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Resumo 

Nestes últimos anos tem-se assistido a um aumento da velocidade a que os acontecimentos no 

mundo ocorrem. Isto tem um forte impacto nas organizações. Hoje, mais que nunca, uma 

organização tem que ser mais rápida a responder. Para tal é fulcral a existência de uma consciência 

organizacional: os seus empregados, a qualquer nível organizacional, têm que saber o que é a sua 

organização e qual o seu papel nela.  

Neste contexto surge a modelação em Engenharia Organizacional cujo objectivo é o de construir 

representações da organização que ajudem a criar esta consciência organizacional. Existem várias 

abordagens à modelação organizacional, em particular a framework CEO do Centro de Engenharia 

Organizacional onde esta dissertação foi realizada. 

Nesta dissertação foi analisada a framework CEO e foram propostas algumas alterações a esta 

framework para resolver alguns dos seus problemas. Mas um dos contributos mais importantes foi a 

alteração do Semantic MediaWiki para suportar esta framework. Propôs-se uma maneira de 

representar organizações segundo a framework CEO num wiki semântico e de seguida utilizou-se o 

Semantic MediaWiki como ponto de partida para este objectivo.  

Os wikis semânticos são ferramentas bastante fáceis de utilizar por pessoas sem grandes 

conhecimentos informáticos. Pretende-se que seja possível que todas as pessoas de uma dada 

organização consigam contribuir para a criação de uma consciência organizacional através da 

utilização de wikis semânticos. 

Palavras-chave: Engenharia Organizacional, modelação de organizações, framework CEO, wiki 

semântico.  
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Abstract 

The world has always experienced changes. But now these changes happen faster than ever. This 

has several consequences, especially in organizations. Today, more than ever, an organization must 

be quicker to react to these events. To be capable of that, an organization needs to be self-aware, 

that is, its employees, at any organizational level, need to know what the organization is and their role 

in it.  

In this context appears the field of organization modeling which aims to create organization models. 

These models help create a state of self-awareness in the organization. There are many approaches 

to organizational modeling. One of them is the CEO framework from the Organizational Engineering 

Center where this work was conducted. 

In this thesis, the CEO framework was studied and some proposals were made to change some of its 

aspects. But one of the most important results of this work was the modification of Semantic 

MediaWiki, a semantic wiki, to support the CEO framework. A way to represent organizations in a 

semantic wiki according to the CEO framework was proposed and, then, the Semantic MediaWiki was 

chosen as a start point to carry this task. 

Semantic wikis are very easy tools to use. People don’t need to be computer specialists to learn how 

to use them. The final goal is to make possible to all the people from an organization to be capable of 

creating an organizational state of self-awareness through the use of semantic wikis. 

Keywords: Organizational engineering, organizational modeling, CEO framework, semantic wiki.
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1 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação em Engenharia Informática e de Computadores foi realizada no CEO (Centro de 

Engenharia Organizacional), INESC, e teve como objectivo a utilização de um wiki semântico como 

ferramenta para modelação organizacional.  

Começa-se por apresentar um enquadramento onde é explicado o significado do título desta 

dissertação e a sua importância. É apresentada a abrangência da dissertação e o que foi, bem como 

o que não foi, objectivo dela. 

No capítulo seguinte é descrita a framework CEO. É uma arquitectura empresarial proposta pelo 

CEO para modelar a realidade das organizações. São, também, apresentadas algumas pequenas 

propostas de alteração a certos aspectos da framework. Algumas destas propostas são contributos 

originais desta dissertação, sendo outras resultado de trabalho em conjunto com investigadores do 

CEO. Ao longo deste capítulo são apresentados vários exemplos para ajudar a perceber o que é a 

framework CEO. 

De seguida é apresentada uma proposta de alteração à relação fundamental entre conceitos da 

framework CEO. São explicados os motivos da proposta e as suas vantagens. Um dos exemplos 

introduzido no capítulo anterior é utilizado para ajudar a compreender a alteração e as suas 

implicações. 

Por fim, no último capítulo, utiliza-se um wiki semântico para modelar organizações de acordo com a 

framework CEO. É explicado o que é um wiki semântico e as características essenciais do wiki 

escolhido, o Semantic MediaWiki. Descrevem-se as alterações realizadas a este wiki para uma 

melhor adequação à modelação em Engenharia Organizacional. O exemplo do capítulo anterior é 

aqui de novo utilizado para mostrar como é que este poderia ser modelado neste wiki semântico 

alterado. São identificadas algumas vantagens de modelar organizações neste wiki.  
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2 Enquadramento 

Esta dissertação surgiu no contexto do Centro de Engenharia Organizacional do INESC. Este centro 

tem por objectivo o desenvolvimento de um conjunto de metodologias e ferramentas que permitam 

um melhor entendimento e actuação sobre as organizações. As organizações são, então, o objecto 

principal de estudo deste centro. 

O presente capítulo procura transmitir uma melhor compreensão do título da dissertação, “Modelação 

em Engenharia Organizacional num Wiki Semântico”, os conceitos nele envolvidos e a abrangência 

do trabalho desenvolvido. 

2.1 Porquê modelar? 

Modelar é a actividade de realizar modelos. Segundo (1) um modelo consiste na interpretação de um 

dado domínio do problema segundo uma determinada estrutura de conceitos. Um modelo é sempre 

uma interpretação simplificada da realidade.  

Alguns dos seus benefícios são os seguintes (1): 

 Os modelos ajudam a visualizar um sistema, quer seja a sua situação no passado, no 

presente ou no futuro. 

 Os modelos permitem especificar a estrutura ou o comportamento de um sistema. 

 Os modelos permitem controlar e guiar o processo de construção do sistema. 

 Os modelos documentam as decisões tomadas. 

Onde sistema é algo tão geral como um conjunto de elementos, partes ou órgãos que compõem 

esse sistema, isto é, os seus subsistemas, 

 que estão dinamicamente inter-relacionados, formando uma rede de comunicações e 

relações, em função da dependência recíproca entre eles, 

 e que desenvolvem uma actividade ou função que é a operação, actividade ou processo do 

sistema, 

 com a qual se atingem um ou mais objectivos ou propósitos que constituem a própria 

finalidade para a qual o sistema foi criado (2). 

 

Os modelos não existem só em Engenharia Informática nem têm de estar obrigatoriamente 

associados a programas informáticos nem a sistemas informáticos. São utilizados nos mais diversos 

temas, como planificações urbanísticas, modelos económicos, arquitectura, logística, etc. 

Podem, por exemplo, ser modelos financeiros de uma empresa em Microsoft Excel, como o da 

Figura 1, onde existem variáveis de entrada e variáveis de saída (variáveis desejáveis de 

monitorizar). As variáveis de entrada são recebidas pelo modelo Excel, que conhece a relação entre 

as variáveis de entrada e as de saída, que calcula automaticamente as variáveis de saída. Deste 
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modo cria-se uma maior percepção do impacto de cada uma das variáveis de entrada e permite a 

realização de análises de sensibilidade e de múltiplos cenários. 

 

Figura 1 – Exemplo de um modelo financeiro 

Também podem ser modelos urbanísticos onde se representa a relação espacial entre edifícios, 

ruas, parques e outros objectos (Figura 2). A ideia aqui é uma representação mais natural, que 

proporcione uma melhor percepção do aspecto final do conjunto de objectos modelados e a 

comunicação a terceiros do que se deseja construir. 
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Cada um destes de modelos tem os seus objectivos próprios, bem como as suas primitivas e regras 

de construção. No entanto, todos eles têm o objectivo comum de explicitar certos aspectos da 

realidade que modelam de maneira a comunicar mais facilmente e permitirem pensar sobre o tema 

em questão. Este é o objectivo último de um modelo, independentemente da realidade que 

representam. 

2.2 As organizações e a modelação de organizações 

Uma organização é um grupo social em que existe uma definição funcional de trabalho que, através 

da sua actuação, visa atingir determinados objectivos e cujos membros são, eles próprios, indivíduos 

intencionalmente co-produtores desses objectivos e, concomitantemente, possuidores de objectivos 

próprios (3). 

Essencialmente, são três as razões que explicam a existência das organizações (2): 

 Razões sociais: as pessoas são seres gregários e organizam-se pela necessidade de 

relacionamento com outras pessoas; 

 Razões materiais: o desenvolvimento da actividade de uma organização conduz ao 

aumento de habilidade (eficiência) na execução das tarefas, à redução do tempo necessário 

para alcançar um objectivo, à acumulação de conhecimento (pela experiência e vivência dos 

outros) e ao conhecimento acumulado e armazenamento para a passagem aos vindouros; 

 Efeito de sinergia, isto é, o efeito multiplicador da actividade dos seus membros. Diz-se que 

existe sinergia quando duas ou mais causas produzem – actuando conjuntamente – um 

efeito maior do que a soma dos efeitos que produziriam actuando isoladamente. 

Naturalmente, há vários tipos de organizações, desde os clubes recreativos, até aos partidos 

políticos, passando pelas instituições de beneficência e pelas organizações empresariais (2).  

As empresas distinguem-se das demais organizações sociais pelas seguintes características: são, 

em regra, orientadas para o lucro, assumem riscos, são geridas segundo uma filosofia de negócio e 

como tal reconhecidas pelos governos e pelas outras organizações que com elas lidam, e são, 

geralmente, avaliadas sob um ponto de vista contabilístico. 

Dado o papel importante que as organizações têm tido e têm na nossa sociedade é natural que haja 

a necessidade de as compreender, comunicar e agir sobre elas. Como consequência, têm sido 

desenvolvidos vários tipos de modelos virados para as organizações, sobretudo para as empresas, 

cada um com os seus objectivos particulares. Exemplos de alguns destes modelos podem ser 

facilmente encontrados em livros de economia, gestão, finanças ou estratégia. Alguns exemplos aqui 

apresentados são o modelo das forças competitivas de Porter (Figura 4), um organigrama (Figura 5) 

e o modelo da matriz BCG (Figura 6). 
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Figura 6 – Matriz BCG 

De notar que existe uma grande variedade de modelos sobre organizações, com diferentes 

objectivos, criados independentemente por diferentes entidades. Desta maneira, é natural que 

tenham regras de construção diferentes e não têm de existir obrigatoriamente relações óbvias entre 

eles. 

 

Também o Centro de Engenharia Organizacional identificou a importância de modelação de 

organizações (4): 

“Para uma organização ser capaz de mudar, esta tem que ser consciente de si (self-aware), ou seja, 

se o conhecimento sobre a organização não for partilhado e compreendido pelas pessoas que fazem 

parte desta, existirá um desalinhamento entre o estado actual da organização e o estado percebido 

pelos diferentes stakeholders. Este desalinhamento dificultará a definição e implementação de 

mudanças necessárias para a organização evoluir. Mais, com o aumento do uso dos sistemas de 

informação e de tecnologia nas organizações, este desalinhamento terá um impacto ainda maior. Por 

um lado, o recurso a estes sistemas cria uma maior pressão para as organizações mudarem cada 

vez mais depressa, por outro os sistemas têm cada vez maior capacidade de processamento e 

distribuição de informação independentemente da qualidade desta e de como os processos estão 

realmente alinhados com os objectivos organizacionais. Embora o investimento feito em investigação 

e desenvolvimento de sistemas e tecnologia tenha estado sempre a aumentar, a verdade é que a 

maior parte das organizações ainda não tem as ferramentas ou metodologias adequadas que 

permitam a gestão e coordenação destes sistemas de uma maneira que suporte o planeamento, 

mudança, tomada de decisão, controlo e, especialmente, como um meio de usar estes sistemas para 

aumentar a vantagem competitiva das organizações.” 

Ou seja, para uma organização ter consciência de si, tem de existir uma representação sua correcta 

e comunicável (um modelo da organização). Esta consciência é necessária para que a organização 

tenha capacidade de agir perante as mudanças que ocorrem na sua envolvente, para resolver 

ineficiências existentes nos seus processos de negócio e para tirar o máximo partido dos seus 

sistemas de informação, com o objectivo de alcançar alguma vantagem competitiva. 
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2.3 Wikis semânticos e modelação em wikis semânticos 

Um wiki semântico é similar a um wiki tradicional mas tem, adicionalmente, um modelo de 

conhecimento especificado nas suas páginas. Os wikis tradicionais são constituídos por texto e por 

links não anotados (links normais). Os wikis semânticos possibilitam a anotação de links através da 

introdução de um predicado que permite classificar o significado dos links entre páginas. 

Com tal funcionalidade, é possível criar um modelo entidade-relação que, por sua vez, permite a 

criação de conteúdos com maior rigor descritivo. Actualmente, estes wikis são já utilizados para 

modelar conteúdos mais ricos e explícitos em termos de informação relacional. Um exemplo actual é 

o WikiProfessional, que é uma iniciativa para promover a partilha de informação e sabedoria entre 

investigadores e grupos que trabalham na área das ciências da vida. Este wiki foi construído no 

Semantic MediaWiki, um motor de wikis semânticos (Figura 7). 

 

Figura 7 – WikiProfessional 

Com a utilização de wikis semânticos, torna-se possível a criação colaborativa de conhecimento 

estruturado sobre um tema qualquer, com a única condição que cada utilizador tenha um computador 

com ligação à internet e um browser instalado. Este grande potencial dos wikis semânticos faz com 

que se tornem ferramentas apetecíveis para os mais diversos objectivos. 
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2.4 O objectivo desta dissertação e a sua abrangência 

O grande objectivo desta dissertação é uma abordagem inicial na adaptação de um wiki semântico 

para modelar organizações. A finalidade de modelar organizações resulta do papel importante que as 

organizações têm na nossa sociedade e de a dissertação ter sido feita no contexto de um centro de 

Engenharia Organizacional, cujo principal objecto de estudo são as organizações. Esta é uma área 

onde se aplicam técnicas de engenharia às organizações e onde a modelação de organizações tem 

um papel fulcral. A escolha de adaptação de um wiki semântico resulta do grande potencial 

reconhecido a este tipo de ferramenta e do facto de esta ser uma dissertação em engenharia 

informática. 

Como foi dito, o trabalho desenvolvido nesta dissertação é uma abordagem inicial à adaptação de 

um wiki semântico para modelar organizações. Assim, o produto final não vai ser um wiki semântico 

totalmente adaptado a esta finalidade, mas sim uma versão preliminar e um conjunto de ideias, tanto 

em termos conceptuais como em termos de alterações futuras concretas à ferramenta. 

A nível mais teórico, e baseando-se numa framework do Centro de Engenharia Organizacional já 

existente para estes objectivo, propôs-se que se modelasse uma organização recorrendo a relações 

binárias entre objectos de negócio (que podem ser entidades, papéis ou actividades), onde a cada 

uma dessas relações está associado um significado descrito através de um predicado. Também foi 

proposta a existência de vistas, para permitir focar diferentes pontos conforme o objectivo de cada 

vista. Partindo destas ideias mais teóricas, foi modificado um wiki semântico para que fosse possível 

modelar uma organização respeitando essas ideias. 

De notar que não é objectivo desta dissertação a especificação de uma taxonomia completa de 

objectos de negócio existentes em qualquer organização, nem uma lista completa de todos os 

predicados, e os seus respectivos significados, que podem existir numa dada organização. Desta 

maneira, não foi definida uma semântica para modelar organizações, mas sim um conjunto de ideias 

gerais que permitiram a construção de uma ferramenta suficientemente flexível para especificar as 

regras semânticas desejadas e modelar uma organização de acordo com tais regras.  

Assim, a ferramenta é flexível quanto aos tipos de relações, tipos de objectos e vistas que podem 

existir, mas é rígida, de forma a que um modelo de uma dada organização respeite a semântica 

definida.  



10 

 

3 Framework CEO 

A framework CEO é um conjunto de conceitos, de modelos e de regras que servem para representar 

o conhecimento de organizações. Esta framework tem sido melhorada ao longo dos anos pelo 

Centro de Engenharia Organizacional, designadamente pela adição de maior rigor e formalismo. 

Neste capítulo vai-se detalhar o estado actual desta framework. Começar-se-á por introduzir os 

conceitos fundamentais e a semântica deles. Serão dados vários exemplos que ilustram como é que 

se constroem alguns dos modelos com estes conceitos. Serão apresentadas algumas opiniões e 

propostas, actualmente em discussão, de pequenas alterações à framework no que diz respeito à 

semântica dos conceitos e das relações entre estes. Por fim, serão descritas as várias vistas 

arquitecturais e a relação entre estas. Propostas de alteração que resultam de trabalhos associados 

a esta dissertação ou de resultados que foram obtidos através da interacção do trabalho relativo a 

esta dissertação e outros trabalhos contém uma referência explícita aos respectivos trabalhos em 

curso, sendo as restantes propostas de alteração contributo original desta dissertação. 

3.1 Conceitos fundamentais da framework CEO 

Para construir uma Arquitectura Empresarial têm que se descrever os conceitos existentes na 

organização e a relação entre eles. Estes conceitos, segundo os trabalhos realizados pelo CEO, 

podem ser de três tipos: entidades, actividades e papéis (4). Uma entidade representa qualquer coisa 

que exista na organização e que seja relevante tendo em conta o objectivo da modelação. Uma 

actividade representa uma porção de trabalho feita na organização, descreve como o trabalho é feito 

e como é acrescentado valor. Um papel descreve o tipo de contribuição que uma entidade tem numa 

actividade. Portanto, modelar uma organização, segundo o CEO, é identificar todas as entidades, 

papéis e actividades existentes numa organização e descrever as relações existentes entre estes 

conceitos. 

A relação fundamental entre estes três tipos de conceitos, proposta pelo CEO em (4), pode ser vista 

na Figura 8. Todas as relações entre entidades são mediadas por actividades através de papéis, à 

excepção das relações estruturais que irão ser referidas na próxima secção. 

 

Figura 8 – Relação fundamental da framework CEO 

3.2 Entidades 

Na framework CEO uma entidade é qualquer coisa que existe numa organização. Pode ser uma 

pessoa, um lugar, uma máquina, um conceito ou um evento que tenha significado no contexto do 

negócio e sobre o qual tenha sentido guardar informação porque é relevante tendo em conta o 

objectivo do modelo em questão. 
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3.2.1 Atributos e métodos intrínsecos e extrínsecos 

Uma entidade é caracterizada pelos seus métodos, atributos e relações que tem com outros 

conceitos. Existem dois tipos de atributos: os intrínsecos e os extrínsecos. Os atributos intrínsecos de 

uma determinada entidade são atributos que existem sempre durante todo o ciclo de vida dessa 

entidade, independentemente das relações que a entidade vai tendo com outras entidades, embora o 

valor desses atributos possa variar. São atributos relacionados com a existência e natureza da 

entidade. Os atributos extrínsecos resultam das relações de uma determinada entidade com outros 

conceitos. Estes atributos variam durante a vida de uma entidade à medida que as relações que esta 

mantém com outros conceitos se vão alterando. Os atributos extrínsecos serão explicados em maior 

detalhe na secção dos papéis. O mesmo se passa com os métodos. Existem métodos intrínsecos e 

métodos extrínsecos. 

3.2.2 Classes e instâncias 

Os atributos e métodos intrínsecos que as entidades têm são descritos através de definições de 

classes. Uma entidade pode ser classificada como classe ou como uma instância. Uma classe 

descreve as características que as instâncias têm de ter para pertencerem a essa classe. Uma 

instância é algo que existe no espaço e no tempo e que pertence a uma classe. Tem valores 

concretos nos atributos especificados pela classe a que pertence e relações com outras instâncias, 

conforme a classe o dita. Na Figura 9 pode-se observar um exemplo de uma definição de uma 

entidade classe. Pessoa é uma classe que tem três atributos intrínsecos, Nome, Data de nascimento 

e Sexo, e dois métodos intrínsecos, Comer e Dormir.  

 

Figura 9 – Entidade Pessoa 

Estes atributos existirão sempre durante todo o ciclo de vida de todas as instâncias do tipo Pessoa, 

embora os seus valores possam variar. No entanto, os métodos definem comportamento e serão 

iguais para todas as instâncias. Na Figura 10 mostram-se duas instâncias de Pessoa: Maria e João. 

Têm, ambos, os mesmos atributos intrínsecos, decorrentes da definição de Pessoa, embora com 

valores diferentes. 
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Figura 10 – Instâncias da entidade Pessoa 

3.2.3 Relações estruturais entre entidades 

Segundo a framework do CEO, as entidades apenas se podem relacionar estruturalmente com 

outras entidades, através de relações de especialização e de composição. Estes dois tipos de 

relações têm o mesmo significado que em modelação de software usando UML. Na Figura 11 pode-

se observar os dois tipos de relações estruturais entre quatro classes de entidades. 

 

Figura 11 – Exemplos de relações estruturais 

3.3 Papéis 

Um papel descreve um comportamento observável de uma dada entidade no domínio de um 

contexto de colaboração específico, representando as suas características quando colabora com 

outras entidades no contexto de uma actividade. Uma entidade pode desempenhar vários papéis em 

diferentes actividades. Cada papel pode ser desempenhado por várias entidades, permitindo assim a 

sua reutilização em diferentes actividades.  

Embora não esteja explícito nos trabalhos do CEO pode-se chegar à conclusão que não existem 

instâncias de papéis. Apenas existem instâncias de entidades que desempenham papéis. É o único 

dos três tipos de conceitos fundamentais (Entidade, Papel e Actividade) que não tem instâncias. 

3.3.1 Atributos e métodos extrínsecos 

Os papéis têm atributos e métodos. Quando uma entidade desempenha um determinado papel, esta 

terá, adicionalmente aos seus atributos e métodos intrínsecos, os atributos e métodos desse papel. 

Estes atributos e métodos, adquiridos pelo desempenho de papéis, são extrínsecos. Uma entidade, 

ao longo do seu ciclo de vida, pode ver alterado o seu conjunto de atributos e métodos extrínsecos 

por poder desempenhar a cada momento papéis diferentes.  
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Uma entidade está ligada a papéis através de relações desempenha. Um papel pode ser ligado tanto 

a classes de entidades como a instâncias de entidades. Uma classe de entidade estar ligada a um 

papel significa que as instâncias dessa entidade podem desempenhar o papel ao qual a entidade 

está ligada. Quando é uma instância de entidade que está ligada a um papel significa que essa 

instância em particular tem a capacidade de mostrar o comportamento descrito pelo papel. Poderá 

executar os métodos do papel e farão parte dos seus atributos extrínsecos os atributos do papel. 

Na Figura 12 está representada uma relação entre uma classe de entidade e um papel. Esta relação 

significa que instâncias de Pessoa podem desempenhar papéis de Chefe de projecto.  

 

Figura 12 – Uma Pessoa pode desempenhar o papel de Chefe de projecto 

Na Figura 13 está representa uma relação entre uma entidade e um papel ao nível da instância. A 

instância João ao desempenhar o papel Chefe de projecto adquire três novos atributos extrínsecos: 

Objectivos, Desempenho e Remuneração. Estes atributos extrínsecos estão associados à instância 

de entidade, já que não é possível a existência de instâncias de papéis. Cada um deles é instanciado 

e tem um valor. A instância João ganha também a capacidade de realizar o comportamento relativo 

ao método EstimarDataConclusão. 

 

Figura 13 – A instância de Pessoa João desempenha o papel de Chefe de projecto 

Tal como as entidades, na framework CEO, os papéis também se podem relacionar estruturalmente, 

através de relações de especialização e de composição, com outros papéis. Quando um papel é uma 

especialização de outro papel ou uma composição de papéis, esse papel adquire todos os atributos e 

comportamento do papel que especializa ou dos papéis de que é composto.  

3.3.2 Diferença entre entidades e papéis 

Existe alguma incoerência na diferença entre entidades e papéis nos trabalhos do CEO. Segundo (4) 

existem quatro papéis genéricos: recurso, actor, estado observável e objectivo de negócio (Figura 
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14). Todos os outros papéis são especializações destes. De notar que nesta figura existe uma 

mudança de notação: os papéis deixaram de ser caixas e passaram a ser linhas. 

 

 

Figura 14 – Quatro tipos de papéis genéricos da framework CEO 

O papel de recurso é desempenhado por entidades que servem de entrada, que são utilizadas, 

modificadas ou que são resultado da actividade. Estas entidades são manipuladas por entidades que 

desempenham o papel de actor na actividade. Uma entidade desempenha um papel de actor numa 

actividade sempre que mostra algum comportamento activo nessa actividade. Podem ser pessoas, 

sistemas mecânicos ou sistemas de informação. Uma actividade tem pelo menos um objectivo de 

negócio, caso contrário não faria sentido ela existir. Uma actividade também tem pelo menos um 

estado observável que serve para comparar o desempenho da actividade em relação aos objectivos 

da mesma. 

Mas em (5) estes quatro papéis são considerados entidades, ou melhor, classes de entidades. Este 

autor refere que para uma coisa ser um papel a sua existência tem que estar definida em termos de 

relações com outras coisas e que não pode ter rigidez semântica. A diferença é explicada através de 

um exemplo de um leitor e de um livro. O conceito de leitor existe porque existe uma relação entre 

dois outros conceitos: pessoa e livro. Sem livro ou pessoa nunca existiria um leitor. Um conceito é 

semanticamente rígido se a sua identidade depende de pertencer a uma dada entidade. Um livro é 

algo semanticamente rígido. Será sempre um livro independentemente de alguém o estar a ler ou 

não. Um leitor não. A partir do momento que deixa de ler o livro deixa de ser um leitor, embora 

continue a ser uma pessoa. 

Esta diferença de classificação faz com que seja possível modelar a mesma coisa de maneira 

diferente. Não é a única parte da framework CEO onde existem opiniões diferentes. Existem certos 

aspectos desta framework que ainda não estão bem decididos. Sempre que relevante mostrar-se-ão 

as várias opiniões. No entanto, dado que a parte prática deste trabalho consistiu na construção de 

uma ferramenta para modelação de organizações segundo a framework CEO, teve-se que tomar 

uma posição nesses aspectos. Neste caso optou-se por considerar válida a opinião de que os 

conceitos anteriores não são papéis, à excepção de Actor, mas sim classes de entidades, até porque 

nenhum desses quatro conceitos tem um comportamento específico que se consiga descrever. Actor 
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é algo que consegue agir, ou seja, que é capaz de ter algum comportamento. Mas um papel é a 

mesma coisa. Segundo (6) estes dois conceitos, papel e actor, são considerados equivalentes. 

3.4 Actividades 

Segundo (4) uma actividade representa a maneira de como várias entidades colaboram através do 

desempenho de papéis para atingirem um determinado resultado de interesse à organização. Mostra 

como o trabalho é realizado dentro da organização. Uma actividade pode ser decomposta em 

actividades de granularidade mais pequena para introduzir mais detalhe à especificação. Os papéis 

são usados para separar a descrição do comportamento requerido pela actividade da descrição das 

entidades. Desta maneira as entidades e as actividades são descritas separadamente e os papéis 

são reutilizados por diferentes entidades em diferentes actividades.  

A definição anterior de actividade está de acordo com a relação representada na Figura 14. Embora 

se discorde que os quatro tipos de conceitos envolvidos numa actividade sejam especializações de 

Papel, não se discorda que estes conceitos estejam obrigatoriamente ligados a qualquer actividade. 

Concorda-se com o facto de que toda a actividade tem que ter um (ou mais) estado observável que 

serve para monitorizar o estado dessa actividade, tem que ter um (ou mais) objectivo, caso contrário 

não existe razão para a sua existência, e envolve recursos. No entanto, estes conceitos serão 

considerados entidades. Além disso uma actividade também tem que ter a participação de alguma 

coisa que seja capaz de realizar algum comportamento. Portanto, para já, poder-se-ia representar 

estas restrições através das relações da Figura 15. Pode-se reparar que as setas entre os conceitos 

desta figura não têm qualquer anotação. Posteriormente este aspecto será mais detalhado. Estas 

relações violam a relação fundamental da framework CEO representada na Figura 8. 

 

Figura 15 – Alguns papéis passam a ser entidades 

3.4.1 Especialização e composição de actividades 

Tal como as entidades e os papéis também as actividades podem ser especializadas e 

decompostas. Uma actividade ser uma especialização de outra significa que a primeira faz tudo o 

que a segunda faz e acrescenta alguma funcionalidade. Uma actividade ser composta por várias 

actividades significa que a primeira faz tudo, e possivelmente mais, do que as actividades que a 
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compõem fazem. Na Figura 16 está ilustrado um exemplo que mostra estes dois tipos de relação. 

Vender livro é composto por cinco actividades: Identificar clientes, Informar cliente, Receber 

pagamento, Pedir ao fornecedor e Entregar livro. Como consequência, a actividade Vender livro irá 

fazer, pelo menos, tudo o que estas cinco actividades fazem, embora não necessariamente pela 

ordem que se encontram. As actividades Vender livro na loja e Vender livro pela internet são 

especializações de Vender livro. Vão herdar toda a funcionalidade da actividade Vender livro. 

 

Figura 16 – Relações de especialização e de composição entre actividades 

A framework CEO propõe uma metodologia para decompor actividades em actividades de menor 

granularidade. Os estados observáveis de uma actividade dependem do objectivo do modelo e 

podem ser utilizados como critério para decomposição de actividades. Se, depois de uma 

decomposição de actividades, uma qualquer actividade não tiver um estado observável associado 

então deve-se alterar a decomposição. Desta maneira, modelos com diferentes objectivos terão 

interesses em diferentes estados observáveis e produzirão diferentes decomposições de actividades. 

Na Figura 17 está representado uma decomposição de uma actividade. Aqui a Actividade 1 foi 

decomposta em duas actividades: Actividade 1.1 e Actividade 1.2. A Actividade 1.1 tem associado 

um estado observável, no entanto a Actividade 1.2 não tem. Logo não faz sentido a existência da 

Actividade 1.2 e a decomposição deverá ser alterada.  
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Figura 17 – Decomposição de actividades 

3.4.2 Coordenação de actividades 

Além de decompor as actividades é importante explicar como estas são coordenadas. Só assim se 

percebe como é que uma actividade está a acrescentar valor, ou seja, a razão de ela existir. A 

coordenação das actividades é modelada recorrendo a um conjunto de primitivas como fluxos de 

controlo, fluxos de dados, evento, decisões, etc. Modelar uma actividade é dizer em que consiste o 

trabalho feito por essa actividade e como é feito. Passa por modelar as competências necessárias 

até aos aspectos de coordenação necessários para atingir os seus objectivos. Na framework CEO os 

modelos que mostram a coordenação entre actividades (modelação de actividades ou de processos), 

através das primitivas anteriormente referidas, também mostram os vários tipos de entidades que 

participam em cada actividade e os papéis desempenhados.  

Na Figura 18 está representado um modelo onde se mostra a descrição da actividade Fazer uma 

omeleta. Este exemplo foi retirado de (4) e está de acordo com a visão de que todas as entidades se 

relacionam com actividades apenas através de papéis. Neste modelo as entidades e actividades 

estão representadas em caixas e os papéis em setas anotadas. As setas mais grossas representam 

fluxos de controlo. 

 

Figura 18 – Actividade Fazer omeleta (versão original) 



18 

 

A modelação segundo esta visão levanta dois problemas. O primeiro ocorre quando uma actividade 

se relaciona com uma entidade passiva, ou seja, com uma entidade que não mostra comportamento. 

Segundo esta visão todas as relações entre entidades e actividades são mediadas com papéis. 

Portanto, para relações com entidades passivas são criados papéis que as ligam às actividades, 

papéis estes que não representam nenhum comportamento, entrando, assim, em contradição com a 

definição de papel. Exemplos disso são os estados observáveis, objectivos de negócio e recursos já 

anteriormente referidos. 

O segundo problema ocorre nas relações activas que as actividades têm. Aqui apenas deveria 

interessar especificar o comportamento necessário para uma dada actividade ser executada, 

independentemente das características intrínsecas das entidades que vão realmente realizar esse 

comportamento. O comportamento é definido a partir de papéis. As características intrínsecas a partir 

de entidades. Acredita-se que nestes casos não deveria ser necessário especificar o tipo de 

entidades que vão ter contacto com as actividades. Veja-se o exemplo da actividade Fritar ovos. 

Para executar esta actividade é necessário um Cozinheiro. Cozinheiro descreve o comportamento de 

cozinhar. Tanto pode ser uma Pessoa como um sistema mecânico automatizado a realizar este 

comportamento. O mais correcto seria apenas especificar que esta actividade necessita do 

comportamento de Cozinheiro e deixar em aberto o tipo de entidade que pode realizar esse papel. 

Para resolver estes problemas é proposta uma modelação diferente da actividade anterior. A Figura 

19 mostra essa outra modelação. 

 

Figura 19 – Actividade Fazer omeleta (versão alterada) 

Neste modelo existem dois grandes tipos de relações (Figura 20 e Figura 21). As relações entre 

actividades e entidades representam relações passivas e eliminam a existência de um papel (que 

não iria ter algum comportamento associado) entre os dois conceitos. Um exemplo deste tipo de 

relação é a existente entre a actividade Aquecer a gordura na frigideira e a entidade Frigideira. As 

relações entre actividades e papéis representam relações activas. Aqui apenas interessa o 

comportamento necessário para execução da actividade e não as características intrínsecas das 
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entidades que poderão desempenhar esse papel. Um exemplo deste tipo de relação é a existente 

entre a actividade Fritar ovos e o papel Cozinheiro. 

 

Figura 20 – Relação entre Actividade e Entidade 

 

Figura 21 – Relação entre Actividade e Papel 

3.4.3 Classes e instâncias de actividades 

Até agora apenas se falou em classes de actividades. Todas as figuras mostradas nesta secção 

apenas diziam respeito a classes de actividades. Tal como as entidades, uma actividade pode ser 

classe ou instância. Uma classe de actividade descreve uma porção de trabalho que é feita 

regularmente numa organização. É como se fosse o código de uma função em programação. 

Modelar uma classe de actividade é como escrever o código da função que essa actividade 

desempenha. Tem  que se ter em conta os vários eventos que podem ocorrer e decidir o que fazer 

para cada um deles. Ou seja, é normal nesta fase de modelação já estarem contemplados os vários 

passos a tomar para cada um dos eventos que se espera que possam ocorrer. A Figura 19 é um 

exemplo de um modelo de uma classe de actividade, embora seja uma actividade bastante simples e 

sequencial.  

Uma instância de actividade é uma realização de uma actividade no tempo e no espaço. Uma 

instância de actividade é um processo que está a executar o “código” especificado na classe da 

actividade correspondente. Podem existir várias, até ao mesmo tempo, e embora sejam todas 

diferentes, todas se regem pelas mesmas regras, regras essas que estão especificadas no “código” 

da classe de actividade. Numa instância de actividade as relações, tanto as passivas como as 

activas, são com instâncias de entidades. As relações passivas (Figura 20) são instanciadas com 

instâncias da classe de entidade com a qual a classe da actividade se relaciona. Este 

comportamento pode-se comparar ao que acontece com estruturas de dados em programação. 

Quando um processo é iniciado todas as variáveis são iniciadas com instâncias da sua classe. As 

relações activas (Figura 21) são instanciadas com instâncias de entidades que sejam capazes de 

desempenhar o papel com o qual a classe de actividade se relaciona. Este comportamento, por sua 

vez, é parecido com a utilização de interfaces em programação. Quando se escreve o código 

(modelação da classe de actividade) são especificadas interacções com objectos através de 

interfaces (papéis). Depois, durante a execução do código, são criadas instâncias que implementam 

as interfaces necessárias (entidades capazes de desempenhar os papéis necessários). 
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Assim como em programação, também numa actividade nem sempre é necessário instanciar todas 

as instâncias e todos os papéis porque nem todas as sub actividades de actividade são 

necessariamente executadas (se, por exemplo, existirem pontos de decisão). 

3.5 Modelo de papéis (role model) 

Segundo (5), o processo de modelação pode ser decomposto na construção de dois modelos 

complementares: o modelo de objectos de negócio e o modelo de papéis. O modelo de objectos de 

negócio lida com a especificação da estrutura e das propriedades intrínsecas dos objectos de 

negócio (um objecto de negócio é uma entidade ou uma actividade segundo este autor). Um modelo 

de papéis tem como objectivo descrever relações e restrições entre papéis. Uma restrição diz as 

condições necessárias para as relações entre os conceitos (Entidades, Papéis e Actividades) serem 

válidas (7). O modelo de papéis, juntamente com as suas restrições, estabelece regras que as 

entidades e as actividades vão ter que respeitar. 

As restrições podem ser de diversos tipos e de diferentes complexidades. Costumam ser 

especificadas nos modelos através de setas anotadas que ligam conceitos. Na Figura 22 está 

representado um exemplo de uma restrição. Numa actividade do tipo Dar uma aula os papéis de 

Professor e de Aluno não podem ser desempenhados pela mesma entidade. A restrição está 

especificada textualmente.  

 

Figura 22 – Restrição entre conceitos 

Neste caso o significado parece óbvio, mas em casos mais complexos poderiam ocorrer problemas 

de interpretação. Bastava, por exemplo, que os dois papéis fossem necessários noutro tipo de 

actividade e nesse caso não era claro se nessa outra actividade os dois papéis também não 

poderiam ser desempenhados pela mesma entidade. Para resolver este problema é proposto em (5) 

que se utilize a linguagem OCL para descrever as restrições. 

3.6 Vistas arquitecturais 

Em (8) é dito que os processos de negócio são o código ADN organizacional, que são a base para 

uma leitura não ambígua da organização. O plano real da organização é o plano dos processos de 

negócio. É considerado que as primitivas para representação da organização se devem centrar nos 

processos de negócio. Mas dispor apenas deste conjunto de primitivas não é suficiente quando se 

pretende representar algo tão complexo como a realidade organizacional: são precisas vistas sobre 

uma organização, outros planos além do plano dos processos de negócio.  
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É neste área que a framework de Zachman (9) contribuiu muito para o desenvolvimento da 

framework CEO. A framework CEO propõe a modelação de uma organização através da construção 

de cinco vistas arquitecturais: arquitectura organizacional, arquitectura de negócio, arquitectura de 

informação, arquitectura de aplicações e arquitectura tecnológica (Figura 23). As setas entre as 

vistas arquitecturais representam relações de dependência. 

 

Figura 23 – Vistas arquitecturais da framework CEO 

A diferença para a framework de Zachman é que, embora exista dependência entre as vistas 

arquitecturais, a referência não é circular. Desta maneira, é possível estabelecer mais facilmente 

uma metodologia, ou pelo menos uma ordem, para construir a arquitectura empresarial. Com um 

menor número de dependências directas é mais fácil estabelecer regras para verificar se as 

arquitecturas estão alinhadas. 

Todas estas vistas arquitecturais são constituídas por conceitos fundamentais (Entidades, Papéis e 

Actividades). No entanto, mostram diferentes perspectivas sobre a relação destes conceitos 

dependendo dos objectivos de cada vista arquitectural. As próximas subsecções detalham cada uma 

das cinco vistas arquitecturais da framework CEO e explicam as suas dependências. Estas 

descrições foram retiradas de (4). 

3.6.1 Arquitectura Organizacional 

A arquitectura organizacional descreve aspectos da organização que não estão directamente 

relacionados com áreas de negócio em que a organização está presente nem com os mecanismos 

que usa para criar valor ao cliente. Os aspectos de interesse nesta vista arquitectural são a missão, 

visão, estratégia e a definição de unidades organizacionais. 



22 

 

A missão é uma descrição da razão da existência da organização. Define o objectivo final das suas 

actividades e ajuda a guiar os seus empregados no seu dia-a-dia através da especificação de valores 

corporativos. A visão é o que a organização pretende alcançar. A estratégia é como ela pretende lá 

chegar. É um conjunto de decisões e de acções que permitirão, a partir do estado actual da 

organização, chegar até ao estado desejável, a visão. No que diz respeito à definição de unidades 

organizacionais, a arquitectural organizacional tem em conta assuntos relacionados com recursos 

humanos como as competências das pessoas, objectivos individuais e o papel que têm na 

organização. 

3.6.2 Arquitectura de Negócio 

Esta arquitectura tem interesse pela maneira como o negócio é feito na organização. Depende da 

arquitectura organizacional, em particular da estratégia, e explica através da modelação dos 

processos de negócio como é que a organização acrescenta valor aos seus clientes. 

O componente principal desta vista arquitectural é o processo de negócio. Um processo de negócio é 

um conjunto coordenado de actividades que acrescentam valor ao cliente, ou seja, o resultado dum 

processo de negócio tem qualquer coisa a mais do que as suas entradas e essa “coisa a mais” foi 

produzida pela organização e tem interesse para o cliente. 

Esta vista dá particular relevância a modelos que mostram a coordenação de processos de negócio e 

as competências necessárias para a execução deles. Um processo de negócio não é mais do que 

uma actividade a um nível de granularidade maior. Portanto, os modelos constituintes desta vista 

arquitectural são semelhantes ao modelo representado na Figura 19. 

3.6.3 Arquitectura de Informação 

A arquitectura de informação é uma vista sobre o que a organização precisa de saber para conseguir 

executar correctamente os seus processos de negócio, como especificados na arquitectura de 

negócio. Esta arquitectura depende, portanto, da arquitectura de negócio.  

É composta por entidades informacionais que são descrições de alto nível sobre a informação 

utilizada na organização e são independentes dos sistemas e tecnologias usados por esta. As 

entidades informacionais têm um identificador, definido segundo uma perspectiva de negócio, e um 

conjunto de atributos. Os atributos de uma entidade informacional dependem dos papéis que ela 

desempenha. Além de serem descritas as várias entidades informacionais também são descritas, 

nesta vista arquitectural, as relações entre estas entidades. 

3.6.4 Arquitectura de Aplicações 

A arquitectura de aplicações tem dois objectivos: suportar os requisitos de negócio e permitir uma 

gestão eficiente das entidades informacionais existentes na organização. Para satisfazer estes 

objectivos a arquitectura de aplicações deve ser derivada a partir das arquitecturas de informação e 

de negócio. 
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Esta arquitectura identifica quais as aplicações necessárias para suportar os processos de negócio e 

para gerir a informação de que os processos necessitam. Para cada aplicação são especificados 

quais os serviços que esta deve disponibilizar. Além da descrição individual de cada aplicação, esta 

arquitectura apresenta a relação existente entre todas as aplicações. Desta maneira é possível 

perceber como é que as aplicações se vão integrar e como é que a informação vai ser distribuída 

entre aplicações. 

Os dois tipos de conceitos que compõem esta arquitectura são o bloco IS (Information System) e o 

serviço. Um serviço descreve uma operação que é disponibilizada aos processos de negócio. Um 

bloco IS descreve uma aplicação e, entre outras coisas, é composto por vários serviços. 

3.6.5 Arquitectura Tecnológica 

A arquitectura tecnológica descreve a tecnologia de implementação das aplicações bem como a 

infra-estrutura e o ambiente requerido para instalar os sistemas de suporte aos processos de 

negócio. Esta arquitectura abrange diversos tipos de conceitos que vão desde conceitos 

relacionados com software até conceitos relacionados com hardware. Esta arquitectura tem uma 

dependência directa com as arquitecturas de informação e de aplicações e, portanto, deve ser 

construída depois destas últimas duas. 

A arquitectura tecnológica é constituída por três tipos de blocos IT (Information Technology): blocos 

IT de infra-estrutura, blocos IT de plataformas e blocos IT de aplicações. Um bloco IT de infra-

estrutura representa componentes físicas desde nós computacionais (servidores ou computadores 

pessoais) a nós não computacionais (impressoras, componentes de redes). Um bloco IT de 

plataforma representa a implementação de serviços usados na instalação das aplicações como os 

sistemas operativos ou plataformas de integração de aplicações. Um bloco IT de aplicações é a 

implementação concreta de uma das aplicações que pertence à arquitectura de aplicações. 

Além de blocos de IT, a arquitectura tecnológica também é composta por serviços IT. Estes servem 

de interface aos blocos IT para disponibilizar funções ao exterior. Podem ser usados por outros 

serviços IT (composição de serviços) ou por aplicações. 

3.6.6 A interligação entre os conceitos das várias arquitecturas 

As arquitecturas são vistas diferentes sobre a organização. Cada uma tem interesses diferentes 

sobre certos aspectos da organização e, portanto, modelos diferentes associados a cada uma. Por 

exemplo, a arquitectura de negócio é composta, entre outros, por diagramas de processos de 

negócio e a arquitectura de informação é composta, entre outros, por diagramas semelhantes aos 

diagramas de classes de UML. No entanto todos estes modelos têm a característica comum de 

serem a representação de relações entre os conceitos existentes na organização. 

Na Figura 24 estão representados os conceitos que fazem parte de cada uma das vistas 

arquitecturais propostas pela framework CEO e a maneira como estas se relacionam. Cada uma 

destas caixas representa uma Entidade, um Papel ou uma Actividade. 
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Figura 24 – Vistas arquitecturais detalhadas 

Esta descrição das vistas arquitecturais em termos dos conceitos fundamentais que as compõem e 

das suas relações é baseada em (10). No entanto aqui propõe-se uma alteração adicionando-se os 

estereótipos considerados adequados e que expressam que tipo mais abstracto de conceito está 

inerente. Nomeadamente, Serviço IT, Serviço e Actor são papéis pois são descrições de 

comportamento. Processo de negócio é uma actividade de maior granularidade. Tudo o resto são 

entidades.  
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4 Proposta de alteração ao meta modelo da framework CEO 

A framework CEO tem como objectivo introduzir regras e alguma metodologia para criar um 

repositório coerente e integrado de informação sobre organizações. As regras surgem a partir dos 

conceitos fundamentais que existem numa organização (Entidades, Actividades e Papéis) e das 

restrições sobre relações que podem existir entre estes. A metodologia surge na existência de 

relações de dependência não circulares entre as vistas arquitecturais e no estabelecimento de quais 

os modelos a desenvolver em cada uma dessas vistas.  

No capítulo anterior foram apresentadas as principais ideias desta framework. Foram também 

apresentadas algumas propostas de alterações no que diz respeito à modelação, em particular à 

modelação de actividades. Estas propostas fazem com que seja possível uma actividade relacionar-

se directamente com uma entidade ou uma actividade relacionar-se com um papel sem associar 

nenhuma entidade a esse papel, o que viola a relação fundamental entre os conceitos da framework 

CEO. Agora apresenta-se a proposta de alteração a esta relação, bem como outros motivos para 

esta proposta. 

Um problema desta framework resulta da ausência de flexibilidade da relação fundamental. Esta 

relação diz que uma entidade apenas se pode relacionar com outra no contexto de uma actividade. 

Apenas podem existir relações directas entre entidades se estas forem do tipo estrutural: ou 

composição ou especialização. Embora todas as entidades se relacionem com todas as outras, esta 

relação é implícita. Como todas as actividades se relacionam com todas as outras, através de 

relações de especialização, de composição ou de coordenação, e como todas as entidades se 

relacionam pelo menos com uma actividade (caso contrário não faria sentido a sua existência) então 

todas as entidades se relacionam com todas as outras. A Figura 25 mostra esta relação indirecta 

entre entidades. Aqui a Entidade W tem uma relação indirecta com a Entidade Z através da 

Actividade X, Actividade Y e possivelmente outras. A partir deste conjunto, possivelmente complexo, 

de relações entre a Entidade W e Entidade Z pode ser difícil extrair o significado da relação entre 

estas duas entidades.  

 

 

Figura 25 – Relação indirecta entre Entidades 

Uma das linhas de investigação que está agora a ser desenvolvida no Centro de Engenharia 

Organizacional é o estudo das dependências funcionais entre actividades (11), (12). Esta linha de 

investigação preocupa-se com a descrição de dependências funcionais entre actividades e 
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entidades, e prever, através destas dependências, quais os impactos na organização de alterações 

às mesmas (actividades e/ou entidades) e/ou excepções esperadas e não esperadas na sua 

execução. Dado o estado prévio da framework CEO estas dependências não podiam ser descritas 

porque apenas se aceitavam relações de composição, de especialização e de fluxo entre as 

actividades. 

4.1 Alteração à relação fundamental 

Devido a todas as razões anteriores considerou-se relevante tornar mais flexível a relação 

fundamental entre conceitos da framework CEO. A nova relação proposta está representada nas 

Figura 26 e Figura 27. Todos os três conceitos originais (Entidade, Actividade e Papel) continuam a 

ter o mesmo significado. A única diferença é que, agora, qualquer um destes três conceitos pode-se 

relacionar directamente com qualquer outro através de um predicado. Uma Entidade, uma Actividade 

e um Papel são Objectos de negócio e um Objecto de negócio pode-se relacionar directamente com 

outro Objecto de negócio através de um predicado. Objecto de negócio aqui tem um significado 

diferente do que em (5). Em (5) Papel não é considerado um Objecto de negócio. Nesta proposta 

Objecto de negócio representa tudo o que tem interesse à organização, incluindo o conceito de 

Papel. 

 

Figura 26 – Relação fundamental proposta 

 

Figura 27 – Objecto de negócio 

Esta proposta foi baseada em (6). Segundo (6) o universo é constituído por entidades. E como não 

existem entidades isoladas, todas as entidades se relacionam, directamente ou indirectamente, com 

todas as outras entidades. As relações existentes no universo são do tipo Sujeito – Predicado – 

Objecto e onde Sujeito e Objecto são duas quaisquer entidades no universo. Aqui as entidades têm 

um significado diferente que as entidades da framework CEO. Tudo o que existe no universo é uma 

entidade. É portanto bastante mais geral do que uma entidade da framework CEO. 

Esta visão do universo é aplicada às organizações. Segundo este autor uma organização pode ser 

descrita através entidades que se relacionam através de relações. A diferença é que no caso deste 

autor as entidades são bastantes mais abstractas que os Objectos de negócio usados na proposta 

desta dissertação. Em (6) as próprias relações são entidades, ou seja, podem existir relações entre 

relações. Dado que não podem existir entidades isoladas esta definição pode colocar problemas de 
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recursividade infinita. Desta maneira optou-se por propor que as relações apenas pudessem existir 

entre Objectos de negócio e não entre relações. 

4.2 Topologia das coisas existentes numa organização 

Todas as Coisas no domínio de uma organização podem ser consideradas ou Objectos de Negócio 

ou Relações (Figura 28), ou seja, tudo o que tem interesse para uma organização pode ser uma 

classe que seja uma especialização de Objecto de negócio (incluindo Entidade, Actividade ou Papel) 

ou de Relação ou uma instância de uma dessas classes. 

Esta proposta baseou-se em (6). Como já foi referido anteriormente, este autor considera que tudo o 

que pode existir no universo são entidades e que parte destas entidades são relações. No entanto, 

como o nome Entidade já estava a ser usado com outro significado, decidiu-se chamar Coisa ao 

conceito de Entidade de (6).  

 

Figura 28 – Topologia das Coisas 

4.3 Relações 

Todas as relações têm, pelo menos, três atributos: Sujeito, Predicado e Objecto, tanto as classes de 

relações como as instâncias de relações. As classes das relações, tal como uma classe normal, 

definem as características das instâncias de relações que pertencem a essa classe. Isso é 

conseguido através da especificação dos seus três atributos ao nível da classe (ao contrário dos 

outros casos onde não havia introdução de valores nos atributos ao nível das classes). O atributo 

Predicado numa classe define qual o predicado que as instâncias dessa relação vão ter. Os atributos 

Sujeito e Objecto especificam os dois tipos de Objectos de negócio sobre os quais as instâncias de 

relação podem ocorrer. Ou seja, nas classes de relações são definidas algumas regras que as suas 

instâncias têm que respeitar (6). 

Veja-se um exemplo de uma classe de relações. Desempenhar papel representa uma classe de 

relações (Figura 29). Esta relação diz que todas as suas instâncias terão que ocorrer entre Entidades 

e Papéis com o predicado desempenha. Esta classe de relações representa as relações 

desempenha introduzidas no capítulo anterior na descrição da framework CEO e que servem para 

indicar que uma dada entidade é capaz de realizar o comportamento de um dado papel. 
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Figura 29 – Relação Desempenha papel 

Uma instância de uma relação pode ser entre classes de objectos de negócio, entre instâncias de 

objectos de negócio ou até entre uma classe e uma instância de objectos de negócio. Olhe-se de 

novo para o exemplo da relação desempenha entre as entidades Pessoa e Chefe de projecto (Figura 

30). Aqui, nesta relação, Pessoa é o Sujeito porque é a entidade que se encontra no início da seta e 

Chefe de projecto é o Objecto porque é a entidade ao fim da seta. 

 

Figura 30 – A Entidade Pessoa desempenha o Papel Chefe de projecto 

Esta relação, embora seja entre duas classes de objectos de negócio, é uma instância da relação 

Desempenhar papel. O seu significado é que uma pessoa (instância da entidade Pessoa) pode ser 

um chefe de projecto (realizar o comportamento descrito pelo papel Chefe de projecto). Esta 

instância de relação também pode ser representada como uma instância normal em UML como 

mostra a Figura 31. No entanto, a representação através de setas é bastante mais fácil de interpretar 

e vai ser a usada daqui para a frente. 

 

Figura 31 – Instância da Relação Desempenhar papel 

As instâncias de relações sobre classes de Objectos de negócio estabelecem restrições sobre as 

relações que podem ser criadas sobre instâncias desses Objectos de negócio. E as restrições não 

ocorrem só sobre instâncias directas das classes envolvidas nas relações, ocorrem também sobre 

instâncias de especializações dessas classes. Desta maneira é possível que o João (uma instância 

de Pessoa) seja um Chefe de projecto (Figura 32). 
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Figura 32 – A instância de Pessoa João desempenha o Papel de Chefe de projecto 

Mas nem sempre as relações ao nível das classes têm o carácter opcional como a da Figura 30 (uma 

instância de Pessoa pode ou não ser um Chefe de projecto). A semântica de uma relação pode ser 

diferente de classe de relação para classe de relação e até de instância para instância de relação 

dentro da mesma classe. Uma relação ao nível das classes pode tanto significar que as suas 

instâncias têm a opção, a obrigação ou outro tipo de restrição qualquer de se relacionar com outro 

objecto de negócio (6). Estas características poderão ser expressas através de uma linguagem 

própria (como o OCL, por exemplo) e serem expressas na seta da instância de relação (Figura 30) 

ou na caixa da instância (Figura 31). 

Ao nível das relações entre instâncias de Objectos de negócio não faz sentido existirem restrições. 

Estas relações são entre coisas concretas que existem num dado espaço e tempo. A sua relação é 

observável. Não pretende ditar regras de relacionamento entre Objectos de negócio. Apenas 

pretende descrever uma situação real entre Objectos de negócio concretos da organização. 

4.4 Exemplo de modelação 

No capítulo anterior foram apresentados dois modelos da coordenação da actividade Fazer omeleta. 

O primeiro foi retirado de (4) e era constituído por relações entre entidades e actividades mediadas 

por papéis. Depois, ainda nesse capítulo, foi apresentada uma proposta de alteração: começou a ser 

possível ligar directamente actividades a entidades e a não ser obrigatório associar entidades aos 

papéis necessários das actividades. No entanto, nesta representação ainda não existia significado 

nenhum associado às relações entre conceitos. 

Agora, na Figura 33, mostra-se esse exemplo modelado segundo o novo meta modelo proposto. 

Aqui todos os objectos de negócio aparecem ligados através de instâncias de relações 

representadas por setas e onde cada seta tem anotado o predicado da classe de relação 

correspondente. Ao lado de algumas setas são apresentadas algumas restrições que terão de ser 

respeitadas ao nível das instâncias dos objectos de negócio. Neste exemplo as restrições resumem-

se a restrições de cardinalidade. No entanto poder-se-iam colocar restrições mais complexas. 

Nome = João
Data de nascimento = 02/10/1984
Sexo = Masculino
Objectivos = Reduzir 20% dos custos do cliente
Desempenho = 9/10
Remuneração = 120.000 euros anuais

«Entidade»
João : Pessoa

+EstimarDataConclusão()

-Objectivos
-Desempenho
-Remuneração

«Papel»
Chefe de projecto

desempenha
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Figura 33 – Actividade Fazer omeleta (versão final) 

Este exemplo pretende descrever a classe de actividade Fazer omeleta através da especificação das 

classes de objectos de negócio relacionados com esta actividade e das instâncias de relações entre 

eles. É como fazer a especificação do código da actividade Fazer omeleta. As instâncias desta 

actividade terão que obedecer a esta especificação. 

Os predicados anotados ao lado das setas identificam os tipos de relações existentes entre os 

objectos de negócio. Os significados destes predicados são explicados nas descrições das relações 

correspondentes, juntamente com os atributos Sujeito, Predicado e Objecto. Neste exemplo as 

instâncias de relações pertencem a um conjunto de sete classes de relações diferentes, resultado da 

existência de sete predicados entre os objectos de negócio. Estas classes de relações podem ser 

vistas na Figura 34. Nesta figura apenas são apresentados os atributos das relações. Os 

estereótipos Relação são neste caso redundantes. Eles apenas servem para dizer qual o tipo de 

conceito de uma dada caixa. Neste caso é perfeitamente visível que todos estes conceitos são 

relações devido aos símbolos de especialização que todos têm com a classe Relação. 
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Figura 34 – Classes de relação utilizadas 

Os predicados escolhidos poderiam ter sido outros. O importante é que o significado dos predicados 

seja entendido pelas pessoas que vão modelar e que sejam utilizados coerentemente. As setas são 

dirigidas para se perceber qual dos dois objectos de negócio é o Sujeito e qual é o Objecto. Poder-

se-ia perfeitamente utilizar predicados com o significado simétrico. Por exemplo, a Relação início de 

actividade em vez de ter como Objecto a actividade que começa a actividade do Sujeito, podia ser ao 

contrário. A actividade Sujeito podia ser a que começava a actividade Objecto. O que interessa, 

repita-se, é que os predicados sejam utilizados de forma coerente. 

Podem-se utilizar outros elementos que facilitem a representação dos modelos. No exemplo da 

Figura 33 optou-se por representar os fluxos através de predicados. Poder-se-ia ter apresentado 

estes mesmos fluxos através de outro tipo de setas, como as que foram utilizadas nos modelos 

anteriores, para facilitar a modelação e a leitura. No entanto, desta maneira, não se poderia usar os 

mesmos tipos de setas, no mesmo ou em outros modelos, para representar predicados diferentes. O 

mesmo se passa com outros casos bastante recorrentes como as relações de especialização e de 

composição que normalmente são representados através dos seus elementos na linguagem UML. 

Ou seja, é possível usar tanto a representação da Figura 35 como a da Figura 36 para as relações 

de especialização e de composição desde que não se usem os mesmos elementos em outro sítio 

com diferentes significados. 

 

Figura 35 – Relações de especialização e de composição representadas na notação UML 

«Objecto de negócio»
Objecto 1

«Objecto de negócio»
Objecto 2

«Objecto de negócio»
Objecto 3
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Figura 36 – Relações de especialização e de composição representadas através de predicados 

4.5 As vistas e os predicados 

Uma vista sobre a organização é uma maneira diferente de olhar para as coisas que existem na 

organização. As vistas têm diferentes objectivos e por isso cada uma mostra aspectos diferentes 

sobre as mesmas coisas. A Figura 33 mostra uma vista sobre a actividade Fazer omeleta. Esta vista 

tem o objectivo de mostrar como é que a actividade é feita. Sendo este o objectivo, a vista tem 

interesse em saber quais as sub actividades necessárias para realizar a actividade Fazer omeleta, 

como é que estas são coordenadas e as entidades e os papéis necessários para a realização de 

cada uma delas. Para mostrar todos estes aspectos foi necessário pesquisar sobre o espaço de 

objectos de negócio todas as instâncias de relações pertencentes às classes de relações mostradas 

na Figura 34. 

Sobre os objectos de negócio anteriores poder-se-iam criar mais vistas. Por exemplo, poder-se-ia 

chegar à conclusão que uma vista que realçasse os aspectos estruturais (relações de especialização 

e de composição) destes objectos de negócio seria útil. Esta vista seria a apresentada na Figura 37 

que tem como componentes os mesmo objectos de negócio apresentados na Figura 33, no entanto 

mostra relações diferentes. 

«Objecto de negócio»
Objecto 1

«Objecto de negócio»
Objecto 2

«Objecto de negócio»
Objecto 3

é especilização de

é composto por
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Figura 37 – Vista estrutural sobre as Coisas que participam na actividade Fazer omeleta 

A conclusão que se torna evidente é que os predicados estão fortemente relacionados com as vistas. 

Uma vista pode ser especificada através dos predicados que interessam a essa vista (6). No caso da 

representação da coordenação de actividades, como o exemplo da Figura 33, esses predicados 

poderiam ser os seguintes: produz output, realizada por, usa recurso, recebe input, começa por, 

realiza-se antes de e acaba em. No caso de uma vista estrutural, como a do exemplo da Figura 37, 

os predicados relevantes seriam é especialização de e é composto por.  

Não se pretende neste trabalho chegar à conclusão de quais são os predicados necessários para 

modelar todos os aspectos relevantes de uma organização. Também não é objectivo chegar a um 

conjunto de vistas que mostrem da melhor maneira o que é a organização. O importante a focar é 

«Objecto de negócio»
Objecto de negócio

«Entidade»
Entidade

é especialização de

«Actividade»
Actividade

é especialização de

é especialização de
«Entidade»

Ovos

«Entidade»
Ovos

[Batidos]

é especialização de

«Entidade»
Recipiente

é especialização de

«Entidade»
Fogão

é especialização de

«Entidade»
Frigideira

é especialização de
«Entidade»

Omeleta
é especialização de

«Entidade»
Gordura

«Entidade»
Gordura
[Quente]

é especialização de

é especialização de

«Actividade»
Bater ovos

«Actividade»
Aquecer a gordura na frigideira

«Actividade»
Fritar ovos

«Actividade»
Fazer omeletaé especialização de

é especialização de

é especialização de
é especialização de

é composto por

é composto por
é composto por

«Papel»
Papel

é especialização de

«Papel»
Batedor

«Papel»
Cozinheiro

«Papel»
Operador de batedor

é especialização de

é especialização de

é especialização de
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que uma vista pode ser especificada através de um conjunto de predicados. No entanto, para a 

modelação de alguns exemplos práticos na componente prática desta dissertação, foram definidas 

três vistas: a estrutural, a funcional e a de negócio. A definição da vista estrutural encontra-se em 

anexo (Anexo III – Definição da vista estrutural usando um exemplo prático). 

Para uma ferramenta suportar modelação em engenharia organizacional é essencial seja 

suficientemente flexível para que o modelador consiga especificar os predicados que quer usar para 

modelar e para que consiga especificar as vistas que quer ter sobre a organização. 

4.6 Ideias mais importantes da proposta de alteração 

Neste capítulo foi apresentada a proposta de mudança ao meta modelo da framework CEO. Esta 

nova proposta pretende modelar uma organização recorrendo à especificação de Objectos de 

negócio e de Relações entre eles. 

Foi proposto que tudo o que existe de interesse numa organização fosse chamado de Objecto de 

negócio e que fosse de um de três tipos: Entidade, Actividade ou Papel. Entre objectos de negócio 

existem relações. Não se pretendeu fazer uma lista de todas as relações que fariam sentido para 

qualquer organização. No entanto existem três tipos de relações que estão presentes em qualquer 

modelação: Desempenhar papel, Especialização e Instanciação. As condições anteriormente 

descritas podem ser observadas na Figura 38 e na Figura 39. Acredita-se que todas elas estão 

presentes em todas as organizações, o que impõe restrições às relações que podem ser criadas 

entre Coisas numa organização. 

 

Figura 38 – Coisas que existem em todas as organizações 

 

Figura 39 – Relação fundamental proposta 

Quando se modela uma organização recorre-se aos objectos de negócio e às relações referidas no 

parágrafo anterior. Mas também se recorre a novos tipos de objectos de negócio e de relações que 
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sejam necessários para representar a realidade organizacional. Ou seja, o modelo de classes, em 

cima representado, é estendido para a organização que está a ser modelada. Desta maneira, cria-se 

um novo modelo de classes mais completo e mais adaptado à organização em questão. Este novo 

modelo estendido vai, por sua vez, impor mais restrições às coisas que podem ser criadas na 

organização. Pode colocar restrições tanto a nível de classes (a classes mais especializadas) como a 

nível das instâncias que podem ser criadas.  

O modelo de classes é considerado o desenho da organização. Define as regras da organização. O 

conjunto das instâncias que respeita o modelo de classes é a execução da organização. Diz o que 

está realmente a acontecer na organização.  
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5 Modelação em Engenharia Organizacional num wiki semântico 

Esta dissertação teve uma componente prática bastante significativa. Modificou-se um wiki semântico 

para permitir a modelação em Engenharia Organizacional suportando a framework CEO com as 

alterações propostas nos capítulos anteriores. Este capítulo tem como objectivo explicar como a 

alteração ao wiki foi concretizada e quais as vantagens de modelar uma organização num wiki 

semântico. 

Começa-se por descrever resumidamente quais as funcionalidades que uma ferramenta deve ter 

para conseguir suportar modelação segundo a framework CEO. De seguida introduzem-se os 

conceitos de wiki e de wiki semântico. Depois descrevem-se as características do Semantic 

MediaWiki, o wiki semântico escolhido para suportar a framework CEO, que levaram à escolha deste 

wiki semântico. Por fim, ainda se descrevem quais as funcionalidades adicionadas ao Semantic 

MediaWiki para melhor suportar a framework CEO e como é que se pode modelar uma organização 

neste motor de wiki modificado. 

5.1 Características ideais de uma ferramenta para suportar modelação em 

Engenharia Organizacional 

Algumas das características consideradas necessárias numa ferramenta para suportar este tipo de 

modelação resultam directamente da definição da framework CEO, outras resultam do 

reconhecimento da dificuldade do processo de modelação de uma organização e têm como objectivo 

facilitar a vida às pessoas que vão executar essa tarefa. 

5.1.1 Descrever objectos de negócio 

Grande parte do trabalho de modelação de uma organização consiste na descrição dos Objectos de 

negócio que existem nessa organização. Uma ferramenta que tenha intenções de suportar a 

framework CEO tem que permitir uma correcta descrição destes objectos de negócio. Tem que 

permitir a especificação de atributos e métodos junto dos objectos de negócio. Além disso também é 

essencial que permita a introdução de conteúdos não estruturados, como texto, porque há coisas 

que são mais difíceis de descrever e de perceber se não forem feitas em texto. 

5.1.2 Relações entre objectos de negócio 

Além de descrever os objectos de negócio que existem na organização é necessário descrever as 

relações entre eles. A este tipo de conteúdo, relações entre objectos de negócio, chama-se conteúdo 

estruturado. É importante pois, além de facilitar a descrição e compreensão das relações entre os 

objectos de negócio aos utilizadores, permite que a ferramenta consiga entender esse conteúdo e 

auxilie os utilizadores na pesquisa e visualização de informação. 

5.1.3 Vistas sobre a organização 

As vistas sobre uma organização servem para ajudar o utilizador da ferramenta a abstrair-se da 

complexidade organizacional e focar-se apenas no que lhe interessa num dado momento. Servem 
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também para guiar o utilizador pelos conteúdos existentes no repositório de informação. Estas vistas 

deverão ser construídas e actualizadas automaticamente pela ferramenta a partir do conteúdo 

estruturado existente sobre a organização.  

Neste trabalho não foram definidas vistas sobre a organização (através da especificação de 

predicados), nem tão pouco se enunciaram quais as vistas que deveriam existir. Um primeiro ponto 

de partida seria dizer que existem cinco vistas de interesse: as cinco vistas arquitecturais propostas 

em (4). De qualquer maneira decidiu-se deixar este ponto em aberto. É, pois, necessário que a 

ferramenta seja flexível ao ponto de ser possível um utilizador especificar as vistas que lhe 

interessam e de poder alterar a definição de cada vista. 

5.1.4 Motor de pesquisa semântico 

Uma organização não é um sistema simples. A sua representação envolve bastantes objectos de 

negócio, mesmo para organizações de pequena dimensão. As vistas, referidas anteriormente, 

facilitam a navegação do utilizador pela informação da organização. No entanto não substituem um 

motor de pesquisa poderoso. Um motor de pesquisa semântico, além de ter as capacidades de um 

motor de pesquisa textual, tem a possibilidade de pesquisar conteúdos semânticos ou estruturados. 

Ou seja, este motor nas suas pesquisas pode ter em conta as relações existentes entre os vários 

objectos de negócio para restringir os resultados apresentados. É, portanto, um motor de pesquisa 

com muito mais precisão. 

5.1.5 Detecção de relações inválidas 

A definição de classes e de relações entre classes, ou seja, a definição do modelo de classes, cria 

restrições que têm que ser respeitadas ao nível de classes mais especializadas e ao nível das 

instâncias. Durante a definição dessas classes mais especializadas ou de instâncias, o modelador 

pode tentar criar descrições da organização que violam o desenho da organização, ou seja, que vão 

contra a semântica especificada. Tal poderá suceder por distracção ou por não saber as regras que 

têm que ser respeitadas. É de grande interesse que uma ferramenta para modelar organizações 

tenha a capacidade de impossibilitar a criação de tais violações ou de, apenas, as indicar.  

5.1.6 Suporte a vários modeladores 

Modelar uma organização é uma tarefa que envolve várias pessoas. É raro que exista uma pessoa 

que detenha todo o conhecimento sobre a organização, mesmo em organizações pequenas e em 

fase inicial de vida. Desta maneira é essencial que a ferramenta dê suporte à modelação 

colaborativa. É importante que a ferramenta seja facilmente acessível por todos os modeladores, que 

permita a identificação de utilizadores e a monitorização das mudanças realizadas por cada um. 

5.2 Wiki 

Um wiki possibilita a edição de documentos de forma colaborativa através de um web browser 

usando para tal uma linguagem bastante simples. Consiste num conjunto de páginas interligadas 
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através de links. Um wiki é, essencialmente, uma base de dados para criação, navegação e pesquisa 

de informação. Por vezes também se chama wiki aos programas executam o wiki. 

5.2.1 Edição de páginas 

Uma característica pela qual os wikis são bastante conhecidos é pela facilidade com que se podem 

criar páginas e actualizá-las. Um wiki tem dois modos: o modo de visualização e o modo de edição. 

No modo de visualização vêem-se as páginas processadas, isto é, com o texto formatado, com links 

para outras páginas e com imagens e outros objectos multimédia. No modo de edição temos acesso 

ao código da página onde o podemos alterar. O código é bastante simples, mais simples que HTML. 

A formatação do texto faz-se através do paradigma WYSIWYG (“What You See Is What You Get”) 

recorrendo a uma barra de formatação bastante semelhante à de dum simples processador de texto 

como a da Figura 40.  

 

Figura 40 – Barra de formatação de um wiki 

5.2.2 Links entre páginas 

Os links para outras páginas e as figuras são introduzidos através da especificação do nome do alvo, 

da página ou da figura desejada, entre duplos parêntesis rectos. A Figura 41 mostra o texto que teria 

de ser introduzido no modo de edição da página Lisboa para ser criado um link para a página 

Portugal. A Figura 42 mostra o que apareceria no modo de visualização da página Lisboa. Nesta 

figura Portugal é um link. 

 

Figura 41 – Criação de um link no modo de edição 

 

Figura 42 – Apresentação de uma página com um link 
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5.2.3 Controlo de alterações 

A maior parte dos wikis guarda uma lista de todas as alterações feitas às suas páginas pelos vários 

utilizadores, o que torna possível voltar a repor versões antigas de uma dada página, quer porque foi 

cometido algum erro ou devido a actos de vandalismo. Os wikis são desenhados com uma filosofia 

de tornar fácil a correcção de erros em vez de tornar difícil a sua introdução. 

Caso seja encontrado algum erro numa página, os utilizadores podem aceder à lista de alterações 

feitas a essa página e até comparar as várias versões (Figura 43) para decidir qual das antigas 

versões repor. 

 

Figura 43 – Comparação entre várias versões da mesma página de wiki 

5.2.4 Pesquisa 

A maior parte dos wikis disponibiliza um motor de pesquisa por título. Outros, adicionalmente, têm 

incorporado um motor de pesquisa textual completa, que pesquisa no conteúdo das páginas para ver 

se encontra correspondência com o que se pretende encontrar. 
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5.3 Wiki semântico 

Um wiki semântico é semelhante a um wiki tradicional mas com uma nova característica: permite a 

introdução de relações semânticas. Uma relação semântica é um link com significado. Nos wikis 

tradicionais um link apenas liga duas páginas. O significado dessa relação não é explícito, tem que 

ser interpretado através do contexto em que se encontrava. O objectivo das relações semânticas é 

tornar explícito o significado da ligação entre duas páginas do wiki. 

Num wiki semântico pode-se tornar o significado da relação entre Lisboa e Portugal explícito. Para 

dizer que Lisboa é a capital de Portugal em vez de se introduzir o texto da Figura 41 introduz-se o 

que está representado na Figura 44. Embora no modo de visualização o resultado seja igual ao da 

Figura 42, a indicação do significado da relação entre as duas páginas traz vantagens ao nível das 

pesquisas. 

 

Figura 44 – Introdução de uma relação semântica 

Adicionalmente às pesquisas textuais, por título e por conteúdo, um wiki semântico consegue fazer 

pesquisas semânticas. Uma pesquisa semântica pesquisa no espaço das relações semânticas. 

Desta maneira poder-se-ia perguntar ao wiki qual era a capital de Portugal e este apresentar-nos-ia a 

página de Lisboa. Os wikis semânticos disponibilizam, normalmente, motores de pesquisa bastante 

poderosos que permitem pesquisas semânticas bastante complexas. 

5.4 Semantic MediaWiki 

Foram estudados e comparados vários wikis semânticos para escolher o que melhor suportava a 

modelação em Engenharia Organizacional. Este estudo encontra-se em anexo (Anexo I – 

Comparação de wikis semânticos para suporte à modelação em Engenharia Organizacional). De 

todos os wikis semânticos estudados chegou-se à conclusão que o melhor, como ponto de partida 

para modelação em Engenharia Organizacional, seria o Semantic MediaWiki. O Semantic MediaWiki 

(13) é uma extensão ao MediaWiki, o wiki que suporta a Wikipedia.  

De início o Semantic MediaWiki foi o escolhido por ser o wiki que disponibiliza as pesquisas 

semânticas mais complexas (14) e por permitir que os resultados delas sejam embebidos nas 
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páginas (15). Ou seja, é possível, no modo de edição deste wiki, especificar pesquisas semânticas. 

Depois, sempre que se queira visualizar esta página, no modo de visualização, todas essas 

pesquisas são executadas e os seus resultados são colocados dentro da página. A ideia inicial era 

usar as pesquisas semânticas embebidas para mostrar as vistas sobre a informação organizacional. 

No entanto, embora sejam as pesquisas semânticas mais completas de todos os wikis estudados, 

chegou-se à conclusão que não são suficientemente flexíveis para o objectivo que se tinha em 

mente. As características que se mostraram bastante úteis para o tipo de modelação pretendido 

foram outras. Estas são descritas de seguida. 

5.4.1 Templates 

Um template é como uma função de programação definida através de texto e cujo resultado também 

é texto (16). É definida como uma página normal do wiki com a diferença que é criada no namespace 

Template. Podem-se, opcionalmente, definir parâmetros, indicando em que zonas da página eles 

devem ser inseridos. Um template coloca-se dentro de uma página através da introdução de uma 

chamada ao template no modo de edição dessa página. Nesta chamada são especificados os 

valores de cada parâmetro. Quando uma página é processada todas as suas chamadas a templates 

são substituídas pelo texto que resulta das suas invocações com os parâmetros especificados. 

Veja-se um exemplo. Na Figura 45 mostra-se a definição do template Cumprimento. É um template 

que, conforme a hora do dia, dá o respectivo cumprimento, Bom dia, Boa tarde ou Boa noite, seguido 

do nome do utilizador e da data. O nome do utilizador é um parâmetro. Terá que ser especificado na 

chamada ao template. Os nomes entre chavetas duplas são chamadas a templates já definidos no 

Semantic MediaWiki. Ou seja, um template pode ele próprio conter chamadas a outros templates. 

 

Figura 45 – Definição do template Cumprimento 

Para chamar o template Cumprimento coloca-se, no modo de edição de uma página qualquer, o seu 

nome entre chavetas duplas e especifica-se o valor para cada parâmetro, neste caso apenas nome 

(Figura 46). 
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Figura 46 – Chamada ao template Cumprimento 

O resultado é o que aparece na Figura 47.  

 

Figura 47 – Apresentação da chamada ao template Cumprimento 

5.4.2 Definição de novas funções 

Outra das funcionalidades que se revelou essencial foi a possibilidade de criar novas funções que 

podem ser utilizadas da mesma maneira que os templates. As funções são definidas 

programaticamente, em PHP (a linguagem em que o Semantic MediaWiki está escrito), e são 

adicionadas à lista de funções. Sempre que o Semantic MediaWiki encontrar uma página com uma 

chamada a uma dessas funções invoca-a para apresentar o seu resultado no sítio da página onde foi 

especificado. A grande vantagem da possibilidade de definição programática de funções é que se 

podem criar funções bastante mais complexas do que o que é possível fazer apenas com templates.  

5.5 Semantic MediaWiki no suporte à framework CEO 

Nesta altura já se sabe o que é a framework CEO e quais as características necessárias para uma 

ferramenta a poder suportar. Também já se sabe o que são wikis semânticos e algumas das 

características mais relevantes do Semantic MediaWiki. Nesta secção vai-se explicar como é que 

este wiki, com algumas alterações realizadas na componente prática desta dissertação, consegue 

suportar a framework CEO na modelação de organizações. 

Para ajudar a compreensão desta secção vai ser utilizado o exemplo da actividade Fazer omeleta, 

introduzido em capítulos anteriores. O exemplo vai ser mostrado em inglês porque tanto as vistas 
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sobre a organização como os predicados foram definidos nesta língua no wiki. Alguns predicados 

utilizados diferem um pouco dos que foram apresentados anteriormente e em alguns casos foram 

utilizados predicados simétricos. 

5.5.1 Cada página representa uma Coisa 

Cada Coisa que existe na organização (Figura 48), sendo Objecto de negócio ou Relação, classe ou 

instância, deverá ter uma e apenas uma página do wiki associada. Uma página do wiki apenas 

poderá, no máximo, estar relacionada com uma Coisa da organização (existirão outras páginas com 

outros objectivos que não o da descrição de Coisas). 

 

Figura 48 – Coisas que existem em todas as organizações 

Em cada uma dessas páginas deverá ser feita a descrição da Coisa a que diz respeito. Esta 

descrição é feita através da especificação dos seus atributos, da definição das várias relações que 

mantém com outras Coisas e da introdução de conteúdos textuais que contribuem para uma melhor 

compreensão dessa Coisa. Os atributos podem-se especificar recorrendo à capacidade de criação 

de atributos que o Semantic MediaWiki disponibiliza ou então criando páginas para cada um destes 

atributos. Os conteúdos textuais podem ser utilizados, por exemplo, na descrição de comportamento 

de certos Papéis ou na descrição de Actividades quando não se ache relevante detalhar mais essa 

actividade através da definição de novas sub actividades e da coordenação entre elas. A definição de 

relações entre Coisas é abordada na próxima secção. 

5.5.2 Definição de relações 

As relações entre Coisas são definidas através da capacidade de introdução de relações semânticas 

já disponibilizadas originalmente pelo Semantic MediaWiki (17). Uma relação semântica é um triplo 

(Sujeito, Predicado, Objecto) e é definida na página Sujeito através da introdução de 

“[[Predicado::Objecto]]”. Portanto, para se definirem todas as relações que uma dada Coisa tem, 

introduzem-se os vários conjuntos “[[Predicado::Objecto]]” correspondentes às várias relações onde 

essa Coisa é Sujeito. Note-se que segundo a framework CEO as relações existem apenas entre 
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Objectos de negócio. No entanto existem dois tipos de relações que também podem existir entre 

Relações: as relações de especialização e as relações de instanciação.  

Veja-se um exemplo: a actividade Fritar ovos que faz parte da actividade Fazer omeleta. Na página 

desta actividade, além de se descrever a actividade, são descritas todas as relações onde esta é 

Sujeito (Figura 49). A Figura 50 apresenta o modo de visualização da página desta actividade.  

 

Figura 49 – Definição da actividade Fritar ovos no modo de edição 
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Figura 50 – Apresentação da página da actividade Fritar ovos 

Sempre que é introduzido “[[Predicado::Objecto]]” no modo de edição de uma página está a ser 

criada uma instância de relação. Uma instância de relação identifica que existe um determinado tipo 

de relação entre dois Objectos de negócio, sendo estes instâncias ou classes de Objectos de 

negócio.  

Mas para instâncias de relações entre Objectos de negócio poderem ser introduzidas têm de existir 

definições do significado dessas relações, ou seja, da sua semântica. Essa definição de semântica é 

feita recorrendo a uma página para cada tipo de relação que possa existir. Na Figura 51 está 

representada uma página onde se define o tipo de relação Desempenhar papel. A sua definição pode 

ser feita tanto com a utilização de atributos ou de texto livre. Uma vez definidos os tipos de relações 

que podem existir e os seus respectivos significados, as suas instâncias de relações adquirirão o 

significado definido na página da classe de relação a que pertencem. 
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Figura 51 – Definição da relação Desempenhar papel no modo de edição 

Na introdução de instâncias de relações, por vezes, é necessário mais do que apenas dizer que 

existe um determinado tipo de relação entre Objectos de negócio. Por exemplo, podem-se querer 

especificar restrições numa dada relação entre duas classes de Objectos de negócio, restrições 

essas que o modelo de instâncias terá que respeitar. Ou poderá ser necessário especificar atributos 

numa instância de relação Desempenhar papel entre instâncias de entidades e de papéis, definindo 

os valores dos atributos extrínsecos que resultam dessa relação. Tudo isto pode ser especificado na 

página de wiki associada à instância de relação em questão. Estas páginas são criadas 

automaticamente quando é introduzida uma instância de relação. A criação automática destas 

páginas não era suportada originalmente pelo Semantic MediaWiki, foi algo que teve de ser 

adicionado. No momento de criação destas páginas também são criados os atributos dessa instância 

de relação (Sujeito, Predicado e Objecto) e uma relação de instanciação entre a instância de relação 

associada à página e a classe de relação a que pertence. Na Figura 52 mostra-se a página 

correspondente à instância de Relação de input entre a entidade Gordura e a actividade Aquecer 

gordura na frigideira. A relação semântica especificando a relação de instanciação e a definição dos 

atributos é feita, depois das alterações, automaticamente pelo wiki. O resto da página pode ser 

utilizado para introduzir outros tipos de conteúdos, como por exemplo restrições. Neste caso foi 

especificado que por cada ovo se deve colocar vinte gramas de gordura. Nesta figura também 

aparecem as vistas organizacionais. Este tema só será discutido nas próximas secções. 
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Figura 52 – Página de uma instância de relação com uma restrição 

Até agora apenas se falou na introdução de conteúdos, quer semânticos quer textuais, e não é 

visível qual a relevância de modelar organizações num wiki. O maior contributo do trabalho realizado 

no wiki não é a nível da introdução de informação, mas sim a nível da apresentação, através de 

vistas.  

5.5.3 Vistas no Semantic MediaWiki 

Uma vista é uma maneira de olhar sobre alguma coisa. Neste caso particular é uma maneira de olhar 

para a informação que existe no wiki. Como foi dito anteriormente, não se pretende dizer o que deve 

ser apresentado em cada vista nem que vistas devem existir. Desta maneira a definição de vistas 

deve ser algo bastante flexível. 

A solução encontrada foi definir as vistas num template e colocar automaticamente uma chamada a 

esse template em todas as páginas do wiki (16). Assim, quando se pretender alterar a definição de 

uma vista, basta alterar o template das vistas e a partir desse momento todas as páginas 

processarão a definição do template com as vistas já alteradas. Para colocar as vistas em todas as 

páginas de forma transparente para o utilizador, foi colocada uma chamada ao template das vistas 

no final da página, a nível do código do wiki. 

Voltando ao exemplo da actividade Fazer omeleta. Na actividade Fazer omeleta apenas têm que se 

declarar as sub actividades constituintes desta. A descrição desta actividade é feita através das 

relações de coordenação de cada uma das suas sub actividades juntamente com as descrições 

destas. Portanto, o que se teria que colocar no modo de edição desta actividade seria apenas algo 

semelhante ao representado na Figura 53. 
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Figura 53 – Definição da actividade Fazer omeleta no modo de edição 

No entanto, com a utilização do template das vistas organizacionais, o resultado seria algo bem mais 

interessante. A Figura 54 mostra o modo de visualização desta mesma página. 
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Figura 54 – Apresentação da página da actividade Fazer omeleta 

Tirando a primeira linha de texto, que foi introduzida no modo de edição desta página, tudo o resto 

faz parte do template das vistas organizacionais e foi criado automaticamente pelo wiki a partir da 

informação semântica existente. Aquando da escrita desta dissertação, o template das vistas 

organizacionais é constituído por três partes: o desenho da coordenação da actividade, vistas sobre 

a organização a partir de pesquisas semânticas e indicação dos erros cometidos em relações 

semânticas. Nas próximas secções detalham-se cada uma destas partes. 

5.5.4 Vistas sobre a organização a partir de pesquisas semânticas 

Uma das partes mais importantes da componente prática desta dissertação foi a realização de uma 

função que permite fazer pesquisas semânticas (pesquisas nas relações semânticas existentes) de 

forma mais simples e flexível do que o mecanismo de pesquisa originalmente disponibilizado pelo 

Semantic MediaWiki. Esta função recorreu à capacidade de definição de novas funções do Semantic 

MediaWiki e pode ser chamada em qualquer página ou template no modo de edição. 
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Esta função olha para a informação sobre a organização como um grafo onde os nós representam 

Coisas e os arcos entre nós representam instâncias de relações (Figura 55). Uma pesquisa destas 

consiste no percurso de caminhos no grafo. Para se fazer uma pesquisa semântica tem que se 

definir o caminho que esta função deve percorrer. Isso é feito através da especificação dos vários 

parâmetros desta função. Para mais detalhes sobre esta função deverão ser consultados os Anexo II 

– Semantic Search e Anexo III – Definição da vista estrutural usando um exemplo prático. 

 

Figura 55 – Informação sobre a organização vista sobre a forma de um grafo 

Esta função foi utilizada no template das vistas organizacionais para mostrar várias vistas sobre a 

organização do ponto de vista da Coisa que está a ser vista em cada momento. Ou seja, o que é 

mostrado em cada vista em cada momento depende da Coisa correspondente à página que está a 

ser visualizada. Para isso, foi necessário introduzir como parâmetro da função a página que está a 

ser visualizada a cada momento no wiki. Assim, os resultados que a função apresenta dependem, 

entre outras coisas, deste parâmetro. 

Durante a modelação de alguns exemplos no wiki utilizaram-se três vistas sobre a organização 

(podem ser vistas na Figura 54): vista estrutural, vista funcional e vista de negócio. A vista estrutural 

apresenta informação relacionada com a estrutura das Coisas como a posição da Coisa que está a 

ser visualizada na hierarquia, a sua composição ou os atributos que esta tem. A vista funcional está 

relacionada com aspectos que estão actualmente a ser investigados no Centro de Engenharia 

Organizacional e que se focam em questões de dependências funcionais entre actividades e 

impactos que fugas ao padrão normal de funcionamento de certas actividades podem ter no resto da 

organização. A vista de negócio interessa-se por aspectos mais relacionados com a actividade 

normal das organizações (as operações), e mostra, por exemplo, o que cada actividade produz, 

necessita ou quem nela intervém.  

Estas vistas foram consideradas as mais interessantes nos vários exemplos que foram introduzidos 

no wiki. Todas elas foram especificadas através de chamadas à função de pesquisa semântica no 
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template das vistas organizacionais. Caso se decida adicionar ou remover vistas e/ou alterar a 

definição de cada uma basta mudar as pesquisas semânticas que fazem parte deste template. A 

partir desse momento, as páginas que são apresentadas já mostrarão as vistas conforme o que foi 

especificado na alteração.  

A Figura 56 mostra o modo de edição do template das vistas organizacionais onde podem ser vistas 

as chamadas à função de pesquisa semântica. 

 

Figura 56 – Definição do template das vistas organizacionais no modo de edição 

5.5.5 Desenho da coordenação da actividade 

Esta parte do template descreve uma actividade através da representação da coordenação das suas 

sub actividades, ou seja, através da representação de fluxos de controlo entre as sub actividades que 

compõem a actividade que está a ser descrita e através da representação de recursos manipulados 

ou de agentes que manipulam estas sub actividades. É uma representação bastante utilizada em 

modelação de processos de negócio e que permite uma percepção mais rápida da actividade que 

está a ser descrita. 

Esta funcionalidade de representação esquemática de actividades foi adicionada ao Semantic 

MediaWiki através da definição de uma nova função que é chamada no template das vistas 

organizacionais e da integração com um programa que desenha grafos, o Graphviz. A função utiliza 

a informação existente no repositório sobre a actividade para chamar o Graphviz. Este programa cria 

uma imagem vectorial com a representação da coordenação da actividade. Esta imagem vectorial 

tem como vantagem ser clicável: cada elemento da imagem contém um link para a página do wiki 

correspondente.  
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Na Figura 57 mostra-se a imagem vectorial criada para a actividade Fazer omeleta. As cores e o tipo 

de setas distinguem diferentes tipos de Coisas e de relações. Podem ser facilmente mudados 

através da alteração dos parâmetros enviados ao programa. 

 

Figura 57 – Imagem vectorial representado a actividade Fazer omeleta 

Para a criação das representações esquemáticas das actividades, o repositório de informação é 

consultado recorrendo à função de pesquisa semântica introduzida na secção anterior. Cada vez que 

uma página de uma actividade é consultada, todas as pesquisas semânticas necessárias são 

realizadas e é feita uma nova imagem vectorial representando essa actividade. Desta maneira 

garante-se que a imagem vectorial apresentada foi construída a partir de informação actualizada 

sobre a actividade. 

5.5.6 Indicação de relações semânticas inválidas 

Ao definir uma classe de relação definem-se também os tipos de Coisas que podem fazer parte do 

Sujeito e do Objecto de cada uma das instâncias dessa classe de relação. A definição destes 

atributos é feita através da especificação de valores para cada um deles (Sujeito e Objecto) na 

página correspondente à classe de relação. Um exemplo de uma destas definições para a relação 

Desempenhar papel pode ser visto na Figura 51. Neste tipo de relação os sujeitos das instâncias de 

Desempenhar papel terão de ser Entidades e os objectos Papéis. O modo de visualização é o que 

aparece na Figura 58. 
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Figura 58 – Apresentação da página da relação Desempenhar papel 

A definição das classes de relações, como feito na Figura 51, faz com que seja possível detectar 

automaticamente a existência de instâncias inválidas dessas relações. Para cada instância de 

relação basta verificar se o Sujeito e o Objecto estão de acordo com o especificado na sua classe. 

No caso de instâncias de relação Desempenhar papel se o Sujeito não for do tipo Entidade ou o 

Objecto do tipo Papel então deverá ser mostrado um erro. Na Figura 58 pode-se observar que 

existem duas instâncias de Desempenhar papel: “Pessoa – desempenha – Cozinheiro” e “Pessoa – 

desempenha – Ovo”. A primeira parece estar correcta. A segunda não. Ovo não é papel, é entidade. 

A Figura 59 mostra a página de Pessoa. Aqui definem-se, entre outras coisas, os papéis que uma 

pessoa pode desempenhar. Nesta figura pode-se ver que o wiki detectou correctamente que a 

relação de uma Pessoa desempenhar o papel de Ovo é inválida porque Ovo não é um papel. A 

detecção desta relação inválida foi feita através da definição de uma nova função que é chamada no 

template das vistas organizacionais e que verifica se as relações que uma dada Coisa tem estão de 

acordo com as classes de relações a que pertencem. 
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Figura 59 – Apresentação da página da entidade Pessoa 

No que diz respeito a evitar relações inválidas existiam duas hipóteses: não deixar o modelador criar 

relações inválidas ou deixá-lo criar todas as relações possíveis mas avisá-lo que não estão coerentes 

com o que foi especificado. Optou-se pela segunda hipótese porque está mais de acordo com a 

filosofia dos wikis. 

A detecção de informação incoerente é bastante importante numa ferramenta deste estilo. Embora 

se tenha conseguido implementar correctamente um mecanismo de detecção de instâncias de 

relações que violam a definição da classe de relação correspondente, isto está longe de ser uma 

detecção completa de incoerências na informação. Anteriormente falou-se no modelo de classes. 

Este modelo impõe restrições sobre as instâncias e relações que podem existir entre elas. No 

entanto, não existe, ainda, no wiki um mecanismo que permita verificar se o modelo de instâncias 

respeita o modelo de classes. 

5.5.7 Suporte a vários modeladores 

Uma característica importante identificada anteriormente para um correcto suporte à modelação 

organizacional foi o suporte a vários modeladores. O Semantic MediaWiki já possui funcionalidades 

suficientes para que se possa dizer que suporta correctamente vários modelares. 
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O Semantic MediaWiki possui mecanismos de criação de contas de utilizadores e mecanismos de 

autenticação, o que, juntamente com a possibilidade de especificar as permissões de cada utilizador, 

permite controlar exactamente o que cada utilizador pode fazer.  

Outra funcionalidade que o Semantic MediaWiki possui, já referida anteriormente, é o registo de 

todas as alterações feitas a todas as páginas por cada utilizador. Sempre que é feita uma alteração a 

uma página é registado o utilizador que a fez e a data e a versão anterior é guardada. Desta 

maneira, é possível voltar a versões anteriores de uma dada página. É muito útil em casos de 

introdução de erros provocados por vandalismo ou de erros criados não intencionalmente. 

5.6 Comentário  sobre  as  alterações  feitas  ao  Semantic  MediaWiki  e 

possível trabalho futuro a realizar 

Neste capítulo foi apresentado o Semantic MediaWiki como ferramenta de modelação em engenharia 

organizacional e suporte à framework CEO. O Semantic MediaWiki é o wiki semântico mais completo 

e mais adequado para o tipo de modelação pretendido. Foi, por isso, o wiki escolhido como ponto de 

partida. No entanto, mesmo sendo bastante completo, tiveram que se fazer diversas alterações. 

Foram feitas alterações em questões relacionadas com a introdução de conteúdos, como foi o caso 

da criação automática de páginas associadas a instâncias de relações. Mas a maior parte das 

alterações foram feitas em questões relacionadas com a apresentação de informação. O maior 

contributo da componente prática desta dissertação foi a introdução da possibilidade de se criarem 

vistas sobre a informação, de forma relativamente simples, através da invocação da função de 

pesquisa semântica. Caso se pretenda adicionar ou alterar vistas apenas é necessário fazer 

invocações à função de pesquisa semântica numa página: no template das vistas organizacionais. 

Embora se ache que o trabalho realizado tornou o Semantic MediaWiki numa ferramenta bastante 

atractiva para modelar informação sobre organizações ainda se podem melhorar muitos aspectos. 

Um desses aspectos, já referido, é a introdução de um mecanismo mais completo de detecção de 

relações inválidas. O mecanismo introduzido apenas detecta instâncias de relações que não 

respeitam os tipos de Sujeito e de Objecto da classe de relação a que pertence. É necessário um 

mecanismo que detecte incoerências mais complexas, que consiga entender se as instâncias de 

Objectos de negócio estão a obedecer às regras que o modelo de classes, ou semântico, impõe. 

Outro aspecto que também pode ser melhorado é a representação esquemática de actividades. A 

colocação dos vários Objectos de negócio não é a mais intuitiva e a diferenciação de tipos de 

Objectos de negócio não foi muito bem conseguida apenas através de diferenciação de cores. É 

necessário utilizar melhor o programa de desenho de grafos, o Graphviz, ou mesmo alterá-lo para 

representar de melhor forma as actividades. Uma possibilidade será parametrizar a chamada ao 

Graphviz para representar as actividades na notação BPMN. 

A interface também pode ser melhorada. Podia ser introduzida a capacidade de auto complete na 

introdução de relações semânticas no modo de edição. Por exemplo, quando o modelador 

introduzisse “[[“ seriam mostrados todos os Predicados disponíveis para criar relações, tendo em 
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conta a página onde se está a criar a relação já que esta é o Sujeito dessa relação que se quer criar 

e limita as relações que podem ser criadas. Depois de introduzido o Predicado da relação a criar 

seriam mostrados todos os Objecto de negócio que poderiam servir de Objecto na instância de 

relação a criar. Também seria interessante a possibilidade de criação de relações semânticas 

através de uma interface interactiva. Por exemplo, através da criação de setas dirigidas entre dois 

Objectos de negócio utilizando a tecnologia AJAX. 

Todas as alterações ao Semantic MediaWiki foram feitas sem ter em consideração questões de 

desempenho. As pesquisas feitas à base de dados não estão feitas, provavelmente, da maneira mais 

inteligente possível. Mais grave é a não utilização de um bom mecanismo de cache. Cada vez que é 

apresentada uma página no Semantic MediaWiki são feitas inúmeras pesquisas para poder 

apresentar as várias vistas sobre a organização e as incoerências encontradas em instâncias de 

relações. Quando se pretende visualizar uma actividade, a sua representação esquemática também 

é feita na altura mesmo que nada tenha mudado na informação. É necessária a implementação de 

um mecanismo de cache que melhore o desempenho do wiki sem degradar a qualidade da 

informação apresentada.  
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6 Conclusões e trabalho futuro 

Foi feita uma descrição sobre modelação organizacional e foi apresentada a framework CEO. 

Encontraram-se algumas incoerências nesta framework e alguns aspectos que se consideram que 

podem ser melhorados. Apresentou-se uma proposta justificada de alteração a esta framework. Por 

fim, propôs-se que se utilizasse um wiki semântico, mais especificamente o Semantic MediaWiki, 

para modelar organizações utilizando a framework CEO. Foram mostrados vários exemplos da 

utilização deste wiki neste tipo de modelação. 

Um contributo mais teórico desta dissertação foi a proposta de alteração à framework CEO. Propôs-

se a alteração da relação fundamental entre conceitos. Esta proposta baseou-se bastante no 

trabalho de (6). Originalmente, a relação fundamental entre conceitos dizia que uma Entidade apenas 

se podia relacionar com uma Actividade mediada por um Papel. Mostrou-se que nem sempre faz 

sentido relacionar uma entidade com uma actividade mediada por um papel quando a entidade não 

mostra comportamento activo nessa actividade. Mostrou-se também que, em caso de modelação de 

uma classe de actividade, apenas faz sentido modelar as relações com papéis e não associar 

nenhuma entidade. Essas entidades apenas são ligadas a instâncias dessa actividade em tempo de 

execução. Desta maneira criou-se um novo termo, Objecto de negócio, que representa a união de 

Entidade, Actividade e Papel e propôs-se que um Objecto de negócio, sendo classe ou instância, se 

possa relacionar com qualquer outro Objecto de negócio através de um Predicado. Um Predicado é o 

verbo que explica o significado de uma relação (6). 

Originalmente, na framework CEO, uma vista era definida através de uma lista de conceitos que 

faziam parte dela e as relações a mostrar eram definidas textualmente e de maneira pouco 

estruturada, o que poderia causar dificuldades de interpretação. Numa tentativa de resolver este 

problema foi proposto, em (6), que uma vista sobre a organização fosse definida através de 

Predicados. Desta maneira, a partir dos Objectos de negócio que existem na organização, das 

relações entre estes e de definições de vistas baseadas em predicados, é possível representar 

qualquer vista sem qualquer ambiguidade. Foram ainda definidas três vistas para a modelação de 

alguns exemplos práticos com o objectivo de testar o mecanismo de definição de vistas no Semantic 

MediaWiki, vistas essas que se revelaram bastante úteis. 

A componente prática desta dissertação tinha como objectivo o estudo da adequação de um wiki 

semântico no suporte à modelação em engenharia organizacional. Desta maneira, outra das 

contribuições desta dissertação foi a especificação de como utilizar o Semantic MediaWiki para 

modelar organizações de acordo com a framework CEO. Foi definido como se deveria introduzir a 

informação sobre os Objectos de negócio da organização e as relações entre estes no wiki. Foi 

também definida a maneira como a informação deveria ser apresentada, ou seja, as vistas. Foi 

proposto que as vistas fossem dependentes do Objecto de negócio que estava a ser visto em cada 

momento e que aparecessem em todas as páginas de forma automática. Também se achou 

conveniente que as vistas pudessem ser definidas num único local e que bastasse a sua alteração 

nesse local para, daí em diante, mudarem automaticamente em todas as páginas. 
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Para dotar o wiki com as funcionalidades necessárias para suportar a framework CEO da maneira 

proposta tiveram que ser feitas várias alterações ao programa, sobretudo no que diz respeito à 

capacidade de apresentar a informação. Foi criada uma função bastante flexível capaz de realizar 

pesquisas semânticas, que são pesquisas no modelo relacional associado às relações semânticas 

do Semantic MediaWiki. Adicionou-se ao wiki a capacidade de criar automaticamente representações 

esquemáticas de processos de negócio (ou actividades). E foi criado um mecanismo, embora ainda 

pouco completo, de detecção de relações inválidas. 

O resultado foi uma ferramenta que promete poder tornar-se bastante relevante para modelação em 

Engenharia Organizacional. Permite introduzir a informação sobre os Objectos de negócio da 

organização e das suas relações conforme o especificado na framework CEO modificada. É bastante 

flexível e eficaz na definição de vistas sobre a informação introduzida. A parte que, se melhorada, 

beneficiaria mais o wiki é a interface na introdução de informação estruturada. Actualmente é 

necessário criar todas as relações semânticas no modo de edição através da introdução de pares 

“[[Predicado::Objecto]]”. Mas se for introduzida a capacidade de introdução de relações semânticas 

interactivamente ou com o auxílio de auto complete, como proposto no capítulo anterior para trabalho 

futuro, o wiki poderá tornar-se numa ferramenta bastante fácil de usar 

Foram propostas outras alterações, de forma justificada, a fazer ao Semantic MediaWiki: melhorar a 

representação esquemática dos processos de negócio, criar um mecanismo mais completo de 

detecção de relações inválidas e melhorar o desempenho do wiki.  

Além de questões relacionadas com o desenvolvimento futuro do wiki existem outros aspectos que 

devem ser alvo de trabalho futuro, nomeadamente a definição de vistas. Deverá ser realizado um 

estudo para se chegar à conclusão sobre quais as vistas que fazem mais sentido numa organização 

e como cada uma delas é definida através de Predicados. Deveria ser também realizado um caso 

prático mais completo de modelação utilizando o Semantic MediaWiki modificado. Só assim se 

poderia avaliar o impacto e utilidade do uso de um wiki semântico para modelar organizações.
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Anexo I Comparação  de  wikis  semânticos  para  suporte  à 

modelação em Engenharia Organizacional 

Com o objectivo de escolher qual o wiki semântico que melhor servia de ponto de partida para 

modelar organizações estudaram-se vários wikis semânticos existentes. Este estudo é aqui 

apresentado. 

AI.1 Platypus 

O Platypus (18), (19) é um wiki semântico acessível através de um browser com o objectivo de criar 

conteúdos dentro de uma comunidade de prática. As suas principais características são as 

seguintes. 

AI.1.1 Não permite fazer log in nem a definição de permissões de acesso  

Não tem a funcionalidade de fazer log in pois pressupõe que o wiki corre dentro de um ambiente 

controlado. Também não consegue distinguir utilizadores e atribuir permissões diferentes a cada um. 

AI.1.2 Separação entre os conteúdos textuais e os conteúdos semânticos  

Uma página tem associados vários ficheiros RDF, onde estão anotações semânticas, e vários 

ficheiros HTML, onde estão os conteúdos textuais. Estes ficheiros não precisam de ser locais ao 

sistema, podendo assim criar páginas com conteúdos, semânticos e textuais, agregados a partir de 

diversas máquinas. 

AI.1.3 Atribuição de versões a cada página de conteúdos textuais  

Cada vez que é feita uma alteração textual numa página é criada uma nova versão dessa página. 

Embora não seja possível comparar versões diferentes, é possível fazer rollback e voltar a uma 

versão antiga dos conteúdos textuais dessa página. 

AI.1.4 Não existe suporte a controlo de versões de conteúdos semânticos  

Não é possível voltar a versões antigas de conteúdos semânticos. Todas as alterações semânticas 

são irreversíveis.  

AI.1.5 Não detecta incoerências  

Suporta ontologias em OWL mas não consegue detectar incoerências na informação semântica em 

relação às ontologias utilizadas. 

AI.1.6 Apresentação agrupada das relações semânticas  

Uma página no Platypus está dividida em três partes. A primeira contém todos recursos RDF subject 

que estão presentes em relações onde o recurso corrente é object. Os recursos subject aparecem 

agrupados por relação. Esta parte serve de navegação onde o utilizador pode escolher ver a 
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definição de qualquer um dos recursos subject ou das várias relações. A terceira parte é semelhante 

mas, desta vez, aparecem todos os recursos RDF que são object em relações onde o recurso 

corrente é subject. Na segunda parte, a central, aparece o conteúdo textual associado ao recurso 

corrente e todos os recursos do tipo literal (que representam atributos) que estão presentes em 

relações semânticas onde o recurso corrente aparece como subject.  

AI.1.7 Não suporta pesquisas semânticas  

Não é possível encontrar informação com base em conteúdos semânticos. Não suporta pesquisas 

simples (pesquisa por triplos com um dado subject, relation, object) nem pesquisas avançadas. 

AI.1.8 Apresentação por ordem de relevância  

O Platypus classifica as páginas numa perspectiva de relevância de acordo com o número de visitas 

feitas a uma página ou de classificações explícitas feitas por utilizadores. A classificação é depois 

usada para ordenar as várias páginas por ordem de relevância: para apresentar as páginas/recursos 

semanticamente relacionados com o corrente ou para apresentar resultados de pesquisas. 

AI.1.9 Criação automática de links  

Os utilizadores quando estão a introduzir conteúdos não têm que saber quando é que uma dada 

página já existe para criarem um link. Sempre que um utilizador introduz o nome de uma página já 

existente, o Platypus cria um link de forma automática para essa página. 

AI.1.10 Comentário 

A apresentação das relações semânticas (nas três partes diferentes) é muito pouco flexível: não dá 

para especificar quais as relações que se querem ver. Não é possível com este wiki fazer pesquisas 

semânticas, o que faz com que não seja tirado o máximo partido das relações semânticas criadas 

pelos utilizadores. Devido a estas duas lacunas, não podemos representar as várias vistas duma 

organização, ou seja, este wiki não suporta adequadamente a modelação de uma organização.  

AI.2 IkeWiki 

O IkeWiki (20), (21) é um wiki semântico acessível por browser e que foi criado para suportar 

engenheiros do conhecimento e investigadores a formalizar conhecimento sobre domínios 

específicos. 

AI.2.1 Interface fácil de usar e interactiva  

Além de ter uma interface semelhante à da Wikipedia, este wiki tem uma interface interactiva para 

utilizadores com menos capacidades técnicas. Utiliza a tecnologia AJAX para criar uma interface 

WYSIWYG (“What You See Is What You Get”) que permite introduzir interactivamente relações e 

entidades. Esta interface permite verificar a correcção das relações introduzidas pelos utilizadores. 
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AI.2.2 Definição de permissões de acesso  

É bastante flexível e completo na especificação de permissões de acesso.  

AI.2.3 Controlo de versões apenas para conteúdos textuais  

Permite comparar versões e fazer rollback de conteúdos textuais. Para conteúdos semânticos tal não 

é possível. 

AI.2.4 Navegação  

Apresenta uma lista com todas as entidades semanticamente relacionadas com a actual. Não 

possibilita a especificação dos tipos de relações que se querem visualizar. 

AI.2.5 Introdução de semântica  

A semântica é introduzida interactivamente pelo utilizador através da escolha dos vários tipos de 

relações e de conceitos existentes num editor apenas dedicado à introdução de semântica. Ou seja, 

existe um editor para introduzir semântica e um editor textual. 

AI.2.6 Compatibilidade com o MediaWiki  

Reconhece a sintaxe utilizada no MediaWiki, wiki utilizado pela Wikipedia. Permite, assim, copiar 

conteúdos directamente da Wikipedia para o IkeWiki e começar de seguida a adicionar anotações 

semânticas. 

AI.2.7 Compatibilidade com os standards de Semantic Web  

O IkeWiki é baseado em standards como o RDF e OWL, o que permite com que seja possível que 

este troque conteúdos com outras aplicações que também usem estes standards. 

AI.2.8 Suporte para utilizadores com diferentes níveis de experiência  

Permite configurar quais as funcionalidades que estão disponíveis a cada momento para adequar o 

ambiente de trabalho a utilizadores com diferentes níveis de experiência. 

AI.2.9 Suporte para inferência  

O IkeWiki possibilita a inferência de conhecimento não explícito na base de conhecimento. 

Actualmente suporta apenas inferência OWL-RDFS. 

AI.2.10 Não existem pesquisas semânticas  

O IkeWiki ainda não tem suporte para pesquisas semânticas, quer pesquisas semânticas simples 

quer pesquisas semânticas complexas. 

AI.2.11 Comentário 

Este wiki tem dois pontos fortes em relação ao Platypus para a modelação em Engenharia 

Organizacional: definição de permissões e introdução interactiva de relações semânticas através de 
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uma interface que usa a tecnologia AJAX. No entanto, também não tem suporte para pesquisas 

semânticas, que é essencial para a modelação de organizações. 

AI.3 SemperWiki 

O SemperWiki (22) é um wiki semântico pessoal. Tem como objectivo juntar as vantagens de um wiki 

semântico e de um wiki pessoal. Um wiki semântico tem vantagens relacionadas com a navegação e 

pesquisa de informação, um wiki pessoal tem vantagens associadas a uma boa usabilidade. As 

principais características deste wiki são as seguintes. 

AI.3.1 Não é um wiki acessível por um browser nem pela internet  

Não permite a criação em colaboração de conhecimento através da internet. É uma aplicação isolada 

no computador onde está instalada. 

AI.3.2 Não existe separação entre o modo de edição e de navegação  

Não é preciso o utilizador carregar num botão para começar a editar a página. Assim que uma 

página é aberta o modo de edição fica automaticamente ligado. 

AI.3.3 Conteúdos textuais e semânticos juntos  

Os conteúdos textuais e os conteúdos semânticos encontram-se juntos e são introduzidos na mesma 

área. 

AI.3.4 Representação em RDF  

As anotações semânticas são representadas em RDF. O RDF é uma representação flexível e é um 

standard de Semantic Web, o que permite a comunicação com outras aplicações (apenas aplicações 

locais) que usem os mesmos standards. Apenas temos que colocar o object e a relation de uma 

anotação, pois o subject está implícito: é o recurso correspondente à página na qual se está a 

colocar a anotação. 

AI.3.5 Navegação semântica inflexível  

Apresenta um menu com todas páginas semanticamente relacionadas. Não é possível restringir as 

relações que se pretendem visualizar a cada momento. 

AI.3.6 Pesquisas semânticas simples  

Permite fazer pesquisas semânticas onde se podem especificar valores para cada um dos três 

constituintes de um triplo RDF. Pesquisas semânticas mais complexas onde se podem fazer 

pesquisas semânticas aninhadas não são suportadas. 

AI.3.7 Não existem pesquisas semânticas embebidas  

Não existe a possibilidade de colocar resultados de pesquisas semânticas numa página, sendo 

assim necessária a intervenção do utilizador para manter os conteúdos actualizados. 
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AI.3.8 Atalhos de teclado  

Tem várias combinações de teclas para executar as várias funcionalidades. Aumenta o desempenho 

do utilizador experiente. 

AI.3.9 Resposta instantânea  

O SemperWiki guarda automaticamente cada alteração feita. As actualizações do conteúdo e do 

menu de navegação são feitas logo após alguma modificação por parte do utilizador, sem que este 

tenha a necessidade de dizer que pretende guardar a alteração. 

AI.3.10 Comentário 

Este wiki não foi construído com o objectivo de ser uma ferramenta para suportar a criação de 

conhecimento por várias pessoas. É um wiki pessoal. Era necessária uma grande alteração a este 

sistema para permitir a modelação colaborativa de organizações.  

AI.4 WikSAR 

O wiki semântico WikSAR (Semantic Authoring and Retrieval within a wiki) (23), (24), (25), 

anteriormente chamado Shawn (Structure Helps A Wiki Navigate), é um wiki acessível através de um 

browser que foi criado com os objectivos de ajudar o utilizador a encontrar a informação de que 

necessita, melhorar as pesquisas, a informação de navegação e manter as páginas actualizadas 

automaticamente. As características mais relevantes são as seguintes. 

AI.4.1 Introdução conjunta de conteúdos textuais e semânticos  

No modo de edição é apresentada uma text box onde estão os conteúdos semânticos e textuais da 

página corrente. Aí, pode-se introduzir e/ou alterar quer os conteúdos textuais quer os semânticos. 

Uma relação semântica é introduzida através de um par com “:” entre os dois valores. Na página 

“resource X” poder-se-ia introduzir em qualquer lugar da text box a linha “relation Y : resource Z” e 

isto seria interpretado como o triplo RDF (“resource X”,”relation Y”,”resource Z”). O último valor pode 

ser tanto um recurso RDF representado por uma página ou um literal (representando neste caso um 

atributo). 

AI.4.2 Apresentação de páginas relacionadas com a corrente  

Existe um menu onde aparecem as páginas relacionadas semanticamente com a página corrente. 

Por exemplo, na página de “resource Z” apareceria “resource X (relation Y)”. No entanto não existe 

maneira de especificar quais os tipos de relações que queremos visualizar. O WikSAR é pouco 

flexível neste aspecto. 

AI.4.3 Pesquisas semânticas  

O utilizador pode fazer pesquisas semânticas testando qualquer um dos campos de um triplo RDF. 

Pode também utilizar o operador AND para tornar a pesquisa mais detalhada. Mas não é possível 
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especificar um conjunto de valores para um dado campo através de uma pesquisa semântica 

aninhada. 

AI.4.4 Pesquisas embebidas  

Uma página wiki pode conter uma pesquisa semântica embebida fazendo com que alterações 

semânticas sejam automaticamente propagadas para essa página. 

AI.4.5 Navegação através de um grafo  

Em cada página pode ser visualizado, opcionalmente, um grafo que mostra as relações semânticas 

entre entidades. Cada nó do grafo representa uma entidade e cada arco representa uma relação 

semântica entre duas entidades. Ambos os nós e os arcos são links para a página associada à 

entidade ou relação correspondente. Para cada página, o utilizador pode configurar o grafo para 

escolher a profundidade e o tipo de relações que deseja ver a partir da entidade correspondente à 

página corrente. 

AI.4.6 Comentário 

O WikSAR tem uma característica muito interessante: as pesquisas semânticas embebidas. Embora 

não seja possível configurar as relações semânticas que aparecem no sidebar (zona onde são 

mostradas todas as páginas semanticamente relacionadas com a corrente), podemos especificar 

quais as relações que queremos ver numa página através da utilização das pesquisas embebidas. 

Pode ser bastante útil em modelação em Engenharia Organizacional para mostrar as relações nas 

várias vistas de um dado objecto de negócio. No entanto, essas pesquisas embebidas têm que ser 

repetidas para todos os objectos de negócio individualmente. 

Um grafo é uma maneira interessante de mostrar as várias vistas de uma organização. No entanto, 

os tipos de relações que se querem ver também têm que ser especificados individualmente para 

cada objecto de negócio. Além disso, só se pode apresentar, no máximo, um grafo por página. 

Assim, apenas se pode representar uma vista da organização através deste grafo. 

AI.5 Semantic MediaWiki 

O Semantic MediaWiki (26), (27) é uma extensão ao MediaWiki (sistema utilizado pela Wikipedia) 

para permitir anotações semânticas. O principal objectivo do Semantic MediaWiki é permitir 

anotações semânticas utilizando triplos RDF para melhorar a estrutura dos conteúdos mas tentando, 

ao mesmo tempo, manter a simplicidade de interacção existente no MediaWiki. As suas 

características principais são as seguintes. 

AI.5.1 Introdução da semântica juntamente com o conteúdo textual  

Introduzindo “[[relation :: object]]” numa determinada página cria-se o triplo RDF (subject, relation, 

object), onde subject é a página corrente. Os conteúdos semânticos são criados no mesmo local 

onde também são criados os conteúdos textuais. 
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AI.5.2 Atributos nas entidades  

Permite a introdução de atributos nas entidades e a especificação do tipo destes atributos. 

AI.5.3 Pesquisas semânticas complexas  

O Semantic MediaWiki permite fazer pesquisas semânticas bastante complexas. Permite conjunções 

e disjunções de pesquisas semânticas e pesquisas semânticas aninhadas, onde o resultado de uma 

pesquisa semântica aninhada vai servir para especificar um conjunto de valores para um campo de 

um triplo RDF noutra pesquisa semântica. Também possibilita especificar valores ou conjuntos de 

valores para atributos, escolher como ordenar as pesquisas e que informação mostrar nos resultados 

para cada entidade. 

AI.5.4 Pesquisas semânticas embebidas  

O Semantic MediaWiki permite a introdução de pesquisas semânticas embebidas nos conteúdos. De 

cada vez que uma página é aberta, são feitas todas as pesquisas semânticas nela embebidas e são 

mostrados os resultados. Assim, conseguem-se manter os conteúdos actualizados automaticamente 

e conseguem-se restringir as relações que se querem mostrar para cada página. 

AI.5.5 Apresentação das relações semânticas  

Existe uma zona chamada factbox onde são apresentadas as relações, semânticas ou simples, que 

estão associadas à página corrente. Esta factbox pode ser configurada para apresentar apenas 

certos tipos de relações. 

AI.5.6 Templates  

O Semantic MediaWiki permite reutilizar bocados de código (sintaxe própria do wiki) através de 

templates. Um template é um conjunto de código ao qual é atribuído um nome e que pode ser 

utilizado em qualquer página fazendo uma invocação ao template usando o seu nome. Os templates 

podem receber parâmetros. 

AI.5.7 Especificação bastante completa de relações  

Através do Semantic MediaWiki é possível, para cada relação, especificar se é ou não uma relação 

transitiva, inversa de outra relação existente, o seu domínio e seu o contra domínio e restrições de 

cardinalidade. 

AI.5.8 Mecanismo definição de permissões 

O Semantic MediaWiki disponibiliza um mecanismo de definição de permissões. Podem ser criados 

vários utilizadores e especificadas as permissões que cada um tem. Cada vez que um utilizador 

deseje aceder ao wiki tem que se identificar e as suas acções só são tidas em conta se este tiver as 

permissões necessárias. 
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AI.5.9 Importação/Exportação de RDF  

É possível importar/exportar no formato RDF todas as anotações semânticas feitas no wiki ou 

apenas parte delas. 

AI.5.10 Importação/Exportação de ontologias  

É possível a importação/exportação de ontologias na linguagem OWL. 

AI.5.11 Comentário 

A possibilidade de fazer pesquisas semânticas (simples e complexas) embebidas juntamente com o 

facto de podermos configurar as relações que aparecem nas páginas (na factbox) 

independentemente do objecto de negócio em questão torna possível a representação das várias 

vistas da organização para cada objecto de negócio sem ter que repetir as pesquisas embebidas em 

todos estes objectos. É o grande ponto forte deste wiki. Os templates podem ser utilizados para 

especificar as vistas da organização, tendo o código necessário para mostrar as relações que 

pertencem a uma dada vista. Outra vantagem deste wiki é a existência de um mecanismo de 

autenticação e de especificação de permissões. 

AI.6 SweetWiki 

O SweetWiki (28), (29) é um wiki semântico, acessível a partir de um browser, que dá muito ênfase à 

experiência que os utilizadores têm quando interagem com ele. As suas principais características são 

as seguintes. 

AI.6.1 Utilização de standards de Semantic Web  

O SweetWiki guarda todas as relações em formato RDF e suporta a especificação de ontologias na 

linguagem OWL. 

AI.6.2 Não permite especificar permissões de acesso  

Embora tenha um sistema de autenticação, não é possível especificar diferentes permissões para 

diferentes utilizadores. 

AI.6.3 Auto complete  

Usa a tecnologia AJAX para disponibilizar a funcionalidade de auto complete na introdução de 

relações semânticas. São feitas pesquisas enquanto o utilizador escreve o nome da relação ou da 

entidade para mostrar uma lista de relações ou de entidades já existentes que começam pelas letras 

que o utilizador já escreveu. 

AI.6.4 Pesquisas semânticas embebidas  

É possível realizar pesquisas semânticas embebidas, quer simples quer avançadas, no SweetWiki. 
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AI.6.5 Inferência semântica  

O SweetWiki tem um mecanismo de inferência semântica. 

AI.6.6 Apresentação das relações pouco flexível  

Todas as relações semânticas onde a página corrente participa são mostradas numa zona dedicada, 

onde não é possível configurar quais as relações que queremos mostrar. 

AI.6.7 Comentário 

A interface do SweetWiki é o seu ponto forte. É bastante fácil de utilizar e a funcionalidade de auto 

complete além de ajudar o utilizador na introdução de relações semânticas evita alguns erros, 

deixando apenas criar relações válidas. O problema é que o facto de não ser possível configurar 

quais as relações que devem ser mostradas dificulta a representação das várias vistas de uma 

organização na modelação em Engenharia Organizacional. 

AI.7 Comparação  de  wikis  semânticos  no  à  modelação  em  Engenharia 

Organizacional 

Na seguinte tabela (Tabela 1) é feito um resumo das características dos wikis semânticos analisados 

anteriormente. 

 

Wikis 

Características 
Platypus IkeWiki SemperWiki WikSAR 

Semantic 

MediaWiki 
SweetWiki 

Uma página por entidade ● ● ● ● ● ● 

Acesso por browser ● ●  ● ● ● 

Autenticação  ●   ● ● 

Definição de permissões de acesso  ●   ●  

Controlo de versões de conteúdos 

textuais 
● ● ● ● ● ● 

Controlo de versões de conteúdos 

semânticos 
      

Introdução interactiva de relações 

semânticas 
 ●    ● 

Conteúdos configuráveis para todas as 

páginas 
    ●  

Pesquisas semânticas simples   ● ● ● ● 

Pesquisas semânticas avançadas     ● ● 

Pesquisas semânticas embebidas    ● ● ● 

Atributos nas entidades ● ● ● ● ● ● 
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Definição de relações     ●  

Inferência semântica  ●    ● 

Importação/Exportação de RDF/OWL  ●   ● ● 

Tabela 1 – Resumo das características dos wikis semânticos 

Na Figura 60 está representada a correspondência entre as características reais dos wikis 

semânticos analisados (as que aparecem na Tabela 1) e as características identificadas como 

essenciais para que uma ferramenta consiga suportar adequadamente a modelação em Engenharia 

Organizacional. 

 

Figura 60 – Relação entre as características dos wikis semânticos e as características essenciais para 
uma ferramenta suportar modelação em Engenharia Organizacional 

A característica Indicação de relações inválidas pode ser concretizada de duas maneiras: através de 

inferência semântica ou então através de conteúdos configuráveis para todas as páginas juntamente 

com pesquisas semânticas embebidas. 

Analisando a Tabela 1 pode-se constatar que os dois wikis mais interessantes para a modelação de 

organizações são o Semantic MediaWiki e o SweetWiki. Em comparação com os primeiros quatro, 

estes dois wikis disponibilizam pesquisas semânticas poderosas e permitem que estas sejam 

introduzidas em qualquer sítio das páginas através da utilização de pesquisas embebidas. Estas 

duas características permitem a representação das dimensões e, portanto, são essenciais. 
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AI.7.1 Semantic MediaWiki ou SweetWiki para modelação em Engenharia Organizacional? 

O Semantic MediaWiki tem como vantagens, em relação ao SweetWiki, a possibilidade de configurar 

quais as relações que queremos mostrar sem as termos que definir individualmente para cada 

página (Conteúdos configuráveis para todas as páginas), permite a definição completa de relações e 

possui um mecanismo de especificação de permissões por utilizador. O SweetWiki tem como 

vantagens, em relação ao Semantic MediaWiki, a introdução interactiva de relações semânticas e 

possibilidade e fazer inferência semântica. 

Um mecanismo de inferência semântica, embora seja útil não é obrigatório para este tipo de 

modelação. Este mecanismo pode suportar a Indicação de relações inválidas, no entanto, como foi já 

dito anteriormente, esta funcionalidade pode, também, ser suportada através de outras 

características que existem no Semantic MediaWiki. Não é, portanto, uma característica que traga 

alguma vantagem ao SweetWiki, em relação ao Semantic MediaWiki, no que diz respeito à 

modelação de organizações. 

Em comparação com o Semantic Media Wiki, o grande ponto forte do SweetWiki é a introdução 

interactiva de relações semânticas. É um aspecto muito importante que melhora a experiência do 

utilizador a trabalhar neste wiki e que evita a introdução de algumas relações semânticas inválidas. 

Considera-se que, embora importante, apenas este aspecto não justifica abdicar dos três pontos 

fortes do Semantic MediaWiki: Conteúdos configuráveis para todas as páginas, Definição mais 

completa de relações e Definição de permissões de acesso. A característica Conteúdos 

configuráveis para todas as páginas tem grande importância. De outra maneira não conseguiríamos 

definir as vistas organizacionais de forma ortogonal aos objectos de negócio e teríamos que repetir 

as pesquisas semânticas embebidas, que iriam mostrar as relações das várias vistas 

organizacionais, para todos estes objectos. A Definição de permissões de acesso também é algo 

essencial em modelação organizacional e que aumenta a vantagem do Semantic MediaWiki em 

relação ao SweetWiki no que diz respeito a este tipo de modelação. 

AI.7.2 Semantic MediaWiki para suporte à modelação em Engenharia Organizacional 

O Semantic MediaWiki é o wiki semântico que, actualmente, melhor suporta a modelação de 

organizações em Engenharia Organizacional. Este vai ser o wiki escolhido para ser estendido para 

suportar este tipo de modelação.  

Com o Semantic MediaWiki é possível criar, facilmente e de forma colaborativa, os objectos de 

negócio e as relações entre estes. A hierarquia entre os conceitos pode ser criada através de triplos 

RDF, bem como todos os tipos de relações que vão existir entre objectos de negócio. 

Uma vista de uma organização será representada recorrendo a pesquisas semânticas embebidas. 

Estas pesquisas semânticas não precisam de ser feitas para cada página em particular. O Semantic 

MediaWiki permite a realização de pesquisas semânticas que podem receber parâmetros como, por 

exemplo, o nome do objecto de negócio em questão. Adicionando a isto a possibilidade de podermos 

configurar secções que aparecem em todas as páginas, conseguimos especificar, no Semantic 
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MediaWiki, as vistas organizacionais. Assim, basta defini-las num só sítio e qualquer alteração às 

vistas será automaticamente sentida por todos os objectos de negócio. 

As pesquisas semânticas disponibilizadas pelo Semantic MediaWiki são bastante completas. 

Permitem olhar para o grafo de todas as relações existentes no repositório e a partir de um qualquer 

objecto de negócio mostrar apenas as relações que respeitam uma dada condição.  

A detecção de relações inválidas através de regras também será feita recorrendo a estas pesquisas 

semânticas embebidas, pois através delas pode-se percorrer o grafo de relações entre objectos de 

negócio para ver se existe alguma incoerência. 

Existem, no entanto, algumas funcionalidades em falta para a modelação organizacional e por isso 

este wiki terá que ser estendido. A principal funcionalidade a ser adicionada será uma interface para 

introdução interactiva de relações semânticas.  
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Anexo II Semantic Search 

Para mostrar as várias vistas teve que ser criada a função Semantic Search que faz pesquisas 

semânticas. As invocações a esta função estão escritas no template das vistas organizacionais. 

Sempre que se deseje ver uma página, o template é analisado e por sua vez são feitas as 

invocações a esta função. 

A função Semantic Search tem a seguinte assinatura: 

SemanticSearch (beginThing, type, text, order, pathDefinition+) 

Onde pathDefinition+ significa que a função pode receber várias definições de caminho e onde: 

pathDefinition = predicate, searchDescendants, deepness, display, 

onlyBorder, filter 

A maneira mais simples de entender esta função passa por ver o wiki como um grafo onde os nós 

representam Coisas (classes ou instâncias) e os arcos representam instâncias de Relações. Cada 

Coisa tem um nome e cada instância de Relação tem um Predicado associado. Os nomes das 

Coisas e os Predicados das instâncias de Relações mostrados na figura seguinte são apenas 

ilustrativos. 

Os parâmetros vão ser explicados pela ordem que parece mais intuitiva. 

 

Figura 61 – Grafo com Coisas e com instâncias de Relações 

A função Semantic Search percorre caminhos no grafo de instâncias de Coisas e de instâncias de 

Relações e devolve um resultado que contém informação sobre o caminho percorrido. Os resultados 

podem ser configurados na invocação à função.  
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AII.1 Um único tipo de caminho 

Vai-se começar por explicar o caso mais simples onde só existe a definição de um tipo de caminho. 

Neste caso pathDefinition apenas vai conter um tuplo representando a definição do único tipo de 

caminho. 

beginThing – Especifica qual a Coisa (nó no grafo) onde a procura semântica se deve iniciar. 

predicate – Especifica quais as instâncias de Relações (arcos) devem ser pesquisadas durante a 

procura (cada instância de Relação está associada a um tipo de Relação que contém um dado 

Predicado).  

deepness – Define qual a profundidade da procura que deve ser feita. É especificada através de um 

número inteiro. Caso o número seja negativo a procura tem profundidade infinita. 

De seguida são mostrados alguns exemplos do efeito destes parâmetros no caminho pesquisado 

pela função. Os arcos a verde representam os caminhos pesquisados, os nós a verde representam 

as Coisas visitadas e a Coisa a vermelho representam o nó onde é iniciada a pesquisa. 

 

beginThing F 

predicate a 

deepness 1 

 

Tabela 2 – Pesquisa semântica com profundidade 1 
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beginThing F 

predicate a 

deepness 2 

 

Tabela 3 – Pesquisa semântica com profundidade 2 

Para se pesquisar no grafo na direcção contrária das relações coloca-se o predicado inverso. O 

predicado inverso é composto por “inv_” em frente do predicado normal. Mas esta não é uma 

característica especial da função Semantic Search, o Semantic MediaWiki foi alterado de maneira 

que sempre que é introduzida uma relação (Sujeito, Predicado, Objecto), também é introduzida a 

relação inversa (Objecto, Predicado inverso, Sujeito). 

 

beginThing G 

predicate inv_b 

deepness -1 
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Tabela 4 – Pesquisa semântica com profundidade infinita num predicado inverso 

AII.2 Vários tipos de caminho 

Quando existem vários tipos de caminho (quando existem vários pathDefinition), o percurso dos 

caminhos do primeiro predicado é feito da mesma maneira que nos exemplos anteriores. Começa-se 

de beginThing e percorrem-se os caminhos predicate1. Quando existem vários tipos de caminhos 

especificados, a pesquisa pelo predicate começa nas Coisas onde a pesquisa anterior terminou em 

vez de começar em beginThing. 

onlyBorder – Quando colocado a verdadeiro a pesquisa do próximo caminho continua apenas a partir 

das Coisas fronteira onde a pesquisa anterior terminou, ou seja, nos nós verde fronteira dos 

exemplos anteriores. Quando colocado a falso a pesquisa do próximo caminho continua em todos as 

Coisas onde a pesquisa anterior terminou, ou seja, em todos os nós verde e na beginThing. 

De seguida são mostrados exemplos do uso do parâmetro onlyBorder que usam dois tipos de 

caminhos. O código de cores para o primeiro caminho é idêntico aos dos exemplos anteriores. Para 

o segundo tipo de caminho, as instâncias de relações pesquisadas são representadas a azul assim 

como as entidades visitadas. As entidades onde o segundo caminho começa são representadas a 

amarelo.  

 

beginThing G 

predicate1 inv_b 

deepness1 -1 
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onlyBorder yes 

predicate2 a 

deepness2 1 

 

Tabela 5 – Pesquisa semântica com dois tipos de caminho partindo apenas de Coisas na fronteira 

De notar que a coisa D foi visitada nos dois tipos de caminho. Optou-se por representá-la da cor do 

último tipo de caminho. 

 

beginThing G 

predicate1 inv_b 

deepness1 -1 

onlyBorder no 

predicate2 a 

deepness2 1 
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Tabela 6 – Pesquisa semântica com dois tipos de caminho 

De notar que a coisa B foi pesquisada porque o segundo tipo de caminho começou na coisa D e 

percorreu um caminho a até chegar à coisa B. 

AII.3 Parâmetro display 

O objectivo da função Semantic Search é mostrar informação sobre relações que existem no wiki. A 

informação mostrada vai depender, entre outros, das Coisas e das instâncias de Relação percorridas 

e dos conteúdos dos parâmetros display. 

Para perceber como este parâmetro funciona convém saber que, internamente, a função Semantic 

Search constroi uma lista de todos os caminhos desde beginThing até às Coisas onde a procura 

chegou (depende do valor do último valor de onlyBorder). No exemplo da Tabela 5, caso onlyBorder2 

seja verdadeiro, os caminhos construídos internamente na função são os seguintes: 

 

Figura 62 – Caminhos construídos pela função Semantic Search 
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O resultado devolvido pela função Semantic Search vai ser constituído por três linhas, uma para 

cada um dos caminhos anteriores. Cada uma dessas linhas vai ser o resultado do processamento 

dos parâmetros display para cada uma das arestas percorridas no respectivo caminhos. No caso 

particular do exemplo da Tabela 5, o parâmetro display1 vai ser processado nas arestas a verde da 

figura anterior e o parâmetro display2 vai ser processado nas arestas a azul. 

Os parâmetros display são constituídos por texto onde se podem introduzir certas keywords que 

serão substituídas na execução da função por aspectos particulares dos caminhos percorridos. 

Essas keywords são: 

 (thing) – É substituído pela Coisa a que se chegou no percurso da aresta corrente; 

 (link_thing) – Igual ao anterior mas coloca um link para essa Coisa; 

 (previous_thing) – É substituído pela Coisa onde começou o tipo de caminho corrente, onde 

o predicado mudou; 

 (link_previous_thing) – Igual ao anterior mas coloca um link para essa Coisa; 

 (details) – Coloca um link para a página do wiki associada à instância de Relação 

correspondente ao caminho percorrido; 

 (predicate) – É substituído pelo nome do Predicado percorrido. 

De seguida são mostrados alguns exemplos da utilização do parâmetro display tendo como base os 

restantes parâmetros do exemplo da Tabela 5. 

 

display1 (thing) –  

display2 (thing) 

E – D – C – I 

F – H 

F – D 

Tabela 7 – Devolver todas as Coisas percorridas em todos os caminhos 

 

display1  

display2 (thing) 

I 

H 

D 

Tabela 8 – Devolver todas as Coisas percorridas em todos os caminhos do segundo tipo 
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display1  

display2 (thing) ((previous_thing)) 

I (C) 

H (F) 

D (F) 

Tabela 9 – Devolver as Coisas do segundo tipo de caminho juntamente com as Coisas onde cada 
caminho do segundo tipo começou 

AII.4 Restantes parâmetros 

Os restantes parâmetros são mais fáceis de compreender agora que já foram explicados os mais 

essenciais.  

AII.4.1 Parâmetro order 

O parâmetro order indica porque ordem devem ser processados os parâmetros display, se pela 

ordem pela qual se percorrem as arestas, se pela ordem inversa. Existem pois dois valores possíveis 

para este campo: normal e inverse. Os exemplos anteriores relativos ao parâmetro display 

assumiram que o parâmetro order estava com o valor normal. Caso estivesse com o valor inverse o 

resultado seria diferente. De seguida mostra-se a utilização do parâmetro order com o valor inverse 

partindo do exemplo da Tabela 5. 

 

order inverse 

display1 - (thing) 

display2 (thing) 

I – C – D – E  

H – F  

D – F  

Tabela 10 – Pesquisa semântica com ordem inversa 

AII.4.2 Parâmetro searchDescendants 

Este parâmetro permite ao utilizador da função especificar se quer que a função pesquise ou não os 

Predicados mais específicos de predicate. Quando este parâmetro contém o valor verdadeiro, a 

relação hierarquica entre as classes de relações é tida em conta, e todos os Predicados 

correspondentes a Relações descendentes da relação associada ao predicate são pesquisados. 

Assuma-se que existe a relação hierárquica entre as três Relações da Figura 63 
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Figura 63 – Hierarquia de Relações 

Desta maneira, se o Predicado a pesquisar na função Semantic Search for a e se se decidir procurar 

também pelos descendentes (searchDescendants = yes), todos os caminhos com os Predicados a, 

a1 e a2 vão ser percorridos. Caso não se queira pesquisar os descendentes (searchDescendants = 

no), apenas os caminhos com predicados a vão ser percorridos. 

AII.4.3 Parâmetro filter 

É um filtro que se aplica às Coisas obtidas como resultados depois de ter percorrido um tipo de 

caminho. Este parâmetro permite restringir os caminhos seguidos e devolvidos pela função Semantic 

Search. Existem três tipos de filtros à escolha, além da escolha de ausência de filtro (filter = none): 

 mostSpecific – Apenas escolhe as Coisas mais específicas do conjunto de Coisas que fazem 

parte do resultado; 

 mostGeneral – Apenas escolhe as Coisas mais abstractas do conjunto de Coisas que fazem 

parte do resultado; 

 class:<class> (onde <class> terá que ser substituído por o nome de uma classe) – Apenas 

escolhe as Coisas que sejam do tipo <class>: a própria classe <class>, classes mais 

específicas de <class> ou instâncias dessas classes mais específicas ou de <class>.  

Voltando ao caso do exemplo da Tabela 5, se existisse a relação hierarquica da Figura 64 entre as 

classes C e F e se o filtro escolhido fosse o mostSpecific, os dois últimos caminhos apresentados na 

Figura 62 não seriam percorridos, apenas seria percorrido o primeiro caminho. 

 

Figura 64 – A classe C é uma especialização da classe F 

AII.4.4 Parâmetro type 

É um teste opcional que se faz à Coisa de começo (beginThing) da procura. Pode ser do tipo 

<Class> ou !<Class>. No primeiro caso a procura só é realizada caso beginThing seja da classe 

especificada em type, ou seja, se for a própria classe, umas especialização da classe ou uma 
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instância da classe ou de uma especialização desta. No segundo caso a pesquisa apenas é feita se 

beginThing não for da class especificada em type. 

AII.4.5 Parâmetro text 

É um texto opcional que deve ser mostrado antes dos resultados caso estes existam. 
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Anexo III Definição da vista estrutural usando um exemplo prático 

Nesta secção mostrar-se-á como é que a vista estrutural pode ser definida recorrendo a chamadas 

da função Semantic Search. Esta vista interessa-se por relações de especialização, composição e de 

instanciação. 

Para uma melhor compreensão ir-se-á utilizar um exemplo retirado de um modelo do INATEL 

produzido pelo Centro de Engenharia Organizacional, INESC. Esse exemplo está representado na 

Figura 65. Este exemplo foca apenas as Relações estruturais existentes entre alguns Objecto de 

negócio do INATEL. É representa o predicado É especialização de e Tem representa o predicado É 

composto por. Esta tradução foi feita para simplificar os vários diagramas que vão ser apresentados 

neste anexo. 

 

Figura 65 – Exemplo para ilustrar a explicação da definição da vista estrutural 

A definição das vistas é algo que é feito independentemente das Coisas em questão. No entanto, 

tem que se ter em conta que a informação mostrada nas vistas depende da Coisa que está a ser 

visualizada no momento. Quando se muda de página de wiki os conteúdos das vistas mudam. Isso 

implica que as chamadas à função Semantic Search mudem conforme a página se está a visualizar. 

Isso é feito através da utilização do template {{PAGENAME}}. Este template devolve o nome da 

página que se está a visualizar. 

AIII.1 Perspectiva de especialização 

Especialização é um tipo de relação que existe entre classes. Uma classe ser uma especialização de 

outra significa que a primeira partilha todas as características da segunda, mas que tem outras 

particularidades. Pode-se dizer que um Carro é uma especialização de Veículo.  
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Existe alguma discussão no que diz respeito à possibilidade de existir herança múltipla, isto é, de 

uma classe poder ser especialização de duas, ou mais, classes simultaneamente. Não irá ser 

colocada nenhuma restrição que impeça a herança múltipla. Existem situações onde faz sentido que 

exista e, portanto, não se vai restringir essa possibilidade.  

Uma das perspectivas que fazem parte da vista estrutural é a que mostra estas relações de 

especialização ou de hierarquia. Esta perspectiva interessa-se tanto por classes superiores na 

hierarquia como pelas inferiores. No que diz respeito à apresentação de classes superiores na 

hierarquia são mostradas todas as classes de qual a classe corrente herda. No caso de existir 

herança múltipla dessa classe são mostrados os vários caminhos até se chegar à classe mais geral, 

a Coisa. No que diz respeito à apresentação de classes inferiores na hierarquia apenas são 

mostradas as classes que herdam directamente da classe corrente. Para as instâncias esta 

perspectiva não faz sentido. 

AIII.1.1 Classes hierarquicamente superiores 

Vai-se exemplificar esta perspectiva do ponto de vista da entidade Requisição para os Serviços 

Jurídicos. A convenção de cores utilizada nos nós do grafo são as mesmas que a utilizada no anexo 

anterior. 

 

Página actual: Requisição para os Serviços Jurídicos 

Parâmetros Valores 

beginThing Requisição para os Serviços Jurídicos 

type  

text Classes ascedentes 

order inverse 

predicate É 

searchDescendants no 

deepness -1 

display (link_thing) > 

onlyBorder yes 

filter none 

Pesquisa no grafo 
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Resultado 

Classes ascendentes: 

Coisa > Objecto de negócio > Entidade > Informação > Requisição > 

Tabela 11 – Pesquisa semântica para as classes ascendentes 

Para saber quais são as classes hierarquicamente superiores basta percorrer no grafo caminhos do 

tipo É com uma profundidade infinita (deepness = -1). É de reparar que a ordem pela qual se mostra 

o resultado é a inversa pela qual se percorre o grafo: embora Coisa esteja no fim do caminho 

percorrido, esta é a primeira a ser mostrada no resultado. O tipo de classe para o qual é feito esta 

pesquisa não é especificado pois, como foi dito anteriormente, esta perspectiva é desejada para todo 

o tipo de Coisas, quer sejam Objectos de negócio quer sejam Relações. 

AIII.1.2 Classes hierarquicamente inferiores 

Este caso é bastante parecido com o anterior, percorrem-se os mesmos tipos de caminhos mas em 

sentido inverso. É de notar que neste caso apenas se pretende as classes directamente inferiores na 

hierarquia. Neste exemplo o ponto de vista é o da entidade Informação, já que a entidade Requisição 

para os Serviços Jurídicos não tem classes hierarquicamente inferiores. 

 

Página actual: Informação 

Parâmetros Valores 

beginThing Informação 

type  
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text Classes descendentes 

order normal 

predicate inv_É 

searchDescendants no 

deepness 1 

display (link_thing) 

onlyBorder yes 

filter none 

Pesquisa no grafo 

Resultado 

Classes descendentes: 

Requisição 

Tabela 12 – Pesquisa semântica para as classes descendentes 

De notar que, embora a transição É seja da Requisição para Informação, a relação inversa de É 

(implícita no grafo) tem o sentido contrário. 

AIII.2 Perspectiva de instanciação 

As Coisas existentes na organização podem ser consideradas, segundo uma perspectiva de 

instanciação, classes ou instâncias. Uma relação de instanciação ocorre entre uma Coisa classe e 
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uma Coisa instância. Uma instância é uma coisa concreta que existe no mundo. Deve existir alguma 

maneira de a identificar e de a distinguir de outras instâncias. Uma classe representa uma descrição 

que pode ser comum a várias instâncias. Diz-se que esse conjunto de instâncias são instâncias 

dessa classe. Pode-se dizer que Carro é uma classe e que BMW M6 23-CO-45 (o carro de marca 

BMW, modelo M6 e matrícula 23-CO-45) é uma instância de Carro. Carro terá, além de outras 

coisas, uma descrição de coisas comuns a todos os carros. Entre pares de classes e entre pares de 

instâncias não existem relações de instanciação. 

Nesta perspectiva são mostradas todas as instâncias de uma dada Coisa, caso essa Coisa seja uma 

classe. Se a Coisa for uma instância é mostrada a classe a que pertence. Para tal, são utilizadas 

duas pesquisas semânticas diferentes. Para mostrar a classe a que uma instância pertence faz-se 

uma pesquisa semântica pelo predicado É instância de com profundidade unitária (deepness = 1). 

Para mostrar as instâncias de uma dada classe é feita uma pesquisa semântica pelo predicado inv_É 

instância de também com uma profundidade unitária. 

AIII.3 Perspectiva de composição 

Composição é um tipo de relação que existe entre pares de classes ou entre pares de instâncias. 

Uma composição entre classes significa que todas as instância que pertencem à primeira classe 

poderão ser compostas por instâncias da segunda classe. Uma instância ter uma relação de 

composição com outra instância significa que a primeira instância é composta pela segunda, a 

segunda é uma parte da primeira. 

Ao nível das classes podem-se especificar restrições nas relações de composição. Pode-se, por 

exemplo, querer especificar se é obrigatório todas as instâncias de uma dada classe serem 

compostas por outras instâncias de outra classe ou se é apenas opcional. Pode-se querer especificar 

um número certo de relações de composição que deve existir entre instâncias de duas classes ou 

qualquer outra restrição mais complexa ao nível da relação de composição entre duas classes. Um 

exemplo de restrição pode ser na relação Carro é composto por Pneu dizer que têm que existir 

quatro relações deste tipo porque um carro tem, normalmente, quatro pneus. Ao nível de instâncias, 

todas as instâncias de Carro (em particular o BMW M6 23-CO-45) terão que ter quatro relações de 

composição com quatro instâncias de Pneu.  

As relações de composição podem ser herdadas ao nível das classes. Uma classe herda todas as 

relações de composição que os seus ascendentes na hierarquia têm. No entanto, se uma classe tiver 

uma componente mais específica do que uma dos seus ascendentes, apenas se tem em conta a 

mais específica. Por exemplo, se tivermos que Veículo motorizado tem Motor e Controlo de direcção 

e se dissermos que Carro tem Volante e Rodas, então a perspectiva de composição vai dizer que 

Carro tem Motor, Volante e Rodas. Tem Rodas porque Carro tem uma relação directa de 

composição com Rodas. Tem Motor porque herda de Veículo motorizado. Tem Volante porque Carro 

também tem uma uma relação directa de composição com Volante. Não tem Controlo de direcção 

porque já tem Volante e este é mais específico que Controlo de direcção. 
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Nesta perspectiva da vista estrutural são mostrados todos os Objectos de negócio aos quais o 

Objecto de negócio que está a ser visualizado pertence, independentemente de ser uma classe ou 

uma instância. São também mostradas todas as partes do Objecto de negócio corrente.  

Mostrar os Objectos de negócio aos quais o Objecto de negócio corrente pertence é fácil, basta 

seguir caminhos inv_Tem com uma profundidade unitária (deepness = 1). O segundo caso é mais 

complicado. Ir-se-á utilizar um exemplo detalhado para tentar explicar como é feita a pesquisa 

semântica que mostra todas as partes de um dado Objecto de negócio. O exemplo vai ser feito para 

a entidade Histórico de requisições. Embora só seja necessário realizar uma pesquisa semântica, vai 

ser necessário utilizar vários tipos de caminho. Dada a complexidade deste exemplo não se irá 

apresentar o resultado final de uma só vez, irá-se explicar por passos. 

 

Página actual: Histórico de requisições” 

Parâmetros Valores 

beginThing Histórico de requisições 

type Objecto de negócio 

text Partes 

order normal 

predicate1 É 

searchDescendants1 no 

deepness1 -1 

display1  

onlyBorder1 no 

filter1 none 

Pesquisa no grafo 
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Tabela 13 – Pesquisa semântica para mostrar as partes de um Objecto de negócio (parte 1) 

Primeiro começa-se por pesquisar as classes hierarquicamente superiores porque estas poderão ter 

entidades que serão herdadas pelo Histórico de requisições. Essas classes estão representadas a 

verde na Tabela 13. Estas classes, juntamente com a inicial (Histórico de requisições), serão 

passadas como Coisas de início para o próximo tipo de caminho porque o valor do parâmetro 

onlyBorder está a falso. Desta maneira não são só as Coisas fronteiras que são passadas para o 

próximo tipo de caminho, mas sim todas as Coisas pesquisadas juntamente com a inicial. O próximo 

tipo de caminho vai ser responsável por encontrar todas as partes de cada uma destas Coisas. 

 

Página actual: Histórico de requisições 

Parâmetros Valores 

beginThing Histórico de requisições 

type Objecto de negócio 

text Partes 

order normal 

predicate2 Tem 

searchDescendants2 no 

deepness2 1 

display2 (link_thing) de (link_previous_thing) 
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onlyBorder2 yes 

filter2 none 

Pesquisa no grafo 

Resultado 

Partes: 

Informação de Histórico 

Requisição de Histórico de requisições 

Tabela 14 – Pesquisa semântica para mostrar as partes de um Objecto de negócio (parte 2) 

Assim, poder-se-ia concluir que Histórico de requisições é composto por duas Coisas: Requisição e 

Informação (que é herdado de Histórico). No entanto, como foi anteriormente dito, apenas tem 

interesse mostrar os Objectos de negócio mais específicos. Neste caso significaria apenas mostrar 

Requisição, já que Informação é uma entidade mais genérica. Para tal bastava colocar o parâmetro 

filter a selecionar apenas os Objectos de negócio mais específicos (filter2 = mostSpecific). 

 

Página actual: Histórico de requisições 

Parâmetros Valores 

beginThing Histórico de requisições 

type Objecto de negócio 

text Partes 
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order normal 

predicate2 Tem 

searchDescendants2 no 

deepness2 1 

display2 (link_thing) de (link_previous_thing) 

onlyBorder2 yes 

filter2 mostSpecific 

Resultado 

Partes: 

Requisição de Histórico de requisições 

Tabela 15 – Pesquisa semântica para mostrar as partes de um Objecto de negócio (parte 3) 

Podiam-se ter tomado decisões diferentes no que diz respeito a esta perspectiva. Podia-se pretender 

mostrar não apenas os componentes que constituem um dado Objecto de negócio mas também os 

componentes constituintes desses componentes e por aí fora. Para tal bastava procurar com 

profundidade infinita no segundo tipo de caminho (deepness2 = -1). 

AIII.4 Perspectiva dos atributos 

Os atributos são algo que ajudam a definir uma Coisa, em particular um Objecto de negócio. Existem 

atributos intrínsecos e atributos extrínsecos. Os atributos intrínsecos caracterizam a essência do 

Objecto de negócio, existem durante todo o seu ciclo de vida. Os atributos extrínsecos caracterizam 

o comportamento que um dado Objecto de negócio é capaz de realizar, existem enquanto esse 

Objecto de negócio desempenha um dado Papel. 

Existem duas maneiras de criar atributos no Semantic MediaWiki: através da utilização do 

mecanismo de atributos do Semantic MediaWiki ou através da criação de uma relação do tipo Tem 

atributo. A vantagem da segunda maneira é que se tem liberdade para especificar melhor as 

características do atributo ou mesmo o seu valor. Vamos exemplificar assumindo que se usam 

relações Tem atributo para definir atributos. 

Para se mostrar os atributos intrínsecos na perspectiva dos atributos a pesquisa semântica a realizar 

é bastante semelhante à realizada para se mostrar os componentes que um dado Objecto de 

negócio tem na perspectiva de composição. Os atributos intrínsecos são bastante semelhantes aos 

componentes no aspecto que ambos podem ser herdados de classes hierarquicamente superiores. 

O caso dos atributos extrínsecos é diferente. Os atributos extrínsecos que um dado Objecto de 

negócio tem estão relacionados com os Papéis que Desempenha. Para explicar a pesquisa 
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semântica associada a este caso vai-se usar outro exemplo. Este exemplo pode ser observado na 

Figura 66. 

 

Figura 66 – Exemplo para a perspectiva dos atributos extrínsecos 

Uma Pessoa pode desempenhar o papel de Piloto. Como Piloto tem um atributo, Anos de condução, 

uma instância de Pessoa poderá ter este atributo desde que desempenhe o papel de Piloto. A 

pesquisa semântica para mostrar os atributos extrínsecos de uma Pessoa é mostrada na Tabela 16. 

 

Página actual: Pessoa 

Parâmetros Valores 

beginThing Pessoa 

type Objecto de negócio 

text Atributos extrínsecos 

order normal 
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predicate1 Desempenha 

searchDescendants1 no 

deepness1 1 

display1  

onlyBorder1 yes 

filter1 none 

predicate2 Tem atributo 

searchDescendants2 no 

deepness2 1 

display2 (link_thing) de (link_previous_thing) 

onlyBorder2 yes 

filter2 none 

Pesquisa no grafo 
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Resultado 

Atributos extrínsecos: 

Anos de condução de Piloto 

Tabela 16 – Pesquisa semântica para apresentação de atributos extrínsecos 

AIII.5 Definição da vista estrutural com chamadas à função Semantic Search 

Neste anexo foi apresentada a vista estrutural como definida no Semantic MediaWiki para apresentar 

a informação dos vários exemplos modelados. O objectivo desde anexo não é justificar que as 

perspectivas apresentadas para esta vista são as que fazem mais sentido. O objectivo deste anexo é 

explicar de forma mais intuitiva, através de um exemplo útil, como é que se utiliza a função Semantic 

Search e como se podem definir vistas no template das vistas organizacionais através de chamadas 

a esta função. A definição da vista estrutural neste template está representada na Tabela 17. O 

template {{PAGENAME}} devolve o nome da página actual, ou seja, da Coisa que está a ser 

visualizada num dado momento. 
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<h2><b>Structural View</b></h2> 
 
<h3><b>Specialization Perspective</b></h3> 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Thing|Super-types|yes|inverse|Is_a,no,-1, 
(link_thing) >,yes,none}} 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Thing|Sub-Types|yes|normal|inv_Is_a,no,-1,   
> (link_thing),yes,none}} 
<h3><b>Instantiation Perspective</b></h3> 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Thing|Is instance of|yes|normal| 
Is_instance_of,no,1,(link_thing) (details),yes,none}} 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Thing|Instances|yes|normal| 
inv_Is_instance_of,no,1,(link_thing),yes,none}} 
<h3><b>Composition Perspective</b></h3> 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Business object|Is part of|yes|normal| 
inv_Has,no,1,(link_thing),yes,none}} 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Business object|Parts|no|normal|Is_a,no,    
-1,,no,none$Has,yes,1,(link_thing) from (link_previous_thing), 
yes,mostSpecific}} 
<h3><b>Attribute Perspective</b></h3> 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Business object|Intrinsic attributes|yes| 
normal|Has_attribute,no,1,(link_thing),yes,none}} 
{{#semanticSearch:{{PAGENAME}}|Business object|Extrinsic attributes|yes| 
normal|Plays,no,1,,yes,nono$Has_attribute,no,1,(link_thing) from 
(link_previous_thing) role,yes,none}} 

Tabela 17 – Definição da vista estrutural no template das vistas organizacionais 
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Anexo IV Representação esquemática de actividades 

Uma das componentes práticas da dissertação foi a adição ao Semantic MediaWiki da possibilidade 

de construir automaticamente representações esquemáticas de actividades. Para tal foi usado um 

programa, o Graphviz, capaz de desenhar grafos. Este programa recebe como input um ficheiro de 

texto com a especificação do grafo a desenhar e cria a imagem do grafo como output. Foi criada uma 

função que através de pesquisas semânticas faz o ficheiro de especificação do grafo. 

Esta função tem como único parâmetro o nome da actividade da qual se pretende criar a 

representação esquemática. Quando é chamada, a função pesquisa vários tipos de relações sobre 

essa actividade, em particular pesquisa as suas sub actividades, as relações de coordenação entre 

estas, as relações de input, de output, de utilização de recursos e de actores que participam nas 

várias actividades. 

Por exemplo, se a função fosse chamada para criar uma representação esquemática da actividade 

Fazer omeleta, todas as relações apresentadas na Figura 67 seriam tidas em conta para a fazer o 

ficheiro com a especificação do grafo a ser criado pelo programa Graphviz. 

 

Figura 67 – Actividade Fazer omeleta 

O ficheiro que seria produzido por esta função esta representado na Tabela 18. Encontra-se em 

inglês pois o exemplo modelado no Semantic MediaWiki foi realizado nesta língua. 

 

digraph Cook_an_omelette_model {  
 rankdir=LR;  
 node [fontsize=6.0, nojustify=false, style=filled, color=black, 
fixedsize=false, margin="0.5, 0, 05"];  
 edge [fontsize=6.0]; "BeginBlock" [fillcolor=azure2, label="", 
shape=circle, width=0.25, height=0, 25];  
 "BeginBlock" -> "Beat_eggs"; 
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 "Beat_eggs" [fillcolor=gold, shape=box, style="filled, rounded", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Beat_eggs", 
label="Beat eggs"];  
 "Fry_eggs" [fillcolor=gold, shape=box, style="filled, rounded", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Fry_eggs", 
label="Fry eggs"];  
 "Heat_fat_in_cookware" [fillcolor=gold, shape=box, style="filled, 
rounded", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Heat_fat_in_cookware
", label="Heat fat in cookware"];  
 "Egg" [fillcolor=cornflowerblue, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Egg", label="Egg"];  
 "Egg" -> "Beat_eggs" [arrowhead=open, style=dashed]; 
 "Beaten_egg" [fillcolor=cornflowerblue, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Beaten_egg", 
label="Beaten egg"]; 
 "Beat_eggs" -> "Beaten_egg" [arrowhead=open, style=dashed]; 
 "Beater" [fillcolor=lightpink1, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Beater", 
label="Beater"];  
 "Beat_eggs" -> "Beater" [color=lightpink1, dir=none]; 
 "Bowl" [fillcolor=lightpink1, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Bowl", 
label="Bowl"]; 
 "Beat_eggs" -> "Bowl" [color=lightpink1, dir=none]; 
 "Beater_operator" [fillcolor=limegreen, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Beater_operator", 
label="Beater operator"]; 
 "Beat_eggs" -> "Beater_operator" [color=limegreen, dir=none]; 
 "Heat_fat_in_cookware" -> "Fry_eggs"; 
 "Beaten_egg" -> "Fry_eggs" [arrowhead=open, style=dashed]; 
 "Heated_fat" [fillcolor=cornflowerblue, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Heated_fat", 
label="Heated fat"]; 
 "Heated_fat" -> "Fry_eggs" [arrowhead=open, style=dashed]; 
 "Omelette" [fillcolor=cornflowerblue, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Omelette", 
label="Omelette"]; 
 "Fry_eggs" -> "Omelette" [arrowhead=open, style=dashed]; 
 "Frying_pan" [fillcolor=lightpink1, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Frying_pan", 
label="Frying pan"]; 
 "Fry_eggs" -> "Frying_pan" [color=lightpink1, dir=none]; 
 "Cooker" [fillcolor=limegreen, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Cooker", 
label="Cooker"]; 
 "Fry_eggs" -> "Cooker" [color=limegreen, dir=none]; 
 "Beat_eggs" -> "Heat_fat_in_cookware"; 
 "Fat" [fillcolor=cornflowerblue, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Fat", label="Fat"]; 
 "Fat" -> "Heat_fat_in_cookware" [arrowhead=open, style=dashed]; 
 "Heat_fat_in_cookware" -> "Heated_fat" [arrowhead=open, 
style=dashed]; 
 "Heat_fat_in_cookware" -> "Frying_pan" [color=lightpink1, dir=none]; 
 "Stove" [fillcolor=lightpink1, shape=box, style="filled", 
URL="http://ceo.inesc.pt:20080/wikis/am/wiki/index.php/Stove", 
label="Stove"]; 
 "Heat_fat_in_cookware" -> "Stove" [color=lightpink1, dir=none]; 
 "Heat_fat_in_cookware" -> "Cooker" [color=limegreen, dir=none]; 
 "EndingBlock1" [fillcolor=azure2, label="", shape=doublecircle, 
width=0.25, height=0.25]; 
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 "Fry_eggs" -> "EndingBlock1"; 

} 

Tabela 18 – Ficheiro de especificação do grafo com a representação esquemática da actividade Fazer 
omeleta 

Este ficheiro seria depois enviado ao Graphviz que criaria uma imagem vectorial com a 

representação esquemática da actividade Fazer omeleta. Esta imagem está representada na Figura 

68. 

 

Figura 68 – Imagem vectorial criada pelo Graphviz com a representação esquemática da actividade Fazer 
omeleta  
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Anexo V Detecção de relações inválidas 

Foi adicionado ao Semantic MediaWiki um mecanismo de detecção de relações inválidas. Este 

mecanismo, como anteriormente referido, embora útil ainda está bastante incompleto. Na sua versão 

actual apenas verifica se as instâncias de relações existentes estão de acordo com as classes a que 

pertencem, ou seja, se respeitam os Sujeitos e Objectos especificados nas classes das relações. 

Este mecanismo é implementado por uma função que tem uma Coisa como parâmetro opcional. 

Caso essa Coisa seja especificada a função apenas pesquisa instâncias de relações que têm essa 

Coisa como Sujeito ou como Objecto. Depois de encontradas essas instâncias de relações testam-se 

os seus atributos com os atributos especificados nas classes de relações correspondentes. Se algum 

dos atributos de uma instância de relação não for do tipo do atributo especificado na classe de 

relação correspondente existe uma instância de relação inválida. Caso o parâmetro não seja 

especificado todas as instâncias de relações são pesquisas. 

Por exemplo, se existir uma classe de relação Relação de realização como especificada na Figura 69 

e as duas instâncias desta relação representadas na Figura 70, a função responsável do detectar 

instâncias de relações inválidas iria descobrir um erro. Este erro ocorre na instância de relação entre 

a entidade Carro e a actividade Conduzir porque o Objecto é uma Entidade (Carro) em vez de ser um 

Papel como especificado em Relação de realização. 

 

Figura 69 – Classe de relação Relação de realização 

 

Figura 70 – Exemplo de duas instâncias da Relação de realização 

«Actividade»
Conduzir

«Papel»
Piloto

«Entidade»
Carro

realizada por realizada por


