformática é relativamente recente, conseqüentemente

não há uln grande número em existência, entretanto, das ontologias existentes, uma parte
significativa é de bio-ontologias. Nesta parte, uma amostra representativa de algumas bio-

ontologias e vocabulá.rios controlados existentes será mostrada. Este estudo foi restrito às

ontologias e trabalhos mais pertinentes às tendências correntes em bioinformática e biologia

molecular, ao invés de um largo campo da Biologia. A Biologia é rica em termos de taxo-

nomias, como as classiÊcações das enzimas e das espécies. Sendo taxonomias, elas apenas
usam uma hierarquia simples. As ontologias e vocabulários estudados aqui tendem a ter
muitos relacionamentos, entretanto eles são bastante simples, como sinónimos ou relações de

pertinência simples como "é um" . As ontologias e vocabulários controlados estudados são os

seguintes:

. Gene Ontology (GO):

e EcoCyc ontology2

. TAhIBIS Ontology (TaO);

e Rabo\Veb ontology4

e BioPAXS

l http://www .geneontology.org
zhttp://www.ecocyc.oig
3 http://i nlg. cs . ma n.ac.uk/ta nazis
4 http://sm i-n'eb. sta n ford.edu/projecta/helix/rib oweb. htinl
shttp://www.biopax.org/



Essas ontologias estão sendo usadas pelas comunidades de pesquisa para prover entrada de

conhecimento a bancos de dados e aplicações. O propósito da ontologia influencia o conteúdo

e a natureza do conhecimento capturado, já que dele depende a granularidade da captura

do conhecimento por exemplo, e isto não é uma contradição das capacidades de ainlazenar

conhecimento das ontologias. Não apenas o propósito determina o escopo e a granularidade

para qual o mesmo conhecimento é representado em diferentes ontologias, luas também as

conceituações do mesmo domínio podem ser diferentes sem estarem erradas. Por exemplo,

o TaO descreve que o DNA deve ser traduzido para proteína. Isto está errado em termos
de biologia molecular, mas é uma característica da bioinfornlática, então conceituações do

inesllao domínio podem ser diferentes. Algumas vezes uma restrição é necessária para uma
aplicação e eln outras não é. Isto apenas muda qual conhecimento é capturado ou como ele

é capturado, isto não muda o próprio conhecimento (STEVENS; GOBLE; BECHHC)FER, 2000).

3.1 Gene Ontology

O Gene Ontology (GO), cuja notação e referência vem crescendo continuamente, tem
a anotação da base de dados como seu objetivo principal. Ao invés de tentar descrever
todo o conhecimento de biologia molecular, GO procura armazenar informação sobre regras

de produção gênica dos organismos. GO foi inicialmente criado para refletir as funções

genéticas na drosófila, através do banco de dados Flybase, mas foi expandido para abranger
o banco de dados da expressão gênica de ratos, moscas, leveduras e minhocas, e espera-se

que continue expandindo. GO não possui nenhuma ontologia de organização de alto-nível.

Isso significa que não há qualquer critério de subclassiíicação específico. A posição de cada

termo é definida pelo próprio consórcio. Assim, o objetivo principal do GO é um vocabulário

controlado, para anotações conceituais, dos processos e da localização da função de produção

gênica, em bancos de dados. Pode-se procurar por conceitos destes organismos em três

classificações: função molecular, componente celular e processo biológico, representando a

função da produção genica e o processo no qual ela ocorre, além da localização celular e
estrutura. GO contén] uin 'ç'asto campo de conceitos, e provê um rico nível de detalhe nas

suas três hierar(lulas. São usados relacionamentos "é um tipo de" e "é uma parte de'' para
descrever as regras da produção genética. Já há mais de 5.000 conceitos na antologia.

GO define uni nível fino, de detalhe conceitual, por exemplo: DNA nlitocondrial ligando



proteínas em lielicoidal dupla, fatores de transcrição, proteína de i)músculo motor, n-tenlória

e aprendizado, coagulação sanguínea, morfogenética, formação do padrão ventral e muitos
caminhosÕ, transportes e sinais em vários sistemas. GO utiliza herança Ihúltipla na relação

"é unl tipo de" para fora-tar alguns de seus conceitos e há algum uso do relacionamento
"é uma parte de". Muitas das relações capturadas pelos conceitos, entretanto, continuam
implícitas no GO. Por exemplo, o conceito "succinate (cytosol) to fumarate (mitochondrion)

transporter" implicitamente carrega propriedade e orientação sobre o local (citoplasma) na

membrana mitocondrial (STEVENS; GOBLE; BECHHOFER, 2000).

Os vocabulários controlados permitem que uin software explore as bases de dados genéti-

cas e vincule genes relacionados entre si utilizando palavras que descrevem sistematicamente

suas funções, independentemente de como se chamam os genes. Entretanto, devido à ca-
racterística de um mesmo gene poder ter funções diferentes, uma nomenclatura por função

que estaria correta hoje, quando da descoberta de outras funções de tal gene, pode não ser
a mais correra. Entretanto, isso não impede o compartilhamento de conhecimento. Alguns

pesquisadores defendem que não deve haver nomes, apenas números para se referir a um
determinado gene.

O consórcio GO estabelece palavras para descrever as funções moleculares, os processos

biológicos e os componentes celulares, podendo vincular genes relacionados, independente-

mente da nomenclatura. A cada gene e seus produtos, há um termo GO associado, muitas

vezes, com sinónimos, já que os biólogos utilizam-se de vários termos para o mesmo processo,

como divisão celular e citoquinese, por exemplo. O objetivo é construir uma base de dados

plenamente consultável, que explique a função dos genes em todos os organismos. Devido a

estas características, o GO está ganhando popularidade com rapidez. Em muitas ontologias
estudadas durante este trabalho foram encontrados termos referindo o GO.

Entretanto, os princípios de projeto do GO não previnem todos os problemas (SCHULZE-

KREÀ'IER, 2002). No GO apesar de haver um bom detalhamento de relacionamentos, não há
definições da maioria dos conceitos, o que não auxilia em sua compreensão. Não existe uin

princípio de projeto claro no GO, já que não há tuna orientação de ein que classe colocar cada

conceito, pois não há qualquer critério de subclassificação específico para guiar a inclusão
de novos termos dentro de cada unia das três distinções. Apesar das nloclificações serem

apara limo visualização do caminho metabólico da glicólise, consulte "Xletabolic Pathways of Biochemistry:
Glycolysís" de l<arl J. X'killer, disponível em http://www.gwu.edu/'umpb/glycolysis.htm
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realizadas somente após a aprovação do consórcio, nada garante a consistência e a corretude

do GO após cada adição de novos conceitos.

As três distinções do GO citadas anteriormente (função molecular, componente celular

e processo biológico), funcionam não como uma ontologia, mas sim como três ontologias,

já que estas hierarquias não são ligadas entre si, e aparentam-t não estarem relacionadas.

Atualmente, o GO ainda é anais uma nomenclatura controlada para biologia molectüar do
que unia ontologia genética completa. O GO é distribuído no fornaato RDF XNIL e como um

banco de dados MySQL.

3.2 EcoCyc

Ecocyc é uma "enciclopédia dos genes e metabolismo da -EscAedcAáa coza" . Na EcoCyc,

uma ontologia é usada para descrever a riqueza e complexidade de um domínio e as restrições

que agem com este domínio (os genes do .E. comi) para especificar um esquema de banco de

dados. A apresentação usa uma metáfora de enciclopédia. Ela cobre os genes, o metabolismo

e caminhos metabólicos, regulação e transdução de sinais, por exemplo os quais os biólogos

podem explorar, visualizando as informações. O banco de dados descreve anualmente 4402

genes, 944 enzimas codificadas por subconjuntos destes genes, 990 reações enzimáticas e 177

reações de transporte, organizadas em 173 caminhos metabólicos. EcoCyc usa a classificação

das funções do gene por Riley (M. RILEY, 1993) como parte de sua descrição. Os cientistas
podem visualizar os genes dos cromossomos do -E. coza, ou uma reação bioquímica individual,

ou ainda um caminho metabólico com as estruturas dos componentes.

A visualização7 e comparação de caminhos metabólicos são especialmente importantes

na biologia, pois através da observação de caminhos metabólicos de seres semelhantes, os

biólogos podem inferir as reações bioquímicas dos organismos que estão sendo pesquisadosa

O EcoCyc usa uma ontologia para definir um esquema de banco de dados cona a vantagem

da expressividade e da habilidade para levar em conta n:mudanças necessárias para acomodar

a inforntação biológica. Desta forma o uso da ontologia é transparente para o usuário, de

apara ull] exemplo cle visualização, consulte o "Step by Step Glycolisys", de Jon Xlaber, disponível em
littp://www .jonmaber.demos .co.uk/glysteps/

cessa conaparação se dá poi observação no caso do EcoCyc ou é feita com o uso de feriainentas pala isto,
como o BioNliner (SARAVA et a1., 2002), que atualnlente só utiliza o KEGG (Kioto Encyclopedia of Genes and
Genomes) (KANEHISA et a1., 2004), entretanto há planos pal'a usar outras ontologias, como o EcoCyc.
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forma que o significado do conhecimento se mantenha preciso. No EcoClyc, por exemplo,
o conceito de gene é representado por unia classe com vários atributos, ligados a outros

conceitos como: produto polipeptídico, nome do gene, sinónimos e identificadores usados ein

outros repositórios, como o GO. O sistema de representação, que usa os fonnatos BioPAX e
SBh/IL, pode ser usado para impor restrições nestes conceitos, e instâncias podem aparecer

em lugares descritos pelo sistema (SCHULZE>KRENIER, 2002).

3.3 TAMBIS

O objetivo do projeto TAMBIS é ajudar pesquisadores de ciências biológicas provendo
uln único local para acesso de informações biológicas. Apesar de acessar dados de diferentes

repositórios, que os tratam de forma diferente, as respostas são processadas de uma forma
consistente, para que o usuário tenha a impressão de estar consultando apenas uma oncolo-

gia. As questões dos usuários são procuradas nas fontes apropriadas (externas) e depois de

processadas são devolvidas com detalhes sobre as fontes de informação.

TAMBIS tenta prover consultas transparentes e filtragem de informações de cunho bioló--

Bico. Para fazer isto, existe uma camada de homogeneização, no topo das fontes. Esta camada

usa mediadores e envoltórios para criar a ilusão de uma única fonte de dados. O projeto
TAMBIS foi criado para ajudar a tarefa de obter e comparar seqüências e outras informações

heterogêneas, já que são processos que demandam grande esforço manual, retardando o

progresso das pesquisas

Existem mais de 200 fontes de informações biológicas, cada uma delas repletas de dados,

mas que só são úteis para seus próprios mecanismos. Existem três tipos principais dessas
fontes:

e bancos de dadosl

e serviços on-linel

e al'ql-alvos

Ein um cenário típico sem o TAÀ'IBIS, o usuário deveria fazer questões para cada tipo de

sistema, como SQL para os bancos de dados e buscas nos arquivos. O usuário deveria talnbéln



interpretar as respostas recebidas das diferentes fontes, e ainda assim irão tem uma visão
geral. Isto significa que n.muito tempo é gasto selecionando-se a fonte apropriada, elaborando
a questão e interpretando as respostas, levando à sub-utilização destes recursos. E nessa

parte que o uso do TAMBIS ajuda os pesquisadores, por funcionar como uma única interface

para todos os recursos e por dar a ilusão de um único recluso (BAl<ER et al., 1998).

Esse funcionamento se dá através de uma ontologia de referência, chamada BioCon,
escrita em DANIL+OIL. Essa oncologia é usada para: descrever meta-dados que baseiam-t

as fontes de consultas, formular questões na linguagem de modelagem, dirigir uma interface

gráfica para a formulação das questões, já que os usuários não estão preparados para escrever

questões complexa e intermediar as várias fontes para tradução do modelo do mediador

para o nLodelo das fontes. A mediação explora a BioCon para ajudar a identificar e resolver

equivalências ou quase equivalências nas fontes de informação.

Como citado anteriormente, há um mediador, que é um corretor de informações, e vários

envoltórios. O mediador envia as consultas realizadas nesta ontologia para cada envoltório

de cada ontologia utilizada nas bases de consulta, e depois recebe as respostas e os resultados

obtidos são transcritos de volta nesta oncologia de referência.

3.4 RibolVeb

O objetivo do RiboWeb é a construção de modelos tridimensionais dos componentes

do ribossomos e a comparação dos resultados com os estudos existentes. O conhecimento

usado pelo RiboWeb para realizar suas tarefas é capturado em quatro ontologias: Coisa-física

(Physical-thing); Informações (Data); Publicações (Publication) e Métodos (Methods), em

xhll.

A oncologia da Coisa-física descreve os componentes e associações físicas dos ribosso-

mos. Há aqui três princípios de conceituação: moléculas, moléculas-construídas e partes-de-

molécula. O primeiro princípio descreve moléc\tias ligadas por covalência e inclui a maior

parte das macromoléculas biológicas. O segundo captura as coleções de moléculas ligadas por

outras formas, como conaplexos enzimáticos. O terceiro guarda conhecimento sobre regiões

de moléculas que não existem in(tependentenlente, mas precisam ser conhecidas por conte-
rem certas propriedades específicas. Este último tipo inclui cadeias de ameno-ácido e os finais

de algumas moléculas de ácido nucléico. A ontologia de Informações captura conhecimento
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sobre detalhes experimentais bem como dados da estrutura das coisas físicas. A ontologia de

Publicações informa as fontes de referência dos conceitos. A ontologia de À/létodos contém

informação sobre técnicas para analisar a infornaação. Ela guarda conhecimento de qual a
técnica que pode ser aplicada em qual informação, bem como as entradas e saídas de cada
método.

Instâncias são adicionadas ao RiboWeb na correspondência destes conceitos. Por exem-

plo, um artigo de un-la publicação descreve tuna estrutura tridimensional de 30 subunidades
ribossõnlicas. Isto significa que instâncias precisam ser criadas e ligadas nas ontologias de
publicação, informação e coisas-físicas. Um usuário pode querer visualizar se essa estrutura

é consistente cona as outras pertinentes ao RiboWeb. RiboWeb pode então mostrar conflitos

com o conhecimento corrente do biólogo (SCHULZE-KREMER, 2002). A linguagem adotada
para guardar o conhecimento é XML.

3.5 BioPAXI

BioPAX é um esforço colaborativo para criar um formato de troca de dados para in-
formações de caminhos metabólicos. Atualmente, há cerca de 190 bancos de dados acessíveis

pela Internet que guardam informações sobre caminhos metabólicos (BADER; CARA, 2005).

Biólogos geralmente necessitam usar informações de várias deles en] suas pesquisas, mas já

que cada uin tem suas próprias convenções de representação e métodos de acesso, integrar
data de múltiplos bancos de dados é bastante difícil. Um formato de troca de dados de

caminhos metabólicos largamente adorado ajudaria nessa tarefa. Essa é a motivação da
pan c+rl l nã n d. ninFA Yv\.rlxLP UA ubFwv uv u xvx a

O BioPAX (Biological Pathway Exchange) permite a integração de diversos recursos
pela definição de uma especificação de formato aberto para a troca de dados sobre caminhos
metabólicos. Pelo uso do formato BioPAX, o problema de integração de dados se reduz a
um mapealnento semântico entre os modelos de dados de cada recurso e os n-modelos de dados

definidos pelo BioPAX. A larga adoção do BioPAX para troca de dados aumentará o acesso

e a uniformidade dos dados de diversas fontes, aul-sentando assim a eficiência de pesquisas

computacionais sobre os caminhos metabólicos. O BioPAX faz uso da linguagem OWL para

arlllazenar sua ontologia.



,4 FerravTze'fitas para a descrição de
oito'LogicLS

A escolha da linguagem em que será descrita a ontologia é uln dos passos mais impor-

tantes de sua construção, já que o seu poder de expressão determina que conhecimentos

pode-se capturar. Como as ontologias evoluem ao longo do tempo, de acordo com as novas

descobertas e novos conhecimentos, o uso de ferramentas é útil para ajudar o mapeamento

das transformações do conhecimento. Um grande número de linguagens pode ser usado,
incluindo linguagens de programação em lógica como o Prolog. Entretanto é mais comum

que se use linguagens desenvolvidas especificamente para a construção de ontologias (DENNY,

2004). O protocolo OKBC (CHAUDHRI et al., 1998) e linguagens como KIF (GRUNINGER,

2001) ou Col-nmon Logic (COMMON LOGIC WORKING GROUP, 2003) são exemplos que se

tornaram bases para a construção de outras linguagens. Existem também muitas lingua-
gens baseadas em lógica de forma a facilitar o processamento por computadores, conhecida

colmo lógica de descrição (description logics). Exemplos incluem o PowerLoom (mas não
restrito a ela) e o OWL. A grande quantidade de informações disponíveis na Internet tem

também dado incentivo à pesquisa de ontologias para organizar conteúdo, como o OWL.

Uma linguagem de descrição de conhecimento precisa ser rica e expressiva tanto quanto as

nuanças e as características do conhecimento que ela captura (DENNY, 2004). Nas próximas

seções será estudado um protocolo, OKBC e as seguintes linguagens: XÀ/IL, OWL e L00M
/ PowerLoom.

Grande parte das ontologias atuais é criada cole o uso de editores de ontologia, que per-

mitem navegação, codificação e modificação na oncologia, de forma a facilitar sua construção

e manutenção, já que estão ligadas ao mundo real, eln ambientes mutáveis (STOJANOVIC;

hlOTl1<1, 2002). Os editores existentes variam, por exemplo, na complexidade do modelo

de conhecimento, na usabilidade e na escalabilidade. Então, quando inicia-se \ull projeto de



construção de antologias, um dos primeiros passos pode ser encontrar um editor de ontologias

apropriado (JONES; BENCH-CAPON; VISSER, 2002).

Como a inodiâcação de lun conceito pode gerar inconsistências em outras partes de uma

ontologia, muitas vezes se faz necessário o uso de ferramentas de software para facilitam

essas tarefas. Além disto, a evolução das ontologias está se tornando mais importante a
cada dia. O principal motivo é o alto custo associado das adaptações dos requisitos que se

modificam ao longo do tempo. O desenvolvimento de ontologias e suas aplicações são caros,

mas modifica-los é ainda mais custoso. Nas seções seguintes, serão apresentados quatro
editores: Protégé, que usa OKBC e OWLi SysmOntoX, que usa XML e Ontosaurus, que usa
L00M e PowerLoom.

Há ainda outros tipos de ferramentas que cobrem outros aspectos do desenvolvimento de

uma oncologia. Alguns projetos desenvolvem soluções que usam várias outras antologias como

fontes externas. Nestes casos, são úteis ferramentas para realizar combinações e conversões

entre formatos (DENNY, 2004). Outras ferramentas podem ainda ajudar a adquirir, capturar

e visualizar os conhecimentos do domínio, antes e durante a construção da ontologia, como

os plugins do Protégé por exemplo.

4.1 Protocolos e Linguagens para descrição de ontolo-
gias

Antes da apresentação das linguagens para descrição de ontologias, é necessário o conhe.

cimento prévio de alguns termos:

e KIFi é o acrõnimo de formato de troca de conhecimento (Knowledge Interchange For-

nlat) e foi uma das primeiras linguagens de compartílhanlento de conhecimento. E
uma linguagem formal, que contém semântica declarativa (o significado da expressão

representada pode ser entendido sem o uso de um interpretador pala inanipulai esta

expressão). l<IF é logicamente compreensível, isto é, ele provo para ca expressão de

sentenças arbitrárias um cálculo de predicados ena 1(5gica de primeira ordena. Ele provê

regras de raciocínio não-monotõnicas para a representação do conhecimento e definição

de objetos, funções e relações (RIBIÊRE; CnARLTON, 2001).

l http://Logic.Star ford.EDU/ki f/
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© Lógicas de descrição2 (NARDl; BRACHÀ'IAN, 2002) (description logics) são uma forma
especializada de lógica usada para descrever conhecimento em termos de conceitos e

regras de restrições que podem ser usadas para automaticamente derivar hierarquias de

classificação. Alguns exemplos de sistemas e linguagens que são baseados eln lógicas de

descrição são KL-ONE, Loon-t e OWL. Estes sistemas têm relacioi-Lamentos e funções
que são entidades separadas dos conceitos. Lógicas de descrição permitem a definição

de classes em termos da descrição que especifica as propriedades satisfazíveis pelos

objetos pertencentes ao conceito. Lógicas deste tipo, eln geral, provêm formadores de

operadores de conceitos que podem ser usados nessas descrições, incluindo conjunção,

disjunção, negação e várias formas de regras de quantificação. Um aspecto chave das

lógicas de descrição é sua semântica formal e suporte ao raciocínio. Lógicas de descrição

definem fragmentos de lógica de primeira ordem que em geral tem alta expressividade

mas que ainda assim são decidíveis e eficientes em procedimentos de inferência.

Lógicas de descrição são difíceis de serem tratadas diretamente. No passado, elas foram

concebidas como grandes sistemas monolíticos que requeriam que o usuário construísse

seus modelos diretamente em sua sintaxe (BECHHOFER; GOBLE; HORROCKS, 2001).

Sistemas baseados em lógica de descrição possuem maneiras para construir descrições

baseadas na estrutura dos conceitos e relacionamentos. Por exemplo, pode-se escrever

um conceito como:

Parent = Person and at-least l child

e o sistema ser capaz de representar e manipular isto. A lógica de descrição é inten-

cionalmente restrita em seu poder de expressividade, para que algoritmos tratáveis (e

algumas vezes completos) possam ser executados. Protégé, por exemplo, também tem
uma interface OWL, então ele pode ser usado para criar e editar bases de conhecimento

baseadas em lógicas de descrição.

e Lógicas de primeira ordem ou cálculos de predicado de primeira ordem são bastante

expressivas, e não permitem que tuna máquina de inferência tratável e completa seja
construída. Um exenaplo de linguagem baseada em lógica de piinaeira ordem seria o

KIF, blue é a bcase para a representação de conhecimento do PowerLoom. O PowerLoonl

provê uma linguagem bastante expressiva de forma que se possa especificar o significado

do domínio, com a adição de mecanismos e procedimentos de inferência para pernaiti-

2Pa['a un] tuto]ial, consulte: http://www.cs.man.ac.uk/«'franconi/dl/couise/
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rem sua manip\ilação. Isto permite que se expressem certos conceitos que não seriam

possíveis em uma linguagem típica de descrição lógica, como:

Pessoas com n-tais filhos do que filhas.

PowerLoom tem necessariamente lula classificador de conceitos incompleto, bem como

faz uso de encadeamento direto e reverso em seu mecanismo de inferência. A ele
são também adicionados outros mecanismos de inferência especializados (CHALUPSKY;

MACGREGOR; RUAS, 2003). O mecanismo de inferência do PowerLoom será estudado
mais adiante

e Sistemas baseados em quadros (fume systems). Este é um sistema de representação

que usa termos como aberturas (slots), facetas (facets) e restrições. A organização é
por classes. Propriedades podem pertencer a classes e ter restrições. Protégé3 foi ini-
cialmente baseado em uma linguagem baseada em quadros, apesar de ter evoluído se

tornando um editor gráfico que pode suportar vários conceitos de sistemas de repre-

sentação. Quadros são o mais próximo de sua organização nativa, mas existem plugins

que permitem seu uso em outros sistemas, como lógicas de descrição4

Nas seções seguintes, serão mostrados o protocolo OKBC e as linguagens SymOntos,

OWL e L00M / PowerLoom, que são as linguagens que possuem o maior número de bio-

ontologias escritas.

4.1.1 0KBC

OKBC é um acrânimo de Open Knowledge Base Connectivity, conhecido previamente

como Protocolo de Quadro Genérico (Generic Fume Protocol) (CHAUDnRI et al., 1997). Ele

especi6ca um protocolo, não uma linguagem. O protocolo trabalha sobre un] sistema de re-

presentação de conhecimento, e é complementar às especificações da linguagem desenvolvidas

para suportar o compattilhainento do conhecimento.

O modelo de conhecimento GFP que é o formalismo de representação iiTiplícita no qual

se baseia OKBC, provo unia representação do conhecimento centrada no objeto e suporta

3À.lais adiante, na seção de Editores de Ontologias, há illais inforillações sobre o Protégé
tPaia un] estudo da evolução do Piotégé, consultar "The Evolution of Protégé: An Environment
Tr,....,].,..].. T2...,.1 q-,c+...... T)..,.l........tl} ... httn'//ç.ni tnnenrrl pHit/ntlhç/q N,,ÍT A hctl'nrtç/q LÍT.9í)í)9.for Knowledg

0943.htlnl



uma coleção de construtores de representação comumente encontrados em sistemas de repre-

sentação de quadros: constantes, quadros, aberturas (slots), facetas, classes etc. Ele também

define uma interface completa do tipo conte&pergunte (tell&ask) para as bases de conheci-
mento acessadas usando-se o protocolo OKBC e procedimentos (com uma sintaxe parecida

com a do Lisp) para descrever operações complexas a fim de prover acesso às bases de conhe-

cimento quando acessadas através de uma rede (CORCnO; GÓNIEZ-PÉREZ, 2000). Existem

iinplementações OKBC para diversas linguagens, incluindo Java, C e Common Lisp.

4.1.2 XML

XML é o acrõnimo de eXtended Markup Language, derivado do SGML, Standard General

Markup Language. Ele foi desenvolvido pelo XML Working Group do \Vorld Wide Web
Consortium, o W3C, e é um padrão descrito em (BRAY et al., 2004).

Como outras linguagens para a Web, suas principais vantagem são a facilidade de análise

gramatical sintética por computador já que sua sintaxe é bem definida e a possibilidade de

ser lida por pessoas. Existem muitas ferramentas de software para análise sintética e ma-

nipulação de XML. XML permite aos usuários a definição de suas próprias etiquetas (tais)

e atributos, definição das estruturas de dados (aninhando-os), extração de dados de docu-
mentos e desenvolvimento de aplicações que testam a validade estrutural de um docun:tento
XML

Quando XILM é usado como a base para a especificação da linguagem da ontologia, tem-se

as seguintes características: a definição de uma especificação sintática comum por meio de um

DTD (Doculnent Type Definition); pode ser usada para representar conhecimento distribuído

através de várias páginas web, já que pode estar embutido nelas. Porém, há também algun-tas

desvantagens, que influenciam a especificação da ontologia: a falta de informações dentro dos

rótulos torna difícil a localização de componentes dentro de um documento, e ferramentas

padrão são disponíveis para a análise sintática e a manipulação de documentos XNIL, mas
i-tão para se fazer inferências. Estas ferramentas devem ser criadas para que se possa fazer
inferências cona linguagens que são baseadas en] XNIL.

XNIL propriamente dito não possui características especiais pa.ia a especificação de onto-

logias, já que ele apenas oferece uin simples, mas potente modo de se especificar uma sintaxe

pa-ra uma linguagem de especificação de ontologias. Entretanto, pode ser usado para cobrir



necessidades de campa-rtilhamento de ontologias, explorando as facilidades de comunicação

da world wide web (CORCHO; GÓNIEZ-PÉREZ, 2000).

Exemplo de Xhll

<classe>Protei.na
< sub cl as s e -de >Sub st anel a</ subcl as s e -de>

<comentario>Cadeia de centenas ou mi.Ihares de ameno-ácidos.</comentario>

</c].asse>

4.1.3 RDF / RDF-S

RDF é uma infraestrutura que permite a codificação, troca e reuso de metadados estru-

turados. RDF é uma aplicação de XML que impõe restrições estruturais necessárias para
prover métodos de expressão semântica não ambígüos. RDF provê adicionalmente um meio

de publicar vocabulários, que podem ser lidos tanto por humanos como processados por soft-

ware. Esses vocabulários são planeados para encorajar o reuso e a extensão dos metadados
semânticos entre comunidades de informação. As restrições estruturais impostas, permitem

a condificação consistente e a troca de metadados padronizados, providos para o intercâmbio

de pacotes separados de metadados, definidos pelas diferentes comunidades de descrição de
recursos.

RDF-S ou RDF Schema é uma linguagem para descrever vocabulários em RDF. RDF

Schema é uma extensão semântica do RDF. Ele provê um mecanismo para descrever grupos

de recursos relacionados e as relações entre esses recursos. As descrições de vocabulário RDF-

S são escritas ein RDF usando os termos descritos na especificação do RDF-S. Esses recursos

são usados para determinar características de outros recursos, como domínios e escopos de

propriedades.

4.1.4 0WL

OWL é tuna linguagem de marcação semântica para publicação e compartilhalnento
de onto]ogias na \Veb. Assim como X],'ll, OWL também é um padrão do W3C s. OWL
ou \Veb Ontology Language foi planejada para ser usada quando a informação contida em

sO padrão OWL está descrito em: http://www.w3.org/TR/owl-features/
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documentos necessita ser processada por aplicações, em oposição à situação onde o conteúdo

precisa ser apresentado somente para humanos. Isso quer dizer apenas que é mais difícil

ler OWL diretamente (sem o uso de ferramentas) do que PowerLoom por exemplo. OWL

pode ser usada para representar explicitamente o significado de termos em vocabulários e os
relacionamentos entre estes tenhas. Essa representação de termos e seus interelacionamentos

é a constituição da ontologia. OWL é desenvolvido colho uma extensão do vocabulário

do RDF (Resource Z)escráptãon Pramemork). OWL tem mais facilidades para se expressar
significado e semântica do que XML, RDF6 e RDF-S, já que OWL tem lllelhor llabilidade

de representar conteúdo interpretável automaticamente na Web, provendo um vocabulário

adicional junto com a semântica formal. OWL é uma revisão da linguagem de oncologia

DAÀ/IL+OIL7 que incorpora o conhecimento e a experiência obtidos nos projetos DAML e

OIL. OWL tem três sublinguagens, com seu poder de expressão em ordem crescente: OWL

Late, OWL DL e OWL F'ull. De acordo com (MCGUININIESS; HARA/IELEN, 2004):

8 OWL Late dá suporte a usuários que necessitam primeiramente un:la hierarquia de
classificação e características simples de restrições. Por exemplo, enquanto OWL DL
suporta restrições de cardinalidade, Lite permite somente valores de cardinalidade 0 ou

1. E mais simples fornecer ferramentas de suporte para OWL Late do que para as outras

sublinguagens de OWL, e fornece um trajeto rápido de migração para enciclopédias e
outras taxonomias.

e OWL DL suporta aqueles usuários que querem a máxima expressividade sem perder a

completude computacional (todas as expressões são garantidamente coinputáveis) e a

decidibilidade (todas as computações serão terminadas em tempo finito) do mecanismo

de inferência. OWL DL inclui todas as construções da linguagem, com restrições como

separação de tipos (uma classe não pode ser também um indivíduo ou propriedade,
uma propriedade não pode ser também um indivíduo ou classe). OWL DL é assim
itomeado devido a sua correspondência cona a Lógica de Descrição.

e OWL Fulo é indicado para usuários que queiram a máxima expressividade e a liberdade

sintética de RDF, abdicando das garantias computacionais. Por exemplo, ein OWL Full

uma classe pode ser tratada simultaneamente como uln coleção de indivíduos e como uin

indivíduo por si só. Unha outra diferença significativa de OWL DL é que pode-se marcam

ORDF é tml padrão do W3C descrito en] http://www.w3.oig/RDF/
'llttp:// XÀ'ww .dantl.org/



uma propriedade de dados (owl : DatatypeProperty) como uma propriedade funcional

inversa (owl : InverseFunctionalProperty). Isso significa que se uma propriedade

assim marcada tiver duas instâncias com o mesmo valor, pode-se inferir que elas são

idênticas. OWL Full permite que uma ontologia expanda o significado do vocabulário

(RDF ou OWL) predefinido. E improvável que uin mecanismo de inferência possa
suportar todas as características de OWL Full.

Cada unia dessas sublingttagens é uma extensão de seus precessores mais simples, selado
que uma conclusão válida em uma sublinguagem mais simples continua sendo válida i.la mais

complexa (À/ICGUIÀ'lNIESS; RARA'IELEN, 2004) :

e Toda ontologia OWL Late válida é uma ontologia OWL DL válidas

e Toda ontologia OWL DL válida é uma oncologia OWL Full válidas

e Toda conclusão válida OWL Late é uma conclusão OWL DL válida;

e Toda conclusão válida OWL DL é uma conclusão OWL Full válida

Desenvolvedores de ontologias que adotam OWL devem considerar qual sublinguagem

melhor se adapta às suas necessidades. A escolha entre OWL Lide e OWL DL depende da

extensão com a qual esses usuários requerem mais expressividade provida por OWL DL.

Mecanismos de inferência para OWL Lide tem propriedades computacionais mais desejáveis.

Os mecanismos para OWL DL, como tratam com uma linguagem decidível, estarão sujeitos

a uma complexidade maior no pior caso. A escolha entre OWL DL e OWL Fulo depende

principalmente da extensão com que os usuários requerem as facilidade do meta-modelo de

RDF Schema, por exexmplo, definir classes de classes.

Um exemplo do conceito de lipídio en] OWL

<owl : Class rd:f : ID-''Lipi.dio''>
<rdfs : comment rdf : datatype:"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"

>Lipídios são gorduras . </rdfs : comment>
<rdfs : subClassOf rdf :resource=''#Substancia''/>

</owl:Classe



4.1.5 L00M e PowerLoom

L00Ma é uma linguagem de prograllaação de alto nível e um ambiente, para uso na

construção de sistemas especialistas e outros programas de aplicação inteligentes. Ele é um

descendente da família de linguagens baseadas em quadros KL-ONE0 e é baseado elll lógica de

descrição, obtendo uma grande integração entre os paradigmas baseado em regras e baseado
pl)a nllndrr)q

L00M suporta uma linguagem de descrição para modelagem de objetos e seus relaci-

onamentos, e uma linguagem de afirmações (assedãons) para a especificação de constantes

ou conceitos e relacionamentos, e para afirmar fatos sobre indivíduos. Programação proce-
dimental é suportada através de métodos direcionados a padrões, enquanto as capacidades

de inferência baseadas em produção e classificação suportam um poderoso mecanismo de

raciocínio, na forma de um motor de inferência, o classificador

E importante focar na abordagem da lógica de descrição para modelagem de ontolo-
gias, que se diferencia da abordagem baseada em quadros. Definições escritas usando esta

abordagem tentam explorar a existência de um poderoso classificador na linguagem, como

no PowerLoom, especiâcando conceitos pelo uso de um conjunto de restrições (coRcno;

GÓMEZ-PÉREZ, 2000)

PowerLoomio é o sucessor da linguagem de representação de conhecimento L00M.

PowerLoom usa uma linguagem de representação baseada em lógica bastante expressiva (uma

variante do KIF), e usa como motor de inferência um estilo de dedução natural colo encade-

amento direto e reverso (/07"u/ard and pack ard cÀaánãng). PowerLoom tem um classificador

que pode operar descrições expressas em lógicas de cálculo de predicados de primeira ordem.

O motor de inferência não é um provedor de teoremas completo de primeira ordem, mias ele

pode n-manusear regras complexas, negações, raciocínio cona igualdade, e formas restritas de

raciocínio acima da lógica de primeira ordem. PowerLooill usa módulos como dispositivos
estruturais pa.ra bases de conhecimento, e ambientes para suportar raciocínio hipotético

Na implementação do PowerLoom, foi criada uma nova linguagem de programação cha-

mada STELLA (Strongly Typed, Lisp-like Language). Ela pode ser traduzida ein Lisp, C++
8 http://www .isi.edu/isd/L00ÀI/L00 Àl-HOÀIE. ht iltl
Duma apresentação do l<L-ONE é feita em: "An Oveiview of the l<L-ONE l<nosvledge Representation

System", R.J. Brachnlan and J. Schmolze, Cognitive Sci 9(2), 1985.
10 http://wn'w.isi. edu/isd/L00ÀI/PowerLoo ]n/
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e Java. PowerLoom é escrito elli STELLA e está disponível em versões Lisp, C++ e Java.
PowerLoom está sendo desenvolvido na Divisão de Sisten-las Inteligentes da USC Information
Sciences Institute.

Nas próximas partes da pesquisa, a linguagem L00M/PowerLooial será coinparad

OWL, e será proposta uma ontologia da área de bioquímica ein ambas as linguagens.

Para ilustrar o funcionamento do PowerLoom, vamos fazer uso de alguns conceitos simples

de Bioquímica. Inicialmente poderíamos definir a classe das proteínas:

a com

1= (defconcept PROTEÍNA (?p)
documentation "Proteínas são um componente essencial ao organi.smo. ")

O comando acima, defconcept serve para definir um conceito, no caso proteína. A

palavra-chave : documentati.on é utilizada para documentar esse conceito. Entretanto, algu-
mas proteínas têm uma função especial, agindo como catalisadores de certas reações químicas.
Elas são as enzimas:

1=(defconcept ENZIMA(?p PROTEÍNA)

documentation "Enzimas são proteínas que aceleram reações químicas. ")

Existem também as proteínas transportadoras, que são as carreadoras e as canal (PowerLoom

não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas):

1=(defconcept TIPOTRANSPORTADORA(?t)

documentation "TI.pos das proteínas transportadoras")

(assert(Ti.poTransportadora CARREADORAS))

(assert(TipoTransportadora CANAL) )

Uma substância só é uma proteína transportadora se não foi uma enzima

1=(defconcept TRANSPORTADORA(?p PROTElEMA)

documentation "Proteínas transportadoras transportam outros e].ementos

=>(and(Protei.na ?p)(not(Enzina ?p))))



1= (deffunction TIPOTP ((?p TRANSPORTADORA)) :-> (?t TIPOTRANSPORTADORA)

docunentati.on "Tipo da proteína transportadora. ")

Algumas instâncias de proteínas

(assert
(assert
(assert
(assert
(assert
(assert
(assert
(assert

(Proteína Aducina))
(Enzima Glucose-6-fosfatase))

(proteína ALBUMINÂ))
(enzima LACTASE))

(transportadora TRANSFERRINA))

(transportadora FRUCTOSA))

(= (tipotp TRANSFERRINA) carreadora) )

(= (tipotp FRUCTOSA) cana].))

Vamos consultar nosso conhecimento sobre as proteínas

=(retro.eve all(?p TRANSPORTADORA)

(TRANSFERRINA FRUCTOSA)

1=(ask(protei.na transferrina))
(TRUE)

1=(ask(transportadora transferrina) )

(TRUZ)

1= (retrieve all (?p PROTEÍNA))

(ADUCINA GLICOSE-6-FOSFATASE ALBUMINA LACTASE TRANSFERRINA FRUCTOSA)

[= (retro.eve a].] (?p ENZIMA))

(LACTASE)

Agora vamos perguntar se a glucose-6-fosfatase que clefininios como enzima, tatlabém é uma

proteína:

(ask(Proteína Glucose-6-fos:fatase))



TRUE

Neste ponto podemos observar que a enzima é coiretalnente exibida também como proteína

4.2 Editores de Ontologias

Como já foi dito, editores de ontologia são ferramentas que proporcionam navegação,
codificação e modificações de forma a facilitar as tarefas de construção e manutenção de
ontologias. Há vários tipos de editores, desde os gerais até os específicos, como referências

de termos da área médica por exemplo. Nos primeiros editores de ontologias o foco era

principalmente a aquisição do conhecimento, e isto influenciou algumas características dos

editores de ontologias de então. Muitos deles adotaram como modelo o KADSti. Entretanto,

esta orientação não é evidente nas ferramentas de hoje em dia (DENNY, 2004).

A proposta de uso de uma ontologia é servir como um ponto de troca e interpretação de

informações. Quanto mais aplicações e outras ontologias utilizarem uma determinada ontolo-

gia, maior é a utilidade desta e das ontologias enter-relacionadas. Isto requer compatibilidade

em níveis sintáticos, bem como semânticos. A interoperabilidade, ao invés disto, está sendo
implementada simplesmente pela importação e exportação de ontologias em diferentes lingua-

gens/serializações. Algumas ferramentas oferecem um grande escopo de conversões, porém

a maioria tem limitações. Importar ou exportar ontologias geralmente significa traduções

parciais e alguma expressividade perdida. Alguns poucos editores oferecem capacidades de

combinação entre ontologias de um mesmo tipo.

Em adição as características já mencionadas, os editores de ontologia variam considera-

velmente em sua apresentação geral ao usuário. Enl termos de interfaces com outros sistemas

de informação, o Protégé, que será estudado na próxima sessão, é um dos mais completos.
'lFatando-se da linguagem, o Ontolinguai2 e o OpenCyc oferecerem ambientes de desenvol-

vimento com grande poder de expressão. OpenCyc também provê acesso nativo a parte de

uma das maiores e leais completas ontologias disponíveis, a Cyc.

iiO KADS é uma metodologia utilizada pala desenvolvimento de sistemas baseados em conhecimento. Em
muitas formas o KADS se assemelha à metodologia de software convencional, prescrevendo fases, modelos,
documentos, provendo técnicas especializadas, métricas de projeto e procedimentos de garantia de qualidade
pala desenvolvimento de sísteinas, diferenciando de outras metodologias pela atenção dada às características
especiais dos sistemas baseados em conhecinieiito e aos problemas inerentes ao seu cleseilvolvimento (SCHREl-
BER; WIEHNGA; BREUKER, 1993).

i2 http:// www . ksl .otan fo id . edu/se ftwaie/ontolingua/
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As habilidades de organizar e gerenciar \una ontologia são pontos chave de ttsabilidade em

un] editor de onto]ogias. Já que lbuitos nlode]os de onto]ogias suportam ]aerança múltipla,

a abordagem padrão é o uso de múltiplas visualizações em árvore, e algumas vezes, uma

representação em grifo.

Finalmente, vale a pena considerar o suporte a inferência contido nos editores de onto-

logia. Enquanto ontologias podem ser tratadas como especificações únicas, elas geralmente

são usadas para responder perguntas sobre uii:l corpo de informações (DENNY, 2004).

Neste capítulo, serão descritos alguns editores de ontologias, que funcionam com as lin-

guagens linguagens e protocolos já estudados nas seções anteriores deste capítulo: Protégé,

que usa OKBC e OWLi SysmOntoX, que usa XML, OILED que usa OWL e Ontosaurus,
que usa L00M e PowerLoom.

4.2.1 Protégé

O Protégéia possui um ambiente de edição de bases de conhecimento e uma arquitetura

extensível para a criação de outras ferramentas, ou seja, ele também tem uma API. Esta
API é dedicada a desenvolvedores de software que desejem implementar novas linguagens

e características que eles gostariam de suportar em suas aplicações (RIBIÊRE; CHARLTON,
2001)

O Protégé conta com um ambiente gráâco e interativo, onde pode-se utilizar manipulação

direta para administrar uma ontologia. Ele é utilizado em diversos domínios, como protocolos

para tratamento de câncer e estações de energia nuclear. Controles em árvore permitem uma

navegação simples e rápida através da hierarquia de classes. O Protégé usa formulários como

sua interface para preenchimento dos valores das instâncias. O modelo de conhecimento do

Protégé é compatível com o OKBC e OWL, com o uso do plugin OWL. Ele inclui suporte para

classes e hierarquia de classes, com herói-tça múltipla, instâncias, especificações de facetas
pré-definidas ou arbitrárias para instâncias, que incluem valores permitidos, restrições de

cardinalidade, propriedades ftulcionais inversas, meta-classes e hierarquia de Dieta-classes.

A arquitetuia do Protégé é aberta e inodulai, provendo escalabilidade e extensibilidade,

além da criação de plugins. Desta forma é possível a conversão da antologia eni outras
linguagens, coillo o CLIPS por exemplo. A maioria caos plugins pode ser classificada em

i3 http://protege. star ford.edu/
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uma destas três categorias: backends de importação e exportação das ontologias em vários

formatos diferentes, como RDF, XÀ/IL e OWL por exentplo; slot widgets que são usados para

mostrar e editar valores das propriedades, alguns incluem interfaces com imagens, vídeo e

áudio e manipulação de diagranaasl e os plugins que são aplicações baseadas eill conhecimento

estritamente conectados com as bases de conhecimento Protégé, ficando geralmente em abas.

Estes últimos são o tipo mais popular e incluem plugins de visualização, combinação e ad-

ministração de versões. 0 0ntoVizi4 e o Jambalaya (STOREY et al., 2001)is, são exemplos de

visualizadores gráficos da base de conhecimento. O Jainbalaya permite navegação interativa,

mostrando um grato para demonstrar as conexões entre os agrupamentos de informação. O

plugin PROMPT(NOY; KLEIN; KUNNATUR, 2004)iÕ provê um ambiente para a administração

de múltiplas ontologias. Seus componentes incluem ferramentas para combinação de onto-

logias, que auxiliam o usuário a encontrar similaridades entre as fontes das ontologias para

combina-las, ferramentas para controle de versões e ferramentas para extração semântica de

partes de uma ontologia (GÓb'IEZ-PÉREZ, 2002).

4.2.2 SymOntoXI

O SymOntoXi7 (Symbolic Ontology Manager XML) é um protótipo de software para a

gerência de domínios de ontologias. Há também uma API lava para interoperabilidade e

integração com outros sistemas. Conceitos do domínio e relações são modelados de acordo

com OPAL (Object, Process and Actor modelling Language) uma metodologia para repre-
sentação de ontologias. Um validador de consistência veri6ca se a ontologia está de acordo

com os axiomas propostos no OPAL. De acordo com OPAL, conceitos são organizados por

significado dessas três idéias de modelagem primárias: Ator, qualquer entidade relevante do

domínio que está apta para ativar ou executar um processo, como um vírus ou um hormõniol

Processo, uma atividade com a intellção de satisfazer um objetivo (goal), como glicólise; e

Objeto, uma entidade passiva no qual o processo opera, como uma enzima.

SylllOntoX foi concebido para ser um serviço disponível na Internet que suporta um
formulário giáíico para interface com o usuário, na edição e visualização da oncologia. Existe

il http://protege. st an foid .edtt/plugins/ontoviz/o i]toviz.ht n] l

is http://p rotege.otan foral.edu/plugins/j a mbalaya/j ainbalaya-silnple.htm
10 http://protege.otan ford.edu/plugins/prolnpt/PRONI PT.2- 1 .Docu nlentation .zip
i7http://1 94 .183.24.3/syinontos/symontosNS.htnal
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também uma funcionalidade de diagran-Loção para navegação no conteúdo da oncologia (GÓ-

NIEZ-PÉREZ, 2002). E baseado em XML, todas as informações são guardadas ein un-l banco

de dados XNIL, e usa Java, para gmantir a independência da plataforma. O sistema tem três

distinções quanto aos usuários, que podem ser registrados como "user" , com direito apenas de

leitura; "superuser" com direito de leitura e de propor novos conceitos e "ontology master" ,

que é o responsável pela aceitação ou não dos novos conceitos propostos. O sistema pode

ainda ser usado de diferentes formas: como un] glossário, onde apenas o nome e a descrição

em linguagem natural dos conceitos é lllostradol ou como uma enciclopédia, onde tatnbém são

mostradas as relações de hierarquia e a similaridade entre os conceitosl como um sistema de

ontologias, onde todos os relacionamentos são mostrados e como uma base de conhecimento,
onde incluem-se todas as instâncias dos conceitos.

4.2.3 0ILED

OILEDi8 é um editor de ontologias gráfico que permite ao usuário construir ontologias
usando a linguagem DAML+OIL e OWL. OILED oferece um ambiente de quadros para

modelagem, enquanto ainda suporta uma rica expressividade quando requerido. Isto foi uma

das causas para o sucesso já que esta abordagem é vital para o exercício de modelagem,

especialmente para biólogos (BECHHOFER; GOBLE; HORROCKS, 2001). Ferramentas como o

Protégé e OntoEdit tambén:t usam o paradigma baseado em quadros. Classes são definidas
em termos de suas superclasses e restrições de propriedades. O modelo de conhecimento

expressivo permite o uso de composições de descrição complexas como regras de filtragem.
Isto está em contraste com muitos editores baseados em quadros, onde es-tes quadros anónimos

devem ser nomeados antes que sejam usados como modelos.

Um aspecto chave do comportamento do OILED é o uso do mecanismo de raciocínio FaCT

para classificar ontologias e verificar consistência através de uma tradução de DAML+OIL
para a linguagem de descrição lógica .S7-íZQ. Isto permite ao usuário descrever suas classes

de ontologias e ver o inecanislno de raciocínio determinar o lugar apropriado na hierarquia
para a definição. Algumas vezes unia definição de conceito equi'ç'ocada pode ser determinada
como insatisfazível.

O esquenaa RDF do DAÀ'IL+OIL ou O\VL podem ser usados para carregar e guardar

i8 http://oiled . lnall. ac.uk/index.shtml
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antologias. Em adição, a ferramenta lê e escreve l]ierarquia de conceitos en] RDF puro e
converte definições de ontologias em HTÀ'll para navegação, e em -S7-íZQ para classificação

posterior pelo FaCT através de sua interface CORBA. A hierarquia de conceitos pode também

ser convertida em um formato legível pela ferramenta Dotty da AT&T (GÓNIEZ-PÉREZ, 2002).

4.2.4 0ntosaurus

Ontosaurusi9 foi desenvolvido pelo Information Sciences Institute (ISI) na USEI (Univer-

sity of South California). Ele consiste de dois módulos: um servidor de ontologias, que usa
L00M ou PowerLoom como sistema de representação de conhecimento e um servidor de
navegação de ontologias que dinamicamente cria páginas HTML, incluindo imagens e docu-

mentação textual, que demonstram a hierarquia da ontologia. A oncologia pode ser editada

e consultada em formulários HTML, e pode ser convertida de L00M / PowerLoom para

Ontolingua, KIF e C++

A tela do navegador é dividida em cinco quadros: barra de ferramentas, janela de re-
ferência, marcações, controle de marcações e janela de conteúdo. Na barra de ferramentas,

pode-se selecionar um entre os oito exemplos pré-escritos na página, onde é possível consul-

tar os módulos para cada ontologia. Há os botões "show" , para carregar o módulo, "view"
para ver as descrições do módulo, "hold window" para mover a janela de conteúdo para a
janela de referência, "options" para configurar diversas opções do Ontosaurus. Há ainda
uma caixa de busca, com opções boleanas. Na janela de referência, pode-se consultar as

informações sobre os conceitos da ontologia atual e compara-los com os conceitos da janela
de conteúdo. A parte de marcações exibe os itens previamente marcados pelo quadro de
controle de marcações, onde é possível manuseá-los.

i9 http://xmvn' .isi . edu/isd/ontosaurus. ht ml
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5 Con,situ'i'ndo Uvn,a Bi,o- Om,totog'tct

Neste capitula são apresentados alguns conceitos que norteiam a construção das ontolo.-

gias, seguido pelas suas descrições, tanto em PowerLoom como OWL. Ao anal são apresenta-
das as dificuldades encontradas e como elas foram contornadas. No apêndice é possível obter

o código-fonte de ambas as ontologias.

5.1 Como construir uma Oncologia

Há várias maneiras de se construir uma oncologia. A maioria dos processos envolve meios

interativos, onde se inicia cola um simples protótipo, que evolui com o tempo. Pode-se resumir

este processo por etapas. As regras gerais aqui descritas tem por base (SCHULZE-KRElvIER,

2002)

Dados os componentes descritos a seguir, conjunto de conceitos, proposições sobre os

conceitos, axiomas, formalismos de representação do conhecimento, a relação de subconjunto

e a relação de membro de um determinado conjunto, aplica-se os seguintes passos, para cada
conceito:

e Procura-se e anota-se uma única definição explícita para cada conceito. Esta definição

deve ser precisa o suficiente para discriminar este conceito de todos os outros conceitos

da ontologia e deve ser detalhada o suficiente para prover um claro entendimento de

seu significado. Nesta parte deve-se se estabelecer todos os sinónimos dos termos.

8 Quando da adição de uma subclasse a uma classe de conceitos deve-se usar ltm, e
apenas uin, critério consistente e explícito para a separação en] cada uma das subclas-

ses. Quando este princípio de projeto é segui(to, a ontologia conta com tuna árvore
hierárquica de subclasses (lue ponte ser usada coillo uma árvore de decisão quando da
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adição de novos conceitos. Isto irá requerer a escolha do modelo de herança, se múltipla

ou simples.

e A dis.junção ou não de uma subclasse deve estar explícita, ou seja, se um conceito deve

estar somente enl uma classe, ou ele pode estar en] mais de uma classe simultanea-

mente. Isto irá ajudar enormemente n-tais tarde em procuras através da liieraiquia de

subclasses,focando as buscas.

e Obter uma conectividade de cada tem-to da ontologia, via as relações "é uma subclasse

de" ou "é uni membro de" (ou o inverso), com os demais. Isto é, deve existir ao menos

uma relação "é uma subclasse de" ou "é un] membro de" (ou o inverso) para cada um dos

conceitos da ontologia. Desta forma a organização dos conceitos na ontologia se torna

mais simples, pois todos os conceitos serão deânidos consistentemente a todas as partes

da ontologia. Caso se deseje no futuro fazer uma integração desta ontologia com outra,

o surgimento de conflitos por não disjunção de conceituações será minimizado, já que se

existe a representação de uma disjunção de um conceito, ela já estará relacionada com

este, através das relações "é uma subclasse de" ou "é um membro de" (ou o inverso).

8 Deve-se usar apenas um nó raiz. Este conceito deve ser escolhido de forma a ser geral

o suficiente para abraçar uma variedade de conceitos relevantes ao domínio. Se não,

diferentes tipos de conflitos podem emergir.

e Adicionar conhecimento de base (definições) para cada conceito para expressar propri-
edades relevantes ao domínio. Os atributos e relacionamentos devem ser eles próprios

reificados primeiro na ontologia, para uma capacidade máxima de inferência. Anota-se
conceitos com atributos mencionados anteriormente.

e Adiciona-se ligações dos conceitos na oncologia para dicionários de linguagem natural,

bancos de dados de palavras chave etc. Caso necessário, faz-se a interface com uma

aplicação.

5.1.1 Regras para Nomear Conceitos

As seguintes regras fazei)l uma ontologia mais legível, segundo (SCHULZE-l<REÀ-IER, 2002)

8 Usar a fonTia singular em um nome de conceitos



e Usar letras i)minúsculas para classesl

e Instâncias e nomes devem começar colll letras maiúsculasl

8 Acrõnimos devem ter todas as letras lnaiúsculasl

e Deve-se observar os requisitos de sintaxe do formalismo de representaçãol

8 Aspas, hífens etc, devem ser requeridos ou proibidosl

e Nomes únicos devem ser requeridos pelo fonnalismo de representação;

e Se o conceito pode ser definido eln uma palavra, ela deve ser usada. Se não, concatene

duas ou mais palavras. Em todo caso não se deve passar de 4 palavras para nomear
um conceito;

8 Uma subclasse deve ser criada para um novo conceito que não se enquadre nos demais,

e não aparecer de antemão.

e Fazer os conceitos fáceis de serem reconhecidosl

8 Adicionar o critério de subclassificação imediatamente quando óbvio;

e Sempre informar sinónimos onde possível

Os benefícios desta metodologia são significantes. Quando da adição de um novo conceito,

pode-se usar o critério de discriminação da ontologia como uma árvore de decisão para se

caminhar da raiz até cada ramificação para se decidir deterministicamente onde o conceito
deve estar. Pode-se descobrir se o conceito já está presente, possivelmente sob outro nome,

então o processo de inserção é apenas adicionar um sinónimo ao conceito existente. Ou

encontra-se um ponto da hierarquia onde nenhuma alternativa parece ser apropriada. Este

é o lugar onde o novo conceito deve ser adicionado, de forma direta, ou usando alguns
outros conceitos para sepa-rar os conceitos existentes da nova ramificação. Isto também

garante a consistência da ontologia existente, e a lllanutenção da llierarquia de generalização

e especialização depois da inserção de um novo conceito. A procura por unl conceito conllecido

ou não, se realiza da n.lesma forma, ou seja, percorrendo-se a árvore de decisão do critério de

discrimillação.
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5.1.2 Integração entre Ontologias

A possibilidade da construção de uma grande e completa ontologia para biologia molecu-

lar versus inún-terás ontologias pequenas orientadas a tarefas específicas tem sido exaustiva-

mente debatida na comunidade de Inteligência Artificial (SCHULZE-KREMER, 2002). De um
lado uma ontologia compreendendo todo o domínio, certamente seria muito útil se pudesse

ser desenvolvida e mantida. De outro lado, parece ser muito mais eficiente e efetivo possuir
diversas pequenas ontologias de subdomínios, que levam menos tempo para serem exploradas

e requerem menos perícia em seu crescin-tento e manutenção, estando então em posição de

serem usadas primeiro.

Em princípio, a abordagem de pequenas ontologias de subdomínios é a mais prática,
exceto quando o objetivo é combinar todas as ontologias de subdomínios. Nesse caso, muito

trabalho deve ser refeito já que a integração de ontologias di6cilmente pode ser um processo

automatizado. Cada conceito deve ser localizado e identificado nas várias ontologias de
subdolnínios, o que envolve procura manual além da leitura e comparação das definições

dos conceitos. Uma decisão deve ser tomada se o conceito é similar o suficiente para ser
combinado em um ou se vários conceitos similares devem ser preservados. Então, estes
conceitos devem ser adicionados a nova oncologia que irá incorporar todos os conceitos das

ontologias de subdomínios.

No caso especial onde a raiz ou algum nível do topo dos conceitos de uma ontologia

casa exatamente com conceitos em outra ontologia, esses ramos podem ser combinados.

Entretanto, neste caso o formato dos dados (sintaxe, formalismo de representação) e as
relações entre conceitos das duas ontologias ainda devem ser verificados.

Já que este processo de integração de ontologias é bastante trabalhoso, e pode levar ao

aparecimento de inconsistências, faz mais sentido começar com uma ontologia mais geral,

de um nível superior, e poder acomodar todos os diversos tipos de ontologias esperadas no

donaínio da aplicação.

Norteadas pelos princípios expostos acima, foram construídas duas ontologias sen-telhan

tes, uma em PowerLoona e outra eln OWL, descritas a seguir.
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5.2 Ontologia Proposta

Nesta parte do trabalho é proposta uma pequena bio-ontologia, onde pode-se observar

os principais conceitos do PowerLoom e seus mecanismos de inferência, além de ilustrar os
benefícios de seu uso. A ontologia foi escrita tendo em mente uma referência cruzada com

o Gene Ontology. Como apoio, foi também consultado o trabalho do Ontology Group do
ISTO-CNRi

Como ponto de partida, tudo será derivado de "coisa". Desde elementos até reações, e

qualquer coisa poderá ter seu número GO:

(deíconcept COISA

documentation "Tudo será derivado daqui. ")

(de:frelati.on NUMERO.GO ((?c COISA) (?ref STRING))
docunentation "Número GO de referência. ")

Agora pode-se definir algumas substâncias básicas da bioquímica e seus sinónimos, co

meçando pela própria definição de substância:

(defconcept SUBSTANCIA(?c COISA)

documentation "Todos as substâncias químicas serão derivadas a
partir daqui.")

O c(5digo acima define o conceito de substância, que é unia subclasse de 'coisa'

(defconcept LIPID10(?s SUBSTANCIA)

documentation "Lipídi.os são gorduras . ")

(defconcept PROTEÍNA(?p SUBSTANCIA)
documentation ''Cadei.a de centenas ou milhares de ameno-ácidos. ")

tO Ontology Gioup agora faz pare do Laboratório de Ontologia Aplicada em: http://www.loa-cni.it/
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(defconcept CARBOIDRATO(?s SUBSTANCIA)

documentation ''Açúcar.")

Entretanto, glicídio e carboidrato são sinónimos

(de:fconcept GLICID10 (?c)
<=> (CARBOIDRATO ?c)

documentati.on ''Glicídi.o e Carboidrato são sinõni.nos. ")

Agora pode-se testar os sinónimos

(assert
(assert
(assert
(assert
(assert

(CARBOIDRATO GLICOSE))

(GLICIDIO SACAROSE))

(CARBOIDRATO RAFINOSE))

(GLICID10 ESTAQUIOSE))

(GLICIDIO AMIDO))

(ask (CÂRB01DRAT0 GLICOSE))
TRUE

(ask (GLICID10 GLICOSE))
TRUE

( ask (GHCID10 SACAROSE) )

TRUZ

(ask (CARB01DRAT0 SACAROSE))

TRUE
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Os carboidratos são conhecidos por serem compostos a partir de un] ou mais sacarídeos,

que podem ser obtidos como resultado de uma hidrólise. A quantidade de sacarídeos de um

carboidrato pode ser definida pela seguinte função, qne recebe um número inteiro:

(deffunction QUANTIDADE.SACARIDEOS((?c CARB01DRAT0)) > (?n INTEGER))

Agora pode-se fazer afirmações com o comando assert sobre alguns carboidratos e seu
respectivo número de sacarídeos:

(assert
(assert
(assert
(assert
(assert

(QUANTIDADE.SACARIDEOS GLICOSE) l))
(QUANTIDADE.SACARIDEOS SACAROSE) 2))

(QUANTIDADE.SACARIDEOS RAFINOSE) 3))

(QUANTIDADE.SACARIDEOS ESTAQUIOSE) 4) )

(QUANTIDADE.SACARIDEOS AMIDO) 1400))

Os carboidratos podem ser classificados como monossacarídeos, dissacarídeos, trissa-

carídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Se um carboidrato for um monossacarídeo ele não

pode ser um dissacarídeo ou um trissacarídeo ou qualquer outro tipo de carboidrato. Com
o comando (assert (closed MONOSSACARIDE0?)) afirma-se explicitamente que quem não
for informado como monossacarideo não é um monossacarideo. Isto é, habilita-se a hipótese

de mundo fechados para o conceito MONOSSACARIDE0 0 mesmo ocorre para os outros tipos

de caiboidrato, exceto o oligossacarídeo, que pode ser um dissacarídeo ou um trissacarídeo

por exemplo.

(defconcept MONOSSACARIDE0?((?c CARBOIDRATO)))
(assert(closed MONOSSACARIDE0?))

2A hipótese do mundo fechado é feita quando se prestillle que a base de coiihecinlento possui toda a
infonllação positiva pertinente, de modo que apenas é verdadeiro aquilo que está explicitamente declamado,
ou é explicitíullente daí deiivável; caso contrário piesulne-se que seja falso.
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(defconcept DISSACARIDE0?((?c CARB01DRAT0)))

(assert (closed DISSACARIDE0?))

(defconcept TRISSACARIDEO?((?c CARBOIDRATO)))
(assert(closed TRISSACARIDE0?))

(defconcept 0LIGOSSACARIDE0?((?c CARBOIDRATO)))
(assert(closed 0LIGOSSACARIDE0?) )

(defconcept PCILISSACARIDE0?((?c CARBOIDRATO)))
(assert(closed POLISSACARIDE0?))

Note que as definições anteriores contém um ponto de interrogação após o nome de cada

uma. Isso significa que essas relações não estão definidas, ou seja, não estão informadas as

condições para que se inh'a o que é ou não um monossacarídeo por exemplo. Pode-se agora

catalogar os carboidratos em suas categorias:

(assert(MONOSSACARIDE0? GLICOSE) )

(assert(DISSACARIDE0? SACARE]SE) )

(assert(TRISSÂCARIDE0? RAFINOSE) )

(assert(0LIGOSSACARIDE0? ESTÂQUIOSK) )

(assert(0LIGOSSACARIDE0? SACAROSE) )

(assert(0LIGOSSACARIDE0? RAFINOSE))

(assert(POLISSACARIDE0? AMIDO))

Vamos testar a llipótese de mundo fecllaclo



(ask (MONOSSACARIDE0? GLICOSE))
TRUE

(ask(not(DISSACARIDE0? GLICOSE)))
TRUZ

(ask(not(MONOSSACARIDE0? SACAROSE)))
TRUZ

A ontologia completa em OWL pode ser sintetizada na figura 1, obtida através do plugin
EzOWL3

Já na figura 2 pode-se ver a própria repetição da estrutura do Carboidrato dentro do
conceito Glicídio, jú que são sinónimos. Essa figura foi obtida através do plugin Jambalaya

(STOREY et al., 2001) do Protégé.

Os códigos da ontologia completa, em PowerLoom e OWL são apresentados no Apêndice.

Depois de populada a ontologia com instâncias de carboidratos, pode-se inferir as carac-

terísticas que um carboidrato deve ter para ser um tipo determinado de sacarídeo. O que
será feito é inferir as regras que especificam e diferenciam os tipos de carboidrato:

(induce-i.nference-rules MONOSSACARIDEO? CARBOIDRATO)

Depois de algum processamento, PowerLoom obtém a seguinte regra

((/s'rKI.LA/=<(QUANTIDADE.SACAniDKOS ?Y) ILlí)) (MOmOSSACAniDEO? ?Y))

Essa regra diz (lue uin nlonossacarídeo deve ter o atributo QUANTIDADE.SACARIDEOS me-

nor ou igual a 1. De forma semelllante, pode-se obter as regras para os outros tipos de
carboidratos:

3 http://iweb .etri .re. kr/ezowl/
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cDlülonossacarideo

êlOligo ssat ai cle o

Figura 2: Zoom no conceito Carboidrato, onde pode-se ver a repetição dos mesn-los subcon.
ceitos e instâi)das tanto en] Carboidrato quanto Glicidio.
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(induce-i.nference-Tules DISSACARIDE0? CARB01DRAT0)

Onde se obterá

((QUAmTiDADK.SACAKiDnOS?Y IL12))(OiSSACAKiOKO??Y))

Já essa regra diz que a quantidade de sacarídeos de um dissacarídeo é exatamente igual a 2
E assim sucessivamente:

(induce-inference-ru]es TR].SSACARIDE0? CARB01DRAT0)

(=>(AmD(QUAmTloADK.SACÂniOKOS?Y IL 13))(TRissACAKiDEO??Y))

(induce-inference-Tules 0LIGOSSÂCARIDEO? CARB01DRAT0)

((/STELLA/>(QUANTiOADK.SACARIDKOS?Y) IL12)
(/STELLA/ (QUANTIDADE.SÂCARIOEOS ?v) ILI ío)) (onGOSSACARiDEO? ?v))

A primeira regra diz que um trissacarídeo tem a quantidade de sacarídeos igual a 3

enquanto que a segunda diz que um oligossacarídeo tem mais de 2 e menos de 10 sacarídeos

E possível agora incorporar as regras descobertas no banco de conhecimento

(assert-induced-rules)

Asserting INDUCED-RULE-0

Assenti.ng INDUCED-RULE-l

Asserting INDUCED-RULE-2

Assenti.ng INDUCED-RALE-3

Asserting .[NDUCED-RULE-4

E então, pode-se saber se um novo carboidrato é um oligossacarídeo



(assert (CARB01DRAT0 FRIJTANO))

(assert ( (QUANTIDADE.SACARIDEOS FRUTADO) 3))

(ask (0LIGOSSACARIDE0 FRUTADO))

TRUZ

(ask (TRISSACARIDEO FRUTADO))

TRUZ

Estas regras inferidas automaticamente também poderiam ser explicitamente implemen-
tadas:

(defconcept MONOSSACARIDE0((?c CARBOIDRATO))

<=> (and (CARB01DRAT0 ?c)
( UANTIDADE.SACARIDEOS ?c) l)))

(defconcept DISSACARIDEE]((?c CARBOIDRATO))

<=> (and (CARBOIDRATO ?c)

( NTIDADE.SACARIDEOS ?c) 2)))

(defconcept TRISSACARIDEO((?c CARBOIDRATO))
<=> (and (CARBOIDRATO ?c)

( UANTIDAOE.SACARIDEOS ?c) 3)))

(defconcept 0LIGOSSACARIDE0((?c CARBOIDRATO))

<=> (and (CARBOIDRATO ?c)

(> (QUANTIDADE.SACARIDEOS ?c) l)

(< UANTIDADE.SACAR10EOS?c) lO)))

Inlplementaclas explicitamente, elas funcionam de foinia igual as regras descobertas pelo
mecanisllao de inferêl-toa.
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(retrieve all ?d (DISSACARIDEO ?d))
(SACAROSE LACTOSE MALTOSE TREALOSE CELOBIOSE)

5.3 Uma Ontologia Semelhante Usando OWL

Pala fins de estudo e conaparação, unia ontologia semelhante, foi escrita em OWL, usando

Protégé 3.0 (build 131) com o plugin OWL 1.3, que é o plugin padrão para a escrita ein OWL

no Protégé, já que OWL não é o formato original do Protégé. Também foi usado o plugin
ezOWL que permite a construção da oncologia de forma gráfica, sob Java (Blackdown-1.4.2-

OI). O código-fonte da ontologia em OWL está disponível no Apêndice. E a mesma oncologia

que pode ser visualizada nas figuras l e 2.

5.4 Diâculdades Encontradas

Há muitas diâculdades para serem ultrapassadas quando da construção de uma ontologia.

Algumas delas são inerentes ao processo de construção de ontologias, outras surgem da área

de aplicação do trabalho.

Mesmo os especialistas na área tendo um bom entendimento dos termos técnicos, encon-

trar uma definição apropriada pode se tornar muito difícil devido aos significados sobrepostos

escondidos em uma palavra, por exenaplo gene.

Já que não há uma regra definitiva para determinam o melhor (ou o mais informativo)

critério de subclassificação de uma dada classe é deixado como unia decisão arbitrária como
classificar subclasses desta classe. Isto implica que não haverá uma melhor ontologia, ou uma

'ontologia ótima" para unl dado conjunto de conceitos, mas apenas ontologias diferentes, que

se aplicam de forn:ta melhor ou pior ao problema proposto. Também, já que o conteúdo das

informações dos conceitos ainda precisa ser adiciolaado em tulha ontologia e não é precisamente

conhecido antecipadamente, a escolha do critério de subclassificação, que é uma das tarefas

na construção de uma ontologia, pode levar a sub-estruturas e lieianças mais complexas que
o necessário.
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Pode-se exemplificar essas distinções ontológicas através do seguinte exenaplo: DNA pode

significar várias entidades diferentes. Primeiro, substância física. Segundo, unia classe parti-

cular de substâncias químicas, que incluem características gerais comuns a todas as moléculas

de DNA e é usada por exemplo em modelagen:t molecular. Terceiro, DNA pode significar um

certo tipo de seqüência ou string que é un] conceito matemático abstrato. Quarto, DNA é
também usado no laboratório para referir-se a unia instância particular de uma seqüência,
por exemplo, a seqüência do DNA da 1?. coza .f( .22, que pode ser armazenada num banco de
dados e precisa de um meio para existir. Existeill ainda outras conotações de DNA citadas

em(SCHULZE-KREi\'IER, 2002).

Dois grandes problemas são a dificuldade em analisar a informação quando armazenada

ein arquivos texto e as inconsistências e incoerências advindas da ausência de um vocabulário

unificado, que levam a mesma informação a ser representada em mais de uma forma. O

primeiro problema, que só existe no PowerLoom, já que OWL não foi feita para ser legível
diretainente, pode ser resolvido através do navegador Ontosaurus,4 que pode ser visto na
figura 3.

Segundo (SCHULZE-KREMER, 2002), outras dificuldades, oriundas do processo de cons.
trução de ontologias,são:

© Perda de elementos da ontologial

e Perda de classes;

8 Perda de atributos e relaçõesl

e Problemas com o grau das relações, l para l versus l para muitos e l para muitos
versus muitos para muitosl

e Detalhamento excessivo de elementos supérfluos da ontologia, como guardar dados
inaportantes en] cantpos de texto livre ao invés de predicados reificados.

Fora do donaínio específico da ontologia, temos outros problen-tas, como terlalos técnicos

mal definidos ou controversos, dificuldade i-la cepa-ração e análise de liomõninaos, imprecisão

ou falta de documentação das categorias que são as falais comuns.

l http://www. isi.edu/isd/ontosau ius.html
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Figura 3: Visualização no Ontosaurus. Nessa figura pode ser visto o formulário de consultas

De acordo com (SCHULZE-KREMER, 2002) isso leva a conclusão que os graus de liberdade

quando da construção da ontologia, como o grau de abstração, a granularidade e os detalhes

do domínio a ser modelado, determinam a qualidade prática da oncologia, de ilha faixa

partindo do inutilizável (muito abstrato, sem dar detalhar suficientemente a informação) ao

impossível (granularidade e cobertura finais, com granularidade exagerada) .

Antes do início da construção da ontologia, os maiores problemas são relacionados com

os termos técnicos, muitas vezes mal definidos ou não precisamente docuillentados. Por
exemplo, a diferença entre a quantidade de sacarídeos é o que difere um oligossacarídeo de

um polissacarídeo. Entretanto, em grande parte das referências consultadas essas quantidades

eram definidas en-l termos vagos, como 'poucos' e 'muitos'. Algumas vezes as classificações

das substâncias relacionam aspectos diferentes, conto tamanho e função por exemplo. Isso

causa intesecções de definições, o que dificulta ein muito sua. compreensão.

Já durante a escrita da ontologia deste trabalho, foi possível notar (lue uma das maiores
dificuldades é realmente a escolha da granularidade do conhecimento do domínio a ser mode-

lado. Poi exemplo, sabendo-se que uma proteína é unia cadeia de milhares de aminoácidos,
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escolher entre representar o colágeno simplesmente como uma proteína ou descrevendo toda

a cadeia de aminoácidos que o formam. Outras dificuldades que surgiram durante a escrita

da ontologia são os problemas com os graus das relações e sua reílexividade. Por exemplo,
uma enzima pode catalizar várias reações e algulBas reações precisam de mais de uma enzima

para acontecerem.

Para o primeiro problema a solução escolhida foi fazer a oncologia com a menor granula-

ridade possível, ou seja, só entrando nos detalhes de cada conceito se esses detalhes tivessem

importância para outros conceitos ou relacionamentos da ontologia. O segultdo ponto comen-

tado é mais uma questão de modelagem. Diversas abordagens são possíveis para modelar os
relacionamentos, elas apenas os tornam mais ou menos intrincados. Na ontologia os relacio-

namentos foram feitos de forma a se manterem o mais simples possível.



6 Com'parcLção entre PouerLoovn e

O propósito deste capítulo é analisar a relação entre a expressividade (o que pode ser

dito) e a capacidade de inferência (o que pode ser obtido da informação representada) no
PowerLoom e no OWL. Essas linguagens serão estudadas principalmente quanto ao grau de

expressividade, facilidade de adição de novos conceitos e versatilidade de seus mecanismos
de inferência. Os resultados foram obtidos levando-se em conta a experiência de codificar

tuna pequena ontologia, exposta no capítulo anterior. A ontologia completa está descrita no

apêndice.

Existem diferentes necessidades em representação de conhecimento para diferentes apli-

cações, e algumas linguagens são mais apropriadas que outras para necessidades específicas

de determinadas aplicações.

Quando do desenvolvimento de ontologias de domínio para uma aplicação, não é ape
nas necessário estudar as necessidades de representação de conhecimento e raciocínio para

a aplicação, n:las também a expressividade e os mecanismos de inferência providos pelas

linguagens

Diversos quesitos foram levados ein conta para a realização da comparação entre OWL

e PowerLoom. Esses quesitos foram escolhidos de acordo com sua relevância para essa com

paração, a partir do /rametuork CommonKADSt en} (CORCHO; GÓMEZ-PÉREZ, 2000).

Esse /ramework de avaliação diferencia a representação do conllecimento do mecanismo

de inferência, de acordo con:l a tabela l

l littp://xwnnv .connnonkads. uva. nl



Tabela 1: Framework CommonKADS de avaliação

6.1 Por que OWL e PowerLoom?

Enquanto OWL é uma recomendação do World Wide Web Consortium (W3C), Power-

Looln apresenta diversas características adicionais ao OWL, principalmente ein relação aos
mecanismos de inferência. Por isso ambos foram mais profundamente estudados e escolhidos

para a representação da ontologia proposta no capítulo anterior.

6.1.1 Por que OWL?

De acordo caiu (hlCGUININIESS; HARhIELEN, 2004), a Web Semântica é uma visão para
o futuro da Web na qual é dado o significado explícito da informação, tomando fácil para

máquinas automaticamente processarem e integrarem informações disponíveis na Web. A
\Veb Semântica será construída através da habilidade da linguagem XNIL de definir esque-

mas de rótulos (tags) custonlizados e na flexibilidade da representação de dados da linguagem

RDF. O primeiro nível sobre RDF requerido para a W/eb Semântica é unia linguagem cle on-

tologias que possa descrever formalmente o significado cta terminologia usada em documentos

\;Veb. Se é esperado que máquinas possam fazei tarefas cle inferência úteis nesses documentos,

a linguagem deve estar abaixo cla seinântíca básica de lun esquema RDF

Representação do Conhecimento Mecanismo de Inferência
Classes

b/letaclasses

Atributos / Slots
Taxonomias

T;VPDnÃc'eUILb\JY\.fbu

Classificações autor-táticas

Taxonomias
Herança simples
Herança ntúltipla

Raciocínio monotõllico
Raciocínio Não-monotânico

Procedimentos Execução de procedimentos
Relacionamentos/Funções

Instâncias / Indivíduos / Fatos
Axiomas

Verificação de restrições

Regras de Produção
Raciocínio com regras
Encadeamento reverso
Encadeamento direto



OWL foi projetado para satisfazer a necessidade de unia linguagem de ontologias para

a \Veb. OWL é parte da pilha crescente de recomendações da W3C relacionadas à \Veb
Semântica.

e XML provê uma sintaxe básica para documentos estruturados, n-Las irão impõe restrições

semânticas ao signiâcado desses docun-tentos.

8 XML Schema é uma linguagem para restrição das estruturas de documentos XÀ'll que

talnbénl extende o XML com tipos de dados.

e RDF é um modelo de dados para objetos (recursos) e relações entre eles, ele fornece
ulBa semântica simples para este modelo de dados, e estes modelos de dados podem ser

representados em uma sintaxe XML.

8 RDF Schema é un-L vocabulário para descrever propriedades e classes de recursos RDF,

com uma semântica para generalização-hierarquias de tais propriedades e classes.

e OWL adiciona mais vocabulário para a descrição de propriedades e classes: entre outras,

relacionamentos entre classes (por exemplo: disjunção), cardinalidade (por exemplo:

exatalnente uma), igualdade, características de propriedades (por exemplo: simetria) ,
e classes enumeradas.

6.1.2 Por que PowerLoom?

Apesar de prover algum suporte para definições do tipo quadros (/ramos), PowerLoom
faz uso de uma linguagem de definição lógica de primeira ordem (apesar de conter algumas

extensões) e i-tão diretamente uma linguagem orientada a objetos ou uma linguagem de qua-
dros. Por exenaplo, eln PowerLoom os conceitos não possuem realmente aberturas (s/ofs).

Ao invés disso, aplicamos relacionamentos e funções aos objetos. E possível incluir várias

restrições, principalnaente usando o que é chamado de predicados de quadros, o que impõe
restrições no número ou tipo do preenchimento. No caso n)ais geral, pode-se codificar tanto

axiomas cluanto cleíinições usando a linguagem de definição lógica.

Vamos imaginar que possuímos um determinado conceito chamado Pessoa. A este con-

ceito, (luerentos anexar mais algumas informações, como Nome, l(jade etc. A icléia geral é que

muitas destas relações hão são necessariamente estritan-tente ligadas a conceitos particulares.
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Por exemplo, Nonae e Idade poderia ser aplicados corretanlente a conceitos coillo Villho ou

Filmes ou muitas outras coisas. Isto significa que ou tens-se que adicional essas relações em

uin ponto alto da hierarquia, o que não é de muita ajuda para se conhecer a informação
anexada, ou então obtêm-se uma oncologia que não é tão fácil de ser extendida quando se

necessita relacionamentos adicionais. O princípio geral do PoweILoom é que deva ser fácil

anexar a informação dos relacionamentos em qualquer lugar que isto faça sentido.

A idéia que relacionamentos ou funções conto Nome ou Idade tenhana uma significado

independente é um pouco diferente das representações baseadas em quadros ou representação

de objetos. Isto acontece porque PowerLoom é baseado na lógica e na lógica clássica não

existem sZots (aberturas). Existem predicados e funções. O PowerLooin ultrapassa em alguns

lugares a lógica clássica estrita e introduz distinções adicionais (como conceitos), mas a idéia

geral por trás do PowerLoom é que ele usa uma formulação lógica de ontologias.

Dessa forma, a questão de "qual relação é anexada com qual conceito" realmente se torna

mais uma questão da semântica do relacionamento. Se faz sentido afirmar o relacionamento

sobre alguma entidade, então pode-se fazer isto. Por exemplo, carros típicos não tem nomes

(no sentido de nomes individuais, não o nome do modelo). Mas alguns carros especiais e

alguns carros pessoais ganharam nomes. Um Hot rod como o 'Greased Lightning' no filme
'Grease' é um exemplo de um carro que possui um nome. Então obtêm-se muita flexibili-
dade numa representação que permite relacionamentos e funções existirem como entidades

próprias. No caso da construção de uma bio-ontologia essa característica é de extrema im-

portância, pois não se sabe de antemão todas as características de todos os conceitos que

fazem parte da oncologia. Bio-ontologias geralmente são bastante dinâmicas e a acomodação

de novas descobertas, características ou propriedades deve ser feita constantemente e de fonna

simples. O fato de PowerLoonl suportar raciocínio raciocínio padrão2 (default reasoning), ao

contrário de OWL, também é um fator importante.

O raciocínio não-monotõnico é inerente a diversos problemas interessantes do ponto de

vista da Inteligência Artificial. As primeiras aplicações na história a representarem explicita-

mente a não-.nionotonicidade foram os métodos de representação de conllecilllento, conllecidos

como redes semânticas e quadros, onde hierarquias de conceitos são utilizadas como base para

a "herança não monotõnica" de atributos. Outra aplicação se refere à interpretação associada

2Raciocínio padrão é um método de representação de conhecimento e raciocínio que permite tratar adequa-
damente com informação incompleta. Raciocínio com clefaults é unl método de raciocínio não-lnonotânico.
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a perguntas negativas em relação a un-l banco de dados. Por exemplo, como afirmar que não

existe um võo direto entre São Paulo (SP) e Manaus (ANI) a partir de lun banco de dados
sobre vôos existentes. A afirmativa da não existência tem fundamento diante da hipótese de

mundo fechado3, isto é, a suposição que todos os vôos estão representados no banco de dados.

Esta interpretação da negação encontra aplicação também eln linguagens de programação em

lógica, con-lo Prolog

Expressões quantificadas universalmente, eln lógica de primeira ordem, são válidas para

qualquer eles:tento do domínio, sem nenhuma exceção. No entanto, certas situações do mundo

real, por exemplo situações envolvendo percepção, ambigüidade, senso comum, causalidade

ou predição, são tão complexas que qualquer conhecimento sobre elas será inevitavelmente

incompleto. Um formalismo para raciocinar eficientemente sobre este tipo de situações deve

admitir expressões que sejam válidas em geral e ser capaz de reconhecer e assimilar exceções

quando necessário. Ao utilizar regras que apresentam exceções, corre-se o risco de ser obrigado

a retirar algumas conclusões anteriores face a novas informações, o que caracteriza a não
monotonicidade. A lógica clássica é dita Monotõnica porque o conjunto de teoremas de uma

teoria é sempre um subconjunto dos teoremas de qualquer extensão desta teoria.

Isto não acontece nas Lógicas Não-Monotõnicas, que são extensões da lógica de primeira

ordem que admitem inferências realizadas na ausência de informações contrárias e que podem

ser invalidadas por novas informações. Ou seja, raciocínio não-monotõnico prevê que um fato,

após estabelecido na base de conhecimento, pode ser alterado.

Como dito, PowerLoom possui vários predicados que permitem a construção de diversas

sentenças nas linhas sugeridas. Esses são chamados de predicados de quadro (/ramo predáca-

[es). E]es foram introduzidos para permitir aos usuários construíre]n descrições similares a

vários sistemas de representação baseados em quadros, como no Protégé. Os relacionamentos

que começam com a palavra RANGE- são usados para especificar tipo e número de afirmações

sobre o relacionamento. Pode-se produzir um modelo, por exemplo, como o seguinte:

(defíunction age)

Pode-se usei afirmações RANGE e DOMAIN nos relacionamentos e funções, Dias isto não é

3A hipótese do latindo fechado afirma que se não é possível provar um conceito/relação oii a sita negação
a partir de uma base de coiihecinlento, então adiciona-se a negação desse conceito ou relação a esta base de
conheciillento.



coinumente esperado. No PowerLooln, isto não é unia restrições de tipo, Dias sin-t procedi-
mentos de inferência. Se quisermos afirmar o seguinte:

(assert (domain age person))
(assert(age bottle-of-cine-23 5))

então o PowerLoom irá concluir que a 'garrafa-de-vinho-23' é do tipo Pessoa

(ask(person bottle-o:f-cine-23))

TRUE

Isto acontece porque o PowerLoom usa as informações sobre os domínios e intervalos para

inferências. Já que Idade tem o domínio de Pessoa, tudo com uma Idade deve ser também
uma Pessoa, e PowerLoom pode usar esta regra ein seu raciocínio. Então deve-se ficar atento
ao domínio de cada definição.

6.2 Representação do Conhecimento do Domínio

Inicialmente serão comparadas as características quanto a definições dos componentes

principais do conhecimento do domínio. Tanto no PowerLoom quanto no OWL podemos

fazer declarações de conceitos simples:

(defconcept LIPID10(?s SUBSTANCIA)

documentation "Lipídios são gorduras . ")

E no OWL

<owl:Class rdf:ID-''Lipidio''>
<rdfs : comment rdf : datatype;"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"

>LI.pódios sao gorduras . </rdfs : comment>

<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf : ID=''Substancia"/>

</rdfs:subClassOf>
</owl:Classe
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Relações representam um tipo de interação entre conceitos do domínio. Elas são formal-
mente deÊnidas como qualquer subconjuto de uin produto de n conjuntos. Serão considerados

os relacionamentos entre relações e outros componentes na ontologia. Funções são conside-

radas um tipo especial de relações, onde o valor do último argumento é único para uma lista

de valores dos n l argumentos procedentes. Enl relação a valência dos relacionamentos,

pode-se ter qualquer número de argumentos, tanto no PowerLoom como no OWL.

O PowerLoom possui também uma ampla lista de funções prontas, para os mais diversos

usos. As próprias operações matemáticas e comparações, são funções do PowerLoom. Além
dessas temos talnbéin diversas relações4 do tipo 'é um' e 'parte de'

Exemplo de relação no PowerLoom e OWL

(defrelation catalã.za ((?s Substancia) (?r Reacao))
documentation "Verdadeiro se a substânci.a ?s catalizar a reação ?r.")

<owl : ObjectProperty rdf : ID="Cataliza''>
<rdfs : donain rdí : resource="#Substancia"/>
<rdfs : comment rdf : datatype;"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"

>As reações que essa substância cataliza. </rdfs:comment>

<rdfs : range rdf : resource="#Reacao"/>
</ow1:0bjectProperty>

Tanto OWL como PowerLoom permitem definir instâncias de conceitos

(assert(MONOSSACARIDEO XILUBIOSE) )

(assert ( (QUANTIDADE.SACARIDEOS XILUBIOSE) l))

e no OW'L

<Monossacari.deo rdf : ID=''XI.lubi.ose''>

<Quantidade.Sacarideos rdí : datatype;
4A lista com todas os tipos de relacionamentos pré-especificados no PoweiLoonl pode ser obtida nest.e

encleieço: http://www.isi.edu/isd/L00XI/PowerLoom/docilmentation/manual/manual-10.htlnl



" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int "

>l</Quantidade.Sacara.deos>
</Monossacarideo>

Axiomas naodelan-t sentenças que são sempre verdadeiras. Eles são incluídos em unia

ontologia para diversos propósitos, como definição do tipo de inforiTiação, verificação de tipos
ou dedução de novas informações. Axion-tas estão presentes ein ambas as linguagens.

Regras de produção, que seguem a estrutura "Se-Então" , são usadas para expressar con-

juntos de ações e heurísticas que podem sei representadas independentemente da forma que

serão usadas. Apesar de existirem no Loom, ainda não foram implementadas no Power-
Loom. Há diversos grupos de pesquisas estudando regras de produção i-lo OWL, sendo que

já há algumas propostas (HORROCKS; PAPEL-SCHNEIDER, 2003) de extensão da linguagem
no sentido de acomoda-las.

Bossams é uma ferramenta que permite implementar regras de produção sobre OWL
e também fazer inferências (sobre fragmentos Lide e parcialmente sobre fragmentos DL).
Entretanto o OWL deve ser convertido para a representação do Bossam, que usa N36

Tanto PowerLoom quanto OWL possuem uma semântica formal. Por semântica formal

compreende-se a especificação do significado ou comportamento da linguagem. A semântica

formal do OWL está definida em (PAPEL-SCHNEIDER; HAYES; HORROCKS, 2004) e (BECHHO-

FER et al., 2004), documentos que contém uma sintaxe abstrata de alto nível tanto para
OWL/DL como OWL/Late. Nesses documentos, um modelo teórico é apresentado para pro-

ver um signi6cado formal para ontologias escritas em OWL. OWL é construído no topo de

RDF que é uma linguagem de descrição de recursos, que por sua vez é escrita em XÀ/IL. No

PowerLoom tanto a semântica como a sintática da linguagem estão especificados eln (CHA-

LUPSKY; À'IACGREGOR; RUSS, 2003). O PowerLoom é baseado em uma variante do KIF7,

mais precisamente do KIF 3.0, para expressam o conteúdo das definições e asserções.

Na Tabela 2 são comparados os principais contponentes acerca do conhecimento do
domínio

Na Tabela 3 são comparadas as definições cle conceitos

3 htt p://mknows.etii.ie.kl/wiki/BossaniRuleEngine/EnglishPage
CNotation 3 ou N3 é unia linguagem compacta e legível como alternativa ao RDF do Xi\ll

http://www.w3.oig/Designlssues/Notation3.htnll
zhttp://logic.stanfoid.edu/kif/



Tabela 2: Definições dos componentes principais do conhecimento do domínio

Tabela 3: Definições de Conceitos

  PowerLoom OWL
Conceitos + +

Multa valência de
relacionamentos + +

ThlnnÃõaY-" + +

Procedimentos + +
Instâncias + +
Axiomas + +

Regras de
produção   +

Semântica formal + +

  PowerLoom OWL
Conceitos    
Metaclasses + +

P n rt i pane'svvu + +
Atributos    

Atributos de instância + +

Atributo próprio de classe + +
Polimorfismo + +

Escopo local + +

Atributos    
Valor padrão (defaults) +  

Restrições de tipos + +

Restrições de cardinalidade + +

u v v l.txxxuxxuuqyUV + +

Conhecimento procedimenta] + +

A.dicionar novas propriedades de atributos + +
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À/letaclasses de conceitos (a possibilidade de uma classe ser uma sub-classe ou "instância"

de uma outra) são comuns a ambas as linguagens. O mesmo ocorre con-l as partições de
conceitos, que são conjuntos de classes disjuntas: em ambas sua definição é possível.

Templates (atributos de instância) são atributos cujos valores podem ser diferentes para
cada instância do conceito. Atributos próprios de classe são atributos idênticos para todas
as instâncias de um determinado conceito. Ambas as linguagem os possuem.

Atributos poliinóríicos possuem um n:lesão nome mas comportamentos diferentes para
diferentes conceitos. Esse conceito está presente em ambas as linguagens, assim como o escopo

local, apesar de apresentarem funcionamentos diferentes. Valor padrão para um slot é uma
característica simples porém bastante útil, que está implementada somente no PowerLooin.

Quanto as restrições de tipos de atributos de slots, ambas as linguagens possuem meca-
nismos para identificarmos os tipos. Em OWL temos: Any, Boolean, Float, Integer, String

e Symbol (owl:oneOf) e cada um desses tipo pode ter ainda diversos subtipos. No Power-
Loom só estão disponíveis os tipos Integer, Float e String. Em ambos é possível atribuir uma
instância de um conceito como atributo de um outro conceito.

Quanto a cardinalidade em atributos de instâncias, foi analisado em cada linguagem se
é possível atribuir um número n:mínimo e máximo de valores para o atributo. Em ambos essa

especificação é possível quanto a propriedades de objetos, mas não de tipos

Tanto no PowerLoom quanto no OWL é possível documentar os conceitos, relacionamen-
tos e instâncias criadas. Para isto, utiliza-se o comando rdfs : comment no OWL e a palavra

chave : document no PowerLoom.

O conhecimento procedimental na definição dos atributos é suportado tanto no Power-

Loom como no OWL. Entretanto, devido ao seu comportamento operacional, há mais ti-

pos definições (palavras-chave) no PowerLoom do que no OWL. Esse conhecimento deve
ser incluído na definição dos atributos do PowerLoom por meio de palavras-chave tais como:

sufficient, : is, : is-primito.ve, : i.nverse ou : implies. Já no OWL esse conhecimento é

representado através de rótulos nas definições de classes, tais como: <owl : equivalentClass>,
owl:unionOf ou owl:Restriction.

Adicionar novas propriedades de atributos é unia operação permitida em ambas as lin
g'uaKael'ls.



Tabela 4: Definições de taxonomias

Na Tabela 4 são comparadas as capacidades quanto a definições de taxonomias

Tanto PowerLoonl quanto OWL permitem definir subclasses. PowerLooin permite até a

defilüção de subclasses de classes não existentes previamente.

Decomposições exaustivas de subclasses deâneln uma partição como uma subclasse de

uma classe. A super-classe é a união de todas as classes que constituem a partição. No OWL

é possível definir disjunções sem intersecções ou seja, disjuntas, entretanto não há uma forma

simples de especiâcar isso automaticamente, isto é uma propriedade de cada sub-classe. Há

uma forma de especificar a disjunção de todo um grupo de classes, mas se uma classe for
inserida futuramente, a ela devem ser aplicadas as disjunções das classes anteriores. Para
fazer isso de forma automática, no Protégé, deve-se importa a ontologia de metadados.

No PowerLoom podemos fazer disjunções a partir de funções, o que também automatiza

completamente o processo. Exemplo:

(mutually-disj oint-collection (setof HIDROLASE TRANSFERASE

OXIDOREDUTASE LIGASE LIASE ISOMERASE) )

Decomposições disjuntas definem uma partição como uma subclasse de uma classe. A
classificação não necessariamente tem que ser completa (podem existir instâncias da super-
classe que não estão incluídas en] nenhuma das subclasses da partição). 'Não é uma subclasse

de' é usado pala afirmam que tuna classe não é uma especialização de outra classe. Esse tipo

de conllecimento é geralmente representado usando-se a negação da primitiva de subclasse.
Exemplo:

(forall ?x

(=>(i.nstance-o:f ?x Trissacarideo)
(and(not(instance-of ?x Monossacarideo))

Taxonomias PowerLooln OWL
Subclasse de + +

Partições exaustivcas ein subclasses + +

Decomposições disjuntas + +

Não é uma subclasse de + +
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(not(i.nstance-of ?x Dissacari.deo))
(not(instance-of ?x Polissacarideo)))))

Essa regra diz que para todo x que seja uma instância de trissacarídeo, ele não será unia
instância de inonossacaiídeo, não será uma instância de dissacarídeo e não será unia instância

de polissacaiídeo. Isto significa que todas as instâncias de trissacarídeo não são instâncias
de monossacarídeos, dissacarídeos ou polissacarídeos.

Já no OWL não é possível fazer uma regra desta fauna, sendo que em cada classe deve-se

informar sua disjunção com as outras. Por exemplo, a classe dos monossacarideos ficaria
assim:

<owl :Class rdf : ID="Monossacari.deo''>
<rdfs:subClassOf>

<owl :Class rdf : ID="Carboi.drato"/>
</rdfs:subClassOf>
<owl:di.sjointWith>

<owl :Class rdf : ID="DI.ssacarideo''/>

</owl:disjointWI.th>
<owl:disjointWith>

<owl :Class rdf : ID="Trissacarideo''/>

</owl:disjoi.ntWith>
<owl:disjoi.ntWI.th>

<owl : Class rdf : ID=''Polissacarideo"/>

</owl:di.sjoi-ntWith>
</owl:Classe

Na Tabela 5 são mostradas as relações e funções do PowerLoom e do OWL

Como já explicado, funções são uin tipo especial de relacionamentos en-l ambas as lingua-

gens. Também para an:abas as linguagens um conceito é unia relação unitária, assim como
os slots ou atributos são entendidos como relações binárias entre uma instância e sua propri-

edade. OWL não pode definir relacionamentos cona diversas valências diretamente, deve-se

deíiní-los colho classes associativas ou pelo significado de diversos relacionamentos binários.

Por isso foi marcado como :l: no item valência de relações e funções.
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Tabela 5: Definições de relacionamentos e funções

Tabela 6: Definições de instâncias

Tanto o PowerLoom como o Protégé fazem restrições de tipos de dados nos atributos
de classes, mas só o PowerLoom é capaz de fazer definições operacionais para inferir valores

de argumentos com procedimentos, fórmulas e funções ou para definir sua semântica usando
axiomas.

Deânições operacionais são fórmulas, funções ou regras que podem ser usadas para a

obtenção do valor de um atributo

Na Tabela 6 são comparadas as capacidade de definições de instâncias, fatos e alegações

Tanto PowerLoom como OWL permitem definir instâncias de conceitos. No PowerLoom

é utilizada a palavra chave assert, enquanto no OWL usa-se o nome da classe a qual o
conceito pertence precedido de < seguido da palavra chave rdf : ID:>, sendo que entre as

aspas duplas fica o non:le do conceito. A declaração termina com o noilie da classe a qual a

instância pertence precedida de <\ e seguida de >

Fatos representam uma relação que se mantém entre eles-tentos e estão presentes em
ambas as linguagens. Claims (ou alegações) representam asserções sobre um fato de forn)a

episódica, ou seja, por mina instância. Deve-se ressaltar a importância das alegações, já

blue podem haver várias alegações, confiitailtes entre si. Os n-tecanisnaos de inferência clãs

linguagens não poderá interpreta-las como fatos ou conhecimento, já blue podem depois ser

inconsistentes com outras alegações. Por exemplo, pode-se imaginei lun programa que recolha

Relações e Ftu:tções PowerLoom OWL
T lnnÃna '''-nln rnlnpÀocx ÇLxxYVvu uvx++v x vxwYVvu + +

Conceitos como relações unitárias + +

Slots como relações binárias + +

Valência de relações e funções + Ü

Restrições de tipos + +

Definições operacionais +  

Instâncias PowerLoom OWL
Instâncias de conceitos + +

Fatos + +

Alegações (claims)    
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Tabela 7: Definições de axiomas

informações na Internet para alimentar uma ontologia. Entretanto, essas informações não

devem ser interpretadas colmo fatos de conhecimento, já que pessoas na Internet podem fazer

quaisquer alegações que quiserem, mas sim colho alegações sendo feitas por uma instância

particular sobre si mesma ou outras instâncias de inforn-ração, que podem ser inconsistentes
com outras. Num sentido estrito, alegações não estão presentes nas linguagens comparadas,
mas deve-se levar em conta a não-monotonicidade do PowerLooin.

Na Tabela 7 são exibidos os tipos de lógica e a presença de axiomas non:meados.

Tanto o PowerLoom como o OWL são baseados na lógica de primeira ordem, entre-
tanto PowerLoom possui várias extensões acima da lógica de primeira ordem (CHALUPSKY;

MACGREGOR; RUAS, 2003). Axiomas nomeados são axiomas definidos como elementos inde-

pendentes na ontologia, e não precisam ser definidos dentro de definições de outros elementos,

como relacionamentos, conceitos etc. PowerLoom e OWL permitem apenas axiomas dentro

da deÊnição de outros elementos, não permitido axiomas nomeados.

6.3 Raciocínio e Mecanismos de inferência

Através dos mecanismos de inferência das linguagens pode-se chegar a asserções que não

estão explícitas na base de conhecimento ou mesmo a novos conhecimentos, mesmo que de

uma forma probabilística

Os mecanismos de inferência poderia ser usados também-n para fazer classificações au-
tomáticas en] uma ontologia, dizendo por exemplo a que conceito pertence uma cleternünada

instância, apenas pelas suas propriedades. Por exemplo, podemos concluir que todo carboi-

drato com apenas um sacarídeo é unl lnonossacarídeo.

Nesta parte foram comparados os naecanisinos de ilaferência nativos do PowerLoonl com

diversos n.mecanismos para OWL. Entretanto, a maior parte deles é bastante simples, como

Axiomas PowerLoom OWL
Lógica de la ordem + +

Lógica de 2a ordem Ê  
Axiomas nomeados    
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o Pellet8, o FaCT++9 e o BORco, não permitindo que se façam consultas mais complexas.

Então, para fazer inferências na ontologia em OWL, foi escolhido o RACERit eill conjunto
com o RICEi2. O RACER é uin mecanisn-to de inferência para lógica de descrição. Ele ofe-

rece serviços de inferência para múltiplos TBozes (definições das classes) bem como .4.Bofes

(instâncias). Ele implemente uma lógica de descrição conhecida como .S7{ZÇ2 (HORROCKS;
PATEL-SCHNEIDER; HARb'IELEN, 2003). O RICE é um ambiente cliente interativo do RA-

CER. Ele provê uma interface gráfica para o RACER, usando sua API. Cona ele é possível

navegar em TBoxes e ABoxes e fazer consultas. A versão escolhida foi a RACER 1.7.23. A
nova versão do RACER, 1.8.0i3 é agora um produto comercial cona uma licença para estudos

válida por 180 dias

Há um padrão de especi6cação para uma conexão comum do Protégé com um meca-
nismo de raciocínio em lógica de descrição. Esse padrão é chamado DIG. Um n:mecanismo de
raciocínio compatível com o DIG é um mecanismo de raciocínio em lógica de descrição que

provê uma interface de acesso padrão (conhecida como interface DIG), que permite acesso
ao mecanismo através de HTTP, usando a linguagem DIG. A linguagem DIG é uma re-

presentação baseada em XÀ'll das entidades da ontologia, como as classes, propriedades,
indivíduos e axiomas, como as subclasses, axiomas de disjunção e equivalência. A linguagem

DIG contém construções que permitem aos clientes que descrevam para o mecanismo uma

oncologia, e também realizem sobre ele inferências, como relacionamentos de subclasses, de

tipos etc

Inicialmente foi testado um código OWL semelhante ao PowerLoom, entretanto as res-

trições de cardinalidade não puderam ser incluídas, já que por restrições da linguagem DIG

essas restrições não podem ser passadas para o mecanismo de inferência. DIG não está pronto

para lidar com condições necessárias e suficientes para conceitos, como restrições nos slots
ou de cardinalidade.

E importante notar que a limitação não é da linguagem OWL, e sim da linguagem para

con-tunicação com os peca.nisinos de inferência DIG e dos próprios mecanismos, que ainda

não podem realizar inferências ein ontologias com restrições deste tipo.

8 http://Àvwxv . mindswap.oig/2003/pellet/index.sht ntl
9 http://osvl. n] an . ac. uk/ factplusplus/

iohttp://www.ontotext.com/bor/
ii http:// wxx'w.sts.tu-harburg.de/«,r . f.nloeller/racer/
12 http://wu'w.bl g-systems. com/ion ald/vice/
i3 http://www . cacei-syste nas. co]]]



Além do exposto acillla, OWL possui outras restrições

e Negaçãol Não é possível dizer explicitamente que uma determinada instância não per
vence a uma classe.

e Divisões de Vocabulário; A qualquer recurso é permitido ser somente uma classe, um

tipo de dados, uma propriedade de tipo de dados, uma propriedade de objeto, ul-na

instância ou parte do vocabulário padrão, e nada mais do que um destes.

e Tipos explícitos; A partição de todos os recursos deve ser mantida explícita (exemplo
unia classe deve ser declarada se for usada em conjunção com rdfs : subClassOf.

e Separação das Propriedadesl O conjunto das propriedades do objeto e as propriedades

dos tipos de dados são disjuntas. Então o seguinte nunca pode ser expressado para

propriedades de tipos de dados:

owl:i.nverseOf

owl:FunctionalProperty

owl : InverseFunct i. onalProperty

owl:SymmetricProperty

e Não há restrições de cardinalidade transitivasl

e Restrições de Cardinalidades não podem ser colocadas en] Propriedades TYansitivasl

8 Classes Anónimas Restritas. Classes anónimas somente são permitidas se ocorrerem

no domínio e escopo tanto de owl : equi.valentClass ou owl : di.sj ontWith ou ainda no

escopo mas não no domínio de rdfs : subClassOf

0 0WL Lide, tem as mesn:las restrições do OW'L DL mais as seguintes

e owl:oneOí, owl:disjointWith, owl:unionOf, owl:complementar e owl:hasValue
não são permitidosl

e Cardinalidade (mínima, n]áxima e excita) só podem ser feitas cona valores 0 ou ll

e owl : equi.valentClass só pode ser aplicado entre identificadores cle classe não podendo

mais ser aplicado entre classes anõniinas.
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Bossam não usa DIG para in:aportar a ontologia, então nele pode ser importada a ontologia

completa em OWL. Entretanto, por ainda estar em desenvolvimento, as únicas capacidades

presentes são as de consultas simples, como no exemplo abaixo, onde são obtidas todas as

instâncias de Carboidratos e Glicídios (sinónimos) :

load rdf fron fi.le :///home/anderson/Corneta.owl ;

Knowledge loaded successíullyl

load owlrb;
OWL Iníerence Rules loaded successfullyl

ask http ;//www . ac . endofthei.nternet . org/corneta . owl#Carboidrato(?x) ;

No of Bindings: 23
1 : x= http ://www.ac . endoftheinternet . org/correra. owl#Lactose
2 : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/carreta. owl#Maltose

3 : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#Estaquiose

4 : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#Manose

5 : x - http : //www . ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#Eritrose
6 : x= http ://www. ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#$edueptulose

7 : x = http : //www. ac . endofthei.nternet . org/correta. owl#Eritrulose
8 : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#Xilubiose
9 : x = http : //www. ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#GI i.cose

10 : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/corneta. owl#Arabinose
1]. : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/carreta. owl#Rafinose

12: x: http://www. ac . endoftheinternet . org/correta. owl#Frutose
13: x = http://www.ac.endoftheinternet .org/corneta.owl#Xilose
14: x = http://www. ac . endofthei.nternet . org/corneta. owl#Galactose
15: x: http://www. ac . endoftheinternet . org/correta. owl#Gliceraldeido
16: x = http://www.ac.endoftheinternet .org/corneta.owl#Celulose
17 : x = http : //www . ac . endoftheinternet . org/carreta. owl#Ami.do

18: x - http://www. ac.endoftheinternet .org/correta.owl#Celobiose
19: x = http://www.ac.endoftheinternet .org/corneta.owl#Sacarose
20: x = http://www. ac.endoftheinternet .org/carreta.owl#Trealose
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Tabela 8: Mecanismos de raciocínio das linguagens

21

22

23

http ://www . ac. endoftheinternet . org/corneta . owl#Ribose

http ://www . ac . endoítheinternet . org/carreta . owl#RI.bulose
http ;//www . ac . endoftheinternet . org/carreta . owl#DiiDroxiacetona

Na Tabela 8 são comparadas as linguagens quanto aos seus principais mecanismos de

inferência disponíveis

Essa tabela descreve como as estruturas estáticas representadas no domínio do conheci-

mento podem ser usadas para realizar o processo de raciocínio. Há um forte relacionamento
entre as duas dimensões, já que as estruturas usadas para representar o conhecimento são a

base para o processo de inferência, como visto na Tabela l

Tanto PowerLoom como OWL podem realizar classificações automáticas

Tratam-tento de exceções é poder sobrescrever a definição de atributos l-herdados de um
conceito em uln subconceito, por exemplo alterando o tipo de dactos de uma função. Pow:ei-

Loom e OWL não dão suporte para isso.

A lógica monotõnica é coberta pelos mecanismos de inferência nas duas linguagens, mas a

Raciocínio PowerLoom OWL
í'l ] n c eiG p n r ã n    

Í'tl:.eeiGpapãn nBI ...n4tipnvxct\luAxxuw\yUV w LLvvxAEwv+uw + +

     
'T\n+ n r...+,x Hn o ., ponÃnqJ X CATULATAXXvXXU\J \.Ev v/bvv\FvUU    

Tipo de Lógica    
Monotânica + +

Não monotânica +  
1:1ornnr'n    

Herança sin-tples + +

Herança múltipla + +

Procedimentos    
Execução de procedimentos +  

Constraints    
Verificação de tipos + +

Encadeamento    
Direto + +(RACER)

Reverso +  
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lógica não-monotânica só esta presente em PowerLoom. Como exemplo de uso da lógica não-

inonotõnica pode-se citar o caso das vitaminas. A maior parte das vitaminas é hidrossolúvel,
mas algumas são lipossolúveis. Exemplo de uso de lógica nã(Fmonotõnica:

(defconcept VITAMINA(?s SUBSTANCIA)
documentation ''Vitaminas sao nutre.entes essencial.s para o

funci.onamento do organismo. ")

(deírelation HIDROSSOLUVEL((?v VITAMINA)))
(deírelation LIPOSSOLUVEL((?v VITAMINA)))

Agora que já existe o conceito vitamina e as relações hidrossolúvel e lipossolúvel, pode-se

afirmar que toda vitamina que é hidrossolúvel não é lipossolúvel e vice-versa.

1= (assert (forall (?v VITAMINA)

( IDROSSOLUVEL?v)(not(LIPOSSOLUVEL?v)))))
IPI(FORALL (?v)

(<= (NC]T (L.[POSSOLUVEL ?v))
(HIDROSSOLUVEL ?v)))

1= (assert (forall (?v VITAMINA)

(=>(LIPOSSOLUVEL?v)(not(HIDROSSOLUVEL

IPI(FORALL (?v)
(< (nloRossoLuvEL ?v))

(LIPOSSOLUVEL ?v)))

?v) ) ) ) )

Como a maioria das vitaminas é hidrossolúvel, pode-se presumir o seguinte

(presume(forall(?v VITAMINA)(HIDROSSOLUVEL?v)))
lpl(FORALL (?xl)

(<= (HIDROSSOLUVEL ?xl)

(VITAMINA ?xl)))

Agora são criadas três vitaminas
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(assert (VITAMINA C))

(assert (VITAMINA A))

(assert (VITAMINA M))

Agora alguns exemplos de consultas

(retrieve all (?v V.[TAMINA))

There are 3 solutions:
#].: ?V=M

#2: ?V=A

#3: ?V=C

(retrieve all (?v VITAMINA)

There are 3 solutions:
#l: ?v=c

#2: ?V=A

#3: ?V=M

(HIDROSSOLUVEL ?v) )

(retro.eve all (?v VITAMINA) (LIPOSSOLUVEL ?v))

No soluto.ons

Entretanto, a vitamina A é lipossolúvel, ao contrário do que presumimos. Alterar essa
característica não confiita com o que foi presun:tido ateriorn-tente acerca das vitaminas:

(assert (LIPOSSOLUVEL A))
PI(LIPOSSOLUVEL A)

E agora novas consultas

(retrieve all (?v VITAMINA) (LIPOSSOLUVEL ?v))
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There is l soluto.on

#l: ?V=A

(retrieve all(?v VITAMINA)(HIDROSSOLUVEL?v))
There are 2 solutions:

#l: ?V=M

#2: ?V=C

(retro.eve all(?v VITAMINA)(not(HIDROSSOLUVEL?v)))
There is l solution:

#l: ?V=A

(retrieve all (?v VITAMINA) (not (LIPOSSOLUVEL ?v)))
There are 2 solutions:

#l: ?V=M

#2: ?V=C

Herança simples e múltipla são características encontradas tanto no OWL quanto no
PowerLoom, sendo sua definição trivial. Somente o PowerLoom pode executar procedimentos

mas ambos fazem verificação de tipos. Ou seja, se um slot é definido para receber inteiros

ele não poderá conter strings ou pontos flutuantes por exemplo

PowerLoom pode realizar encadeamentos diretos e reversos. Já o RACER realiza somente

encadeamentos diremos. Encadeamento direto simplesmente dispara regras quando sua parte
condicional é satisfeita. No encadeamento inverso é feita uma tentativa de disparar regras

apenas quando essas regras podem potencialmente satisfazer um goal (objetivo). Sistemas
de encadean-tento reverso automaticamente criam novos subgoals quando mais informação é

necessária para determinar se uma dada regra pode ser satisfeita. No ei-tcadeamento direto

não são criados subgoals automaticamente

(deírelation tem-origem ((?c COMPOSTO) (?origem COMPOSTO))

documentation "Verdadeiro se ?c ori.fina-se de ?origem.")

(assert (forall ((?x COMPOSTO) (?z COMPOSTO))



(=> (exists (?y COMPOSTO)

(and (tem-origem ?x ?y)

(ten-origem ?y ?z)))
(ten-origem ?x ?z))))

No exemplo acima, se ?y dá origem a ?x e ?y origina-se de ?z, então ?z dá origens tambéna

a ?x. Esta regra é recursiva, já que seu consequente de6ne ulli relacionamento tem-origem

pela referência recursiva a tem-origem ein seu antecedente. Uma arquitetura simples de
encadeamento reverso iria encadear para trás no consequente simplesmente enviando os dois

novos subgoals de tem-origem do antecedente da regra. Entretanto, esses subgoals seriam

duplicadas do goal original, o que poderia levar a uma recursividade in6nita. Esta é a es-

tratégia usada pelo Prolog, e a regra de recursão tem que ser manejada cuidadosamente

usando conhecimento da ordem em que essas regras e cláusulas são processadas e deve-se or-

ganiza-las com cuidado para evitar a recursão infinita. No PowerLoom a, ordem das asserções

é completamente irrelevante, e subgoals duplicados são detectados automaticamente. Essa é

uma característica importante, já que recursão é uma forma muito natural e poderosa para
formular axiomas ou regras, e as pessoas às vezes escrevem regras recursivas sem perceberem

que o fizeram.

Exemplos das inferências feitas no RACER através do VICE (o símbolo 1 - será usado

antes dos comandos, para diferencia-los das respostas):

Listar todas as instâncias de glicídios, trissacarídeos e de dissacarídeos ou trissacarídeos

1=(concept-instances IGlicidi.o l)
(IMaltosel IEstaquiosel ILactosel IXilubiosel IRI.bosel IManosel IRafinosel
IEritrosel IXI.losel ICelobi.osel IFrutosel IEritrulosel IGli.ceraldeidol
Trealosel ICelulosel ISacarosel ISedueptulosel IAmi.dol IRI.bulosel
Dii.Droxiacetonal IGalactosel IArabi.nosel IGli.casei)

=(concept-instances ITrissacarideol)
(IRafinosel)

1= (concept-i.nstances ( or ITrissacarideol IDI.ssacari.deol))
(IMaltosel ILactosel IRafinosel ICelobiosel ITrealosel ICelulosel



ISacarosel)

Propriedade das instâncias sacarose, amido e glicose

1=(describe-i.ndividual ISacarose l)
(ISacarosel :ASSERT10NS ((ISacarosel IDissacarideol) (ISacarosel +TOP+))

ROLE-FILLERS NIL :TOLD-ATTRIBUTE-FILLERS (( l Quantidade.Sacarideos 1 2))
DIRECT-TYPES(( IDissacari.deo l)))

A sacarose é um carboidrato que possui quantidade de sacarídeos igual a 2, sendo um
dissacarídeo .

1=(descai.be-individual l Ami.do l)
(IAmidol :ASSERT10NS ((IAmidol IPolissacarideol) (IAmi.dol +TOP#))

ROLE-FILLERS NIL : TOLD-ATTRIBUTE-FILLERS ( ( l Quanta.dade.SacaJi.deos l

1400))
DIRECT-TYPES(( l Poli.ssacarideo l)))

1=(describe-indivi.dual IGlicosel)
(IGlicosel :ASSERT10NS ((IGli.cosel IMonossacarideol) (IGli.cosel +TOP#))

ROLE-FILLERS NIL :TOLD-ATTRIBUTE-FILLERS (( l Quantidade.Sacara.deus l l))
DIRECT-TYPES(( IMonossacarideo l)))

Essas inferências são simples, jú que as restrições de cardinalidade não puderam ser
implementadas, pois tratam-se de uma característica que não está presente neste mecanismo
de inferência.

O franlexvork Jenaia também possui um mecanismo de inferências baseadas eln regras elli

OWL que também foi estudado. Entretanto ele é menos completo que o próprio RACER, já

que opera somente com OWL/Lide, enquanto que o RACER pode fazer inferências ein parte

clo OWL/DL. Sendo assim ele também não está apto a fazer as inferências com as restrições
de cardinalidacte desejadas.

i+ http://j ena. sot nceforge . net/
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6.4 Principais diferenças entre PowerLoom e OWL

Esta seção é um resumo sobre as principais diferenças entre PowerLoom e OWL, encon
toadas nas seções anteriores.

As duas linguagens, apesar de apresentarem sintaxes muito diferentes entre si, são muito

semelhantes na capacidade de representação de conhecimento. Ambas as linguagem)s são
capazes de definir conceitos, relações e funções. Entretanto, PowerLoom tem um número

muito superior de funções pré-definidas, com diversas palavras-chave, que não estão presentes

no OWL. Regras de produção estão em estudo no OWL, l-nas não existena no PowerLoom,
apesar de estarem presentes no Loom. Instâncias, seus atributos e defaults, templates e
decomposições, bem como meta-classes e partições de conceitos, estão presentes em ambos,

apesar de que alegações não são encontradas em nenhum deles.

Enquanto observa-se apenas a parte de representação de conhecimento, as diferenças entre

as linguagens não são significativas. Há uma pequena vantagem do PowerLoom se o domínio

puder se aproveitar de suas diversas funções internas, como por exemplo, comparações de

quantidade, de medidas etc.

Já na parte dos mecanismos de inferência, as diferenças são mais significativas. Por
exemplo, no PowerLoom há palavras-chave como belos e above, e o mecanismo tem conhe-

cimento sobre diversas unidades de medida, sabendo por exemplo, que 2 polegadas são n-fenos

do que l metro. As unidades de medidas suportadas são as mais diversas, de indutância até

velocidade, passando por massa e pressão por exemplo.

A ausência de mecanismos de inferência capazes de tratar todos os fragmentos OWL/DL
deixa o PowerLoom também em vantagem. Restrições de cardinalidade por exemplo, que

são comuns no PowerLoom, só podem ser representadas em OWL/DL, e não podem ser
importadas por nenhum dos mecanismos de inferência para OWL estudados. PowerLoom

permite também recursividade de funções de un-la maneira mais completa do que OWL.

Entretanto a principal diferença é que PowerLoom pode fazer uso de lógica não-lnonotâ-

nica, encluanto que os mecanismos de inferência de OWL são restritos à lógica monotõnica.

Apesar cle alguns estudos sendo feitos (ANTONIOU; HARNIELEN, 2004), essa restrição não

pode ser contornada facilmente, e pode sei uin fator decisivo para a escollla de PowerLooin

para a codificação de um donaínio do conhecimento en] uma ontologia, já cine ein diversas



áreas do conhecimento humano, a não-monotonicidade está presente. Na Biologia e em
todas as áreas onde o conhecimento está em constante mudança, já que novas informações

são descobertas e elas podem conflitar com a informação anterior, a não-nlonotonicidade do
PoweiLoom pode fazer diferença, concedendo a ele uma grande vantagem sobre OWL.



7 Con,ctu,iões e Trabba,l,h,os Fut'usos

Neste capítulo são apresentadas as conclusões do trabalho, junto com uma perspectiva
detrabalhosfuturos na área.

7.1 Conclusões

Depois de uma introdução ao conceito de ontologia passando por suas definições, o que são

e para que servem, neste trabalho foram apresentadas algumas bio-ontologias que estão sendo

usadas inicialmente para padronizar o vocabulário na bio-informática, sendo mais enfocada

a área de Biologia Molecular. Essa parte foi dividida entre as linguagens e as ferramentas
de construção de ontologias. Como a Biologia é uma ciência baseada enl conhecimento e um

biólogo frequentemente usa algum tipo de conhecimento pré-existente para fazer inferências
sobre um determinado assunto, o uso de ontologias pode facilitar sobremaneira essa tarefa.

Além disto, pode-se citar a possibilidade da cooperação na construção de conhecimento,

tornando-o disponível também para aplicativos, tarefa que é facilitada pela organização desse

conhecin:tento em formato de ontologia. Espera-se com este capítulo estimular o uso de

ontologias, principalmente na área de bioquímica e facilitar a construção de outras novas.

Depois, já que Biologia é uma ciência vasta, onde a abordagem mais lógica é cobri-la

por partes, unia pequena ontologia foi proposta tanto em PowerLoom conto O\VL, con-l o
intuito de demonstrar algumas vantagens do uso de ontologias para armazenar e inferir sobre

o conhecimento armazenado, principalmente na área de bioquímica. Entretanto, devido às

diferenças entre as linguagens, algumas inferências somente puderam ser feitas através do

PowerLoom, o que motivou a demonstração dessas diferenças entre essas duas linguagens,

en] termos de expressividade e capacidade de inferência. Nessa parte espera-se alertar sobre
as principais ausências do OWL, que farão falta ena projetos onde a inferência e o raciocínio
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sobre o conhecimento armazencado são importantes

A Lógica Cllássica que fundamenta a matemática é monotõnica, entretanto, os padrões
típicos de raciocínio humano, em geral são não-.monotõnicos (BERNSTEIN; GROSOF, 2003).

OWL pode representar bem herança monotõnica Dias é fundamentalmente incapaz de repre-

sentar qualquer tipo de raciocínio não-monotõnico, incluindo herança irão-monotõnica. Essa
característica é uma das diferenças mais signiÊcativas entre as linguagens, já que o Power-

Loom é capaz de lidar com o raciocínio não-monotõnico. Na Biologia, bem como em outras

áreas do conhecimento humano, essa capacidade do PowerLoonl é extremamente desejável,

concedendo a ele uma grande vantagem sobre OWL.

As principais contribuições deste trabalho foram

e Demonstrar porque o uso de antologias para organizar o conhecimento é importante
para áreas colho a Biologia;

e Discutir as principais bio-antologias atuaisl

e Explicar como se constrói uma ontologial

e Alertar para os principais problemas e dificuldades que surgem durante a construção e

uso de uma oncologia;

e A cotnparação entre PowerLoom e OWL, no tocante a representação do conhecimento
e mecanismos de inferência.

7.2 l:rabalhos ]!'uturos

A partir deste trabalho, diversos outros poderiana se originar

e Estudo dos aspectos da representação não-i)lonotânica no PowerLooln e no que ela

difere da representação do conhecimento em OWL para possuir essa características

e Extensão do OWL de fornaa a acomodar conhecimel-Lto nãc-monotânicol

e Extensão dos mecanismos de inferência em OWL

B Extensão da linguagem DIG para a acomodação de O\VL/DL conlpletainente



e Mecanismos de tradução de OWL pai'a PowerLoom de forma que se pudesse usar seu

mecanismo de inferências

8 Organização e categorização unificada de todas as substâncias químicas de interesse na

Biologia.



Apêndice Código Fonte dct

Ontol,ogàü Propostcl

Nesse apêndice estão descritos os códigos em PowerLoonl e OWL da ontologia proposta

PowerLoom

Esta oncologia está disponível em: http://www.ime.usp br/«,anderson/ontologias

(assert(CARB01DRAT0 GL.[CERALDEIDO))

(assert(=(QUANTIDADE.SÂCÂRIDEOS GLICERALDEIDO) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? GLICERALDEIDO))

(assert(CARBOIDRATO DlIDROXIACETONA) )

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS D]IDROXIACET(]NA) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? DlIDROXIACETONA) )

(assert (CARBOIDRATO ERITROSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS ERITROSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? ERITROSE) )

(assert(CARBOIDRATO ERITRULOSE) )

(assert (= (QUANTIDADE SACAR.[DEOS ERITRULOSE) l))
(assert(M0}íOSSACARIDE0? ERITRULC]SE) )

(assert (CARB01DRAT0 RIBOSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS RIBOSE) l))



(assert(MONOSSACARIDE0? RIBOSE) )

(assert (CARB01DRAT0 RIBULOSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS RIBULOSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? RIBULOSE) )

(assert (CARBOIDRATO XILOSE))
(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS XILOSE) l))
(assert(MONOSSÂCARIDE0? XILOSE) )

(assert(CARBOIDRATO XILUB10SE) )

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS XILUBIOSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? XILUBIOSE) )

(assert(CARB01DRAT0 ARABINOSE) )

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS ARABINOSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? ARABINOSE) )

(assert (CARB01DRAT0 FRUTOSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACÂRIDEOS FRUTOSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? FRUTtJSE) )

(assert(CARBOIDRATO GALACTOSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS GALACTOSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? GALACTOSE))

(assert (CARB01DRAT0 MANOSE))

(assert ( UANTIDADE.SACARIDEOS MANOSE) l))

(assert(MONOSSACARIDE0? MAl\JtJSE) )

(assert(CARB01DRAT0 SEDOEPTULOSE) )

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS SEDOEPTULOSE) l))
(assert(MONOSSACARIDE0? SEDOEPTULOSE))
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Figura 4: As instâncias de Monossacarídeo

As instâncias de À/lonossacarídeo estão representadas na Figtua 4

Informações sobre outros tipos de carboidratos:

(assert (CARBOIDRATO LACTOSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS LACTOSE) 2))

(assert(DISSACARIDE0? LACTOSE) )

(assert(0LIGOSSACARIDE0? LACTOSE) )

(assert (CARBOIDRATC] MALTOSE))



(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS MALTOSE) 2))

(assert(DISSACARIDE0? MALTOSE) )

(assert(0LIGOSSACARIDE0? MALTOSE) )

(assert (CARBOIDRATO TREALOSE))

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS TREALOSE) 2))
(assert(DISSACARIDE0? TREALOSE) )

(assert(0LIGOSSACARIDEO? TREALOSE) )

(assert(CARB01DRAT0 CELOB.[0SE) )

(assert(=(QUANTIDADE.SACARIDEOS CELOBIOSE) 2))

(assert(DISSACARIDE0? CELOB10SE) )

(assert(0LIGOSSACARIDE0? CELOB10SE) )

(assert(CARB01[DRAT0 CELULOSE) )

(assert (= (QUANTIDADE.SACARIDEOS CELULOSE) 10000) )

(assert(POLISSACARIDE0? CELULOSE) )

(defconcept VITAMINA(?s SUBSTANCIA)

documentation ''Vitami.nas sao nutrientes essencial.s para o
funcionamento do organismo . ")

(defrelation HIDROSSOLUVEL((?v VITAMINA)))
(defrelation LIPOSSOLUVEL((?v VITAMINA)))

(assert (forall (?v VITAMINA)

(=>(HIDROSSOLUVEL ?v)(not(LIPOSSOLUVEL ?v)))))
IPI(FORALL (?v)

(<= (MOT (LIPOSSOLUVEL ?v))

(HIDROSSOLUVEL ?v)))

(assert (forall (?v VITAMINA)



(=>(LIPOSSOLUVEL ?v)(not(HIDROSSOLUVEL ?v)))))
IPI(FORALL (?v)

(<= (NOT (HIDROSSOLUVEL ?v))
(LIPOSSOLUVEL ?v)))

(presume(forall(?v VITAMllíA)(HIDROSSOLUVEL?v)))
pl(rORALL (?xl)

(<= (HIDROSSOLUVEL ?xl)

(VITAMINA ?xl)))

(assert (VITAMINA C))

(assert (VITAMINA A))

(assert (VITAMINA M))

T)DGn ;pÃ.,a 'l ., e nn.,i«l n qz/ vxxxxxYVbu \.LLLLJ bxAuxxAAuu

(defconcept ENZIMA(?p PROTEÍNA))

(defconcept HIDROLASE((?e ENZIMA)

(and (not TRANSFERASE ?e)

(not OXIDOREDUTASE ?e)

(not LIGASE ?e)

(not LIASE ?e)

(not ISOMERASE ?e))

document "Catalisam reacoes de ruptura
um carbono e outro átomo."))

pela adição de agua entre

(defconcept LIASE ((?e ENZIMA)

(and (not TRAFISFERASE ?e)

(not 0XIDOREDUTASE ?e)

(not LIGASE ?e)
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(not HIDROLASE ?e)

(not ISOMERASE ?e))
document "Catalisan reacoes de adição de grupos a li.gacoes duplas
carbono-carbono, carbono-enxofre, carbono-oxigenio . "))

(defconcept LIGASE ((?e ENZIMA)

(and (not TRANSFERASE ?e)

(not 0XIDOREDUTASE ?e)

(not LIASE ?e)

(not HIDROLASE ?e)

(not ISOMERASE ?e))
document "Catalisam a formacao de ligacoes entre carbono e
oxi.gemo, enxofre, nitrogeni.o e outros átomos, onde duas moleculas
sao unidas as expensas da energi.a liberada pela hidroli.se de ATP."))

(de:fconcept 0XIDOREDUTASE((?e ENZIMA)

(and (not TRANSFERASE ?e)

(not LIGASE ?e)

(not LIASE ?e)

(not HIDROLASE ?e)

(not ISOMERASE ?e))
document "Catalisam reacoes de oxirreducao e frequentemente

empregam coenzimas como aceptores de protons. "))

(defconcept TRANSFERASE((?e ENZIMA)

(and (not 0XIDOREDUTASE ?e)

(not LIGASE ?e)

(not LIASE ?e)

(not HIDROLASE ?e)

(not ISOMERASE ?e))
document "Catalisam reacoes de transferenci.a de grupos funcionais
entre doadores e receptores."))
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(defconcept ISOMERASE((?e ENZIMA)

(and (not TRANSFERASE ?e)

(not 0XIDOREDUTASE ?e)

(not LIGASE ?e)

(not LIASE ?e)

(not HIDROLASE ?e)))

document "Grupo bastante heterogeneo

isomerizacoes de vários tipos.")
de enzi.mas que canalizam

OWL

A seguinte ontologia, disponível em http://www.ime.usp br/-,anderson/ontologias, idên

teca a ontologia feita no PowerLoom e naostrada na 6gura 1, foi proposta:

<?xml versa.on="1.0"?>
<rdf:RDF

xmlns=" http ://www . ac . endoftheinternet . org/carreta . owl# "

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

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

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

xml : bases''http ://www . ac. endoftheinternet . org/corneta. owl">

<owl:0ntology rdf:about=""/>
<owl : Class rd:f : ID=''lsomerases''>

<owl:di.sjointWith>
<owl:Class rdf:ID=''Ligares"/>

</owl:di.sjointWI.th>
<rdfs:subC].assOf>

<owl :Class rdf : ID=''Enzi.mas''/>

</rdfs:subClassOf>

<owl:di.sjoi.ntWith>
<owl :Class rdf : ID=''Hidrolases''/>

</owl:disjointWith>



<owl:disjoi.ntWith>
<owl :Class rdf : ID="Transferases''/>

</owl:di.sjointWith>
<owl:di.sjointWith>

<owl : Class rdf : ID="0xido-redutases"/>

</owl:di.sjointWith>
<owl:di.sjointWith>

<owl:Class rdf:ID="Liases''/>

</owl:di.sjointWI.th>
</owl:Classe
<owl :Class rdí : ID=''Vitamina''>

<rdfs:subClassOf>
<owl : Class rdf : ID=''Substanci.a"/>

</rdfs:subClass0:f>
</owl:Classe
<owl : Class rdf : about="#0xido-redutases ''>

<owl:disjoi.ntWI.th>
<owl:Class rdf:abou

</owl:di.sjoi.ntWI.th>
<owl : disjoi.ntWith rdf :resource="#lsomerases"/>
<owl:disjointWith>

<owl : Class rd:f : about=''#HI.drolases''/>

</owl-:disjoi.ntWI.th>
<owl:disjointWith>

<owl : Class rdf : about="#Transferases''/>

</owl:disjointWith>
<owl:disjointWith>

<owl : Class rdf : about="#Liases''/>

</owl:disjoi.ntWith>
<rdfs:subClassCJf>

<owl : Class rdf : about=''#Enzimas''/>

</rdfs:subClassOf>
</ow].:Classe

#Ligases''/>1 1t
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<ow]. : C].ass rd:f : ID="Hidrosso]uve]. ''>

<owl:di.sjointWith>
<owl :Class rdf : ID-''Lipossoluveis''/>

</owl:disjointWith>
<rdfs : subClassOf rdf : resource=''#Vitami.na''/>

</owl:Classe
<owl:Class rdf:about;

<rdfs:subClassOf>
<owl : Class rdf : about="#Enzi.mas"/>

</rdfs:subClassOf>
<owl:disjointWith>

<owl :Class rdf : about=''#LI.ases"/>

</owl:disjointWith>
<ow].:disjointWith>

<owl : Class rdf : about=''#Transferases ''/>

</owl:disjointWith>
<owl : disjointWith rdí : resource="#lsomerases"/>
<owl : disj ointWI.th rdf : resource="#Oxido-redutases "/>
<owl:disjointWI.th>

<owl :Class rdf : about=''#HI.drolases''/>

</owl:di.sjoi.ntWith>
</owl:Classe
<owl:Class rdf:ID=''Proteína">

<rdfs:subClassOf>
<owl :Class rdf : about=''#Substancia"/>

</rdfs:subClassOf>
<rdfs : comment rdf : datatype;"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#stri.ng"
>Cadei.a de centenas ou milhares de ami.no-aci.dos. </rdfs: comment>

</owl:Classe
<owl :Class rdf : ID=''Monossacarideo''>

<owl:disjointWith>
<owl :Class rdf : ID=''Polissacarideo''/>

</ow].:dislointWith>

"#Ligases''>



<rdf s : subClassU:íi >

<owl :Class rdf : ID=''Carboidrato"/>
</rdfs:subClassOf>
<owl:di.sjointWith>

<owl :Class rdf : ID="01igossacarideo"/>
</owl:disjoi.ntWith>
<rdís:subC].assOf>

<owl:Restricti.on>

<owl:onProperty>
<owl : DatatypeProperty rdf : ID-''Quantidade.Sacara.deos"/>

</owl:onProperty)'
<owl : cardo.nal i.ty rdf : datatype-"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int ''

>l</owl:cardinality>
</owl:Restriction>

</rdfs:subClassOf>
</owl:Classe
<owl :Class rdí : about="#Enzimas''>

<rdís : subClassOf rdf : resource=''#Proteina''/>

</owl:Classe
<owl:Class rdf : ID=''Glici.dio">

<rdfs : conment rdf : datatype-"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchena#string''
>Sinonimo de Carboidrato . </rdfs : comment>

<rd:fs:subClassOf>
<owl : Class rdf : about=''#Substanci.a"/>

</rdfs:subClassOf>
<owl:equivalentClass>

<owl :Class rdf : about=''#Carboidrato''/>

</owl:equivalentClass>
</owl:Classe
<owl :Class rdf : about=''#Substancia">

<rdfs:subClassOf>
<owl:Class rdf:ID=''Coisa"/>

, / IJ: ...L/ll . . . rl-C\



<rdfs : comment rdf : datatype;"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string''

>Todos as substancias qui.mi.cas serão derivadas
a partir daqui.</rdfs:comment>

</owl:Classe
<owl :Class rdí : about="#LI.ases''>

<owl :di.sjoi.ntWith rdf : resource="#lsomerases"/>
<owl : di.sjointWith rdí : resource="#Ligases"/>
<owl:disjointWith>

<owl :Class rdf : about="#Transferases"/>

</owl : di. sj ointWI.th>
<owl:disjoi.ntWith>

<owl : Class rdf : about=''#Hidrolases"/>

</ow].:disjoi.ntWith>
<rdís : subClassOf rdf : resource="#Enzi.mas"/>

<owl : disj oi.ntWith rd:f : resource="#Oxido-redutases "/>

</owl:Classe
<owl : Class rdf : ID=''Lipi.di.o">

<rdfs : comment rdf : datatype:"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"

>Lipidios sao gorduras . </rdfs : comment>
<rdfs : subClassOf rd:E : resource="#Substancia"/>

</owl:Classe
<owl : Class rdf : ID=''Tri.ssacari.deo''>

<rdfs:subClassOf>
<owl : Class rdf : about="#01igossacarideo"/>

</rdfs:subClassOf>
<owl:di.sjointWith>

<owl : Class rdf : ID="Dissacarideo"/>

</owl:disjointWith>
</owl:Classe
<ow] : C].ass rdí : about=''#Po].i.ssacari.deo''>

<rdfs:subClassOf>
<owl : Class rdf : about="#Carboidrato''/>

</rdfs:subClassOf>
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<owl :disjointWith rdf : resource="#Monossacarideo"/>
<owl:di.sjointWith>

<owl :Class rdf : about="#01igossacarideo"/>

</ow].:disjointWI.th>
</owl:Classe
<owl : Class rdf : about="#Carboidrato">

<owl : equi.valentClass rdí : resource-"#Glici.dio"/>
<rdís : subClassOf rdf : resource="#Substancia"/>
<rdís : comment rdí : datatype:"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"

>Acucar . </rdf s : comment>

</owl:Classe
<owl : Class rdf : about-''#Lipossoluvei.s ''>

<rdfs : subClassOf rdf : resource="#Vitami.na''/>

<owl : disj ointWI.th rdf : resource="#HI.drossoluvel"/>
</owl:Classe
<owl:Class rdf:about="#Coisa">

<rdfs : comment rdí : datatype: "http : //www . w3 . org/2001/XMLSchena#stri.ng

>Tudo será derivado daqui . </rdfs : comnent>

</owl:Classe
<owl : Class rdí : about="#Dissacari.deo ">

<owl : di.sj ointWith rdf : resource-"#Trissacarideo"/>
<rdfs:subC].assOf>

<owl :Class rdf : about:"#01igossacarideo"/>
</rdís:subClassOf>

</owl:Classe
<owl :Class rdf : about=''#Transíerases">

<owl :disjointWith rdí : resource="#Oxido-redutases"/>
<owl :disjointWith rdf : resource="#LI.gases"/>
<owl:di.sjointWith>

<ow] : C].ass rdf : about=''#Hidrolases"/>

</owl:disjointWith>
<rdfs : subClassOf rdf : resource=''#Enzimas"/>
<owl :dislointWith rdf : resource=''#LI.ases"/>

1 1
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<owl :disjointWith rdf : resource="#lsomerases"/>
</owl:Classe
<owl :Class rdf : about=''#Hidrolases">

<owl :disjointWith rdf : resource="#Ligases"/>
<owl : disj oi.ntWith rdf : resource="#0xi.do-redutases "/>

<owl:disjointWith rdf : resource="#lsomerases"/>
<rdfs : subClassOf rdf : resource=''#Enzimas"/>

<owl :disjoi.ntWith rdf : resource="#Liases"/>
<owl : disj ointWith rdf : resource="#Transíerases"/>

</owl:Classe
<owl : Class rdf : about=''#01 i.gossacarideo''>

<owl : disj ointWith rdf : resource="#Monossacari.deo"/>
<owl :disjointWith rdf : resource="#Polissacarideo"/>
<rdfs : subClassOf rdf : resource=''#Carboidrato "/>

</owl:Classe
<owl : Obj ectProperty rdf : ID="Carreta.Obj ectProperty.2"/>
<owl : DatatypeProperty rdf : ID="PPPessoal ">

<rdfs : range rdf : resource="http ://www . w3. org/2001/XMLSchema#stri.ng"/>

</owl:DatatypeProperty>
<owl : DatatypeProperty rdf : ID="Relacao">

<rdfs : range rdf : resource="http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs : comment rdí : datatype:"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchena#string''
>Relacao.</rdís:comment>
<rdfs : domain rdf : resource="#Proteina"/>

</owl:DatatypeProperty>
<owl : DatatypeProperty rdf : about="#Quantidade.Sacara.deos">

<rdfs : domain rdf : resource="#Carboidrato "/>
<rdfs : range rdf : resource="http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#i.nt"/>

<rdf:type rdf:resource:
" http ://www . w3 . org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl : DatatypeProperty rdf : ID="Numero.GO
<rdfs : domar.n rdf :resource="#Coisa"/>
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<rdf:type rdf:resource=
" http ://www . w3 . org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
<rdfs : comment rdf : datatype:"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#stri.ng''
>Numero GO de referencia . </rdfs : comment>

<rdfs : range rdf : resource="http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl : DatatypeProperty rdf : ID=''Nunero ''>

<rdfs : range rdf : resource="http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#stri.ng"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl : DatatypeProperty rdf : ID=''PPPessoa2''>

<rdfs :range rdf : resource=''http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#string"/>
</owl:DatatypeProperty>
<owl : DatatypeProperty rdf : ID=''Nome''>

<rdfs :range rdí : resource="http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#boolean''/>

<rdf:type rdf:resource=
" http ://www . w3 . org/2002/07/owl#Funct i.onalProperty"/>

</owl:DatatypeProperty>

<owl : DatatypeProperty rdf : ID="Cardinal.DatatypeProperty.7">
<rdís : range rdf : resource="http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#stri.ng"/>

</owl:DatatypeProperty>
<Monossacarideo rdf : ID="Xilubiose ">

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype-
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int ''

>l</Quantidade.Sacara.deos>
</Monossacari.deo>
<DI.ssacari.deo rdf : ID=''Lactose''>

<Quantidade.Sacarideos rdí : datatype:
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema# i.nt ''

>2</Quantidade.Sacarideos>
</D i. s sac ar i. de o >

<Monossacarideo rdf : ID=''Eri.trulose">

<Quantidade.Safari.deos rd:f : datatype:
'' http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema# i.nt "
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>l</Quantidade.Sacara.deos>
</Monossacarideo>
<Monossacarideo rdí : ID=''Gliceraldeido">

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
''http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int
>l</Quantidade.Sacarideos>

</Monossacarideo>

<Monossacarideo rdf : ID=" Sedueptulose ''/>

<Dissacarideo rdf :JID="Sacarose">

<Quantidade.Sacarideos rdí : datatype:
" http ://www . w3. org/2001/XMLSchema#int "

>2</Quantidade.Sacarideos>
</Dissacarideo>
<Dissacarideo rdf : ID="Trealose''>

<Quanti.dade.Sacarideos rdf : datatype-
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int "

>2</Quantidade.Sacarideos>
</Di.ssacarideo>

<01i.gossacari.deo rdí : ID="Estaqui.ose ''>

<Quanti.dade.Sacara.deos rdf : datatype-
''http ://www . w3 . org/2001/XMLSchena#int ''

>4</Quantidade.Sacarideos>
</Oligossacari.deo>
<Monossacarideo rdí : ID=''Arabi.nose">

<Quanti.dade.Sacarideos rdf : datatype:
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int ''

>l</Quanta.dade.Sacarideos>
</Monossacarideo>
<Monossacari.deo rdf : ID=''GI i.cose''>

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype;
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int ''

>].</Quanta.dade.Sacarideos>

</Monossacarideo>
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<Monossacarideo rdf : ll)=''Galactose''>

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
" http ://www . w3 . org/200 ]./XMLSchema#int ''

>l</Quanta.dade.Sacarideos>
</Monossacarideo>
<DI.ssacarideo rdf : ID=''Celulose">

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int ''

>2</Quantidade.Sacarideos>
</Dissacarideo>
<DI.ssacarideo rdí : ID=''Maltose">

<Quanti.jade.Sacarideos rdf : datatype;
"http ://www . v3. org/2001/XMLSchema#int "

>2</Quantidade.Sacarideos>
</Dissacarideo>
<Polissacarideo rdf : ID=''Amido">

<Quantidade.Safari.deos rdf : datatype:
" http ://www . w3 . org/200]./XMLSchema#int ''

>1400</Quantidade.Sacarideos>
</Polissacarideo>
<Monossacari.deo rdf : ID=''XI.lote">

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
" http ://www . w3. org/2001/XMLSchema#int "

>l</Quantidade.Safari.deos>
</Monossacari.deo>

<Monossacari.deo rdf : ID='' Ribose''>

<Quanti.dade.Sacara.deos rdf : datatype:
"http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int ''

>l</Quantidade.Sacarideos>
</Monossacarideo>
<Monossacari.deo rdf : ID="DI.i.Droxi.acetona''>

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
iih+-+.,-. . / /..rT,.rr ?.rQ ,.\v-n /.Dr"\rl'l /YMT (=/..'cama.ll:'i nt ll
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>l</Quantidade.Sacarideos>
</Monossacari.deo>
<Monossacarideo rdf : ID=''Eritrose ">

<Quanti.dade.Sacarideos rdf : datatype;
'' http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema# i.nt '

>l</Quantidade.Sacara.deos>
</Monossacarideo>
<Monossacari.deo rdf : ID="Frutose">

<Quantidade.Safari.deos rdf : datatype:
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#int '

>l</Quanta.dade.Sacarideos>
</Monossacari.deo>
<Monossacarideo rdf : ID="RI.bulose ">

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
'' http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema#i.nt -

>l</Quantidade.Sacarideos>
</Monossacarideo>
<Monossacari.deo rdf : ID="Manose''>

<Quantidade.Sacarideos rdf : datatype:
'' http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema# i.nt ''

>l</Quantidade.Sacarideos>
</Monossacarideo>
<Trissacarideo rdf : ID=''Rafinose">

<Quanti.dade.Sacarideos rdf : datatype:

'' http ://www . w3. org/2001/XMLSchema#int ''

>3</Quantidade.Sacara.deos>
</Trissacarideo>
<Dissacarideo rdf : ID="Celobiose'->

<Quanti.dade.Sacarideos rdf : datatype:
" http ://www . w3 . org/2001/XMLSchema# i.nt ''

>2</Quanta.dade.Sacarideos>

</Di.ssacarideo>
</rdf:RDF>
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