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Resumo: A Arquitetura Empresarial auxilia a análise, desenho e construção de sistemas orien-

tados ao negócio através de suas múltiplas vistas. Cada vista expressa os elementos e relações de 

um sistema a partir de uma perspectiva que contempla interesses específicos neste, que sejam 

relevantes para um ou mais interessados. Como resultado, cada vista necessita ser expressa 

numa linguagem que melhor se adequa a esses interesses, sendo que, uma arquitetura empresa-

rial pode ser escrita usando diferentes tipos de linguagens. A existência também de diferentes 

interpretações semânticas entre arquitetos empresariais e interessados pode produzir desali-

nhamentos conceptuais. Nesse sentido, as atuais linguagens de modelação de arquitetura pos-

suem dois problemas. Primeiro, não possuem mecanismos para integrar múltiplas linguagens de 

descrição de arquiteturas. Segundo, modelos de arquiteturas empresariais não permitem a aná-

lise de uma maneira computacional. Um novo conjunto de soluções é proposto para aplicar uma 

abordagem baseada em ontologias para especificar e integrar múltiplas linguagens de modela-

ção de arquiteturas e analisar os modelos integrados resultantes. 

Palavras-chave: arquitetura empresarial, ontologia, modelação conceptual, análise de modelos, 

ArchiMate, OWL 
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Abstract: Enterprise architecture supports the analysis, design and engineering of business-

oriented systems through multiple views. Each view expresses the elements and relationships of 

a system from the perspective of specific system concerns relevant to one or more of its stake-

holders. As a result, each view needs to express in the architecture description language that 

best suits its concerns. Therefore, enterprise architecture may be described using a set of differ-

ent languages. Also, the existence of semantic gaps between enterprise architects and stakehold-

ers may produce conceptual misalignments. However, current enterprise architecture modeling 

languages display two issues in this setting. First, they lack mechanisms to integrate multiple 

architecture description languages. This issue hinders the specification of views using different 

languages. Second, enterprise architecture models lack computable analysis support. A new set 

of solutions will be proposed by applying an ontology-based approach to specify and integrate 

multiple architecture modeling languages and to analyse the resulting integrated models.  

Keywords: enterprise architecture, ontology, conceptual modeling, model analysis, ArchiMate, 

OWL 
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1  Introdução 

Arquitetura Empresarial (AE) é vista por (Lankhorst, 2006) como um meio de suporte para o 

alinhamento entre o negócio e as tecnologias da informação. Tal alinhamento pode ser atingido 

com a construção de modelos e artefactos descrevendo diferentes aspetos da organização, 

incluindo os elementos do negócio e da tecnologia. Gerir as dependências entre e nos diferentes 

modelos e artefactos produzidos, durante o desenvolvimento da arquitetura suporta a comuni-

cação adequada entre os stakeholders e o alinhamento e a coerência entre os artefactos e demais 

produtos. (Romero, Jaen, & Vallecillo, 2009) Além disso, a gestão da Arquitetura Empresarial 

requer a habilidade de análise dos artefactos de forma a auxiliar a análise do negócio (Galster, 

2011). 

Diversos autores referem que as abordagens abrangentes ou horizontais de construção de arqui-

teturas não conseguem captar os aspetos que pertencem a domínios específicos da organização 

(Saat, Franke, Lagerström, & Ekstedt, 2010) (Buckl, Matthes, & Schweda, 2010). Parte da justifi-

cação para este fenómeno deriva do facto de um sistema ter vários interessados (stakeholders) e 

estes possuírem diferentes interesses sobre o sistema, e, logo, requisitos específicos. Consequen-

temente são necessárias diferentes vistas sobre a arquitetura para dar resposta aos vários inte-

ressados. Esta é exatamente a abordagem definida na norma ISO 42010 (IEEE, 2011) que desig-

na serem necessárias múltiplas vistas para descrever uma arquitetura. Um Architecture Descrip-

tor requer múltiplas views, gerando um conjunto de modelos que representam viewpoints rela-

cionadas com os interesses dos stakeholders. Contudo, a criação desses viewpoints coloca um 

novo desafio pois torna-se necessário garantir a rastreabilidade dos conceitos entre as diversas 

vistas assim como garantir a sua consistência, i.e., o uso uniforme do mesmo conceito em vistas 

diferentes. 

Análises efetuadas por especialistas são abordagens mais flexíveis, mas também que mais con-

somem tempo, e dependem da experiência da pessoa que esta a fazer a análise. Além disso essas 

pessoas baseiam suas análises em vistas geradas, e o resultado geralmente são concelhos e 

ideias para desenvolvimentos futuros. Análises baseadas em regras podem ser automatizadas e 

conseguem validar a conformidade do modelo com as regras (Buckl, Matthes, & Schewda, 2009). 

1.1 Problemas e hipóteses 

Para se proceder à análise dos modelos de uma arquitetura empresarial, ou seja, conseguir res-

ponder aos interesses relativos a um conjunto de interessados, é necessário que haja uma ras-

treabilidade e consistência entre os modelos gerados durante o processo de construção da 

arquitetura. De certo modo o ArchiMate busca colmatar alguns desses problemas e melhorar 

essa rastreabilidade entre diferentes domínios (Lankhorst M. , 2004), porém não é possível 

representar toda a arquitetura com o grau de detalhe exigido por um interessado devido a espe-

cificidades de alguns domínios organizacionais face à generalidade dos modelos independentes 

do domínio  (Saat, Franke, Lagerström, & Ekstedt, 2010). 
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Descrever cada domínio em uma linguagem especializada e então integrar essas múltiplas lin-

guagens acarreta problemas. A falta de mecanismos de integração entre essas linguagens dificul-

ta a rastreabilidade e a verificação da consistência nos modelos construídos. E por fim a dificul-

dade de manter um relacionamento semântico entre os elementos dos modelos. 

Nesse sentido é necessário encontrar mecanismos que integrem múltiplas linguagens de AE e 

dessa forma encontrar as respostas para os seguintes problemas. 

1. Que técnicas podem ser usadas para especificar modelos de arquitetura empresa-

rial? 

2. Que técnicas podem ser usadas para integrar múltiplos domínios da arquitetura 

empresarial? 

3. Como efetuar análise dos modelos de arquitetura empresarial? 

Para dar resposta a estas perguntas é apresentada uma proposta neste trabalho que assenta na 

aplicação de técnicas de ontologias à modelação, análise e extensão de modelos de arqui-

tetura empresarial. Uma ontologia descreve um domínio associando semântica aos seus ter-

mos e relações. Esta técnica é particularmente conhecida pelas contribuições para a Web Semân-

tica (Bernes-Lee, Hendler, & Lassila, 2001). Além de ser usada na área da Web Semântica, as 

ontologias vêm sendo utilizadas em outras áreas das tecnologia da informação, como em 

(Seedorf & Happel, 2006) (Burger & Simperl, 2008) e também na área da arquitetura empresa-

rial  (Kang, Lee, Choi, & Kimb, 2010) (Azevedo, Almeida, Sinderen, Quartel, & Guizzardi, 2011) 

(Almeida & Guizzardi, 2013). Além disso, ontologias permitem a construção de modelos concep-

tuais e podem ajudar a análise dos modelos. (Pidcock, 2010). Uma comparação detalhada das 

capacidades de modelação das ontologias relativamente a diversas abordagens de modelação 

pode ser encontrada em (Strang & Popien, 2004). 

A análise automática, feita através das ontologias, usando as técnicas que esta proporciona, 

permite que seja efetuado o processamento dos modelos, isto é, analisar um conjunto de dados 

armazenados nesses modelos para obter informação, ou validar que os modelos se encontram 

em conformidade com as regras impostas a estes. 

A solução proposta é validada através da construção de um protótipo de software que integra as 

técnicas propostas e demonstra a sua viabilidade no que concerne à rastreabilidade e verificação 

de consistência desses modelos. Com este trabalho pretendemos então verificar se as técnicas de 

ontologias endereçam estes problemas. Em particular, é objetivo verificarmos se as seguintes 

quatro hipóteses são satisfeitas pelas técnicas de ontologias:  
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1. É possível manter a consistência entre modelos de arquitetura empresarial? Deste 

modo é melhorada a expressividade da AE através da inclusão de domínios específicos, 

com o objetivo de capturar aspectos específicos das organizações, e também, conceitos 

em diferentes modelos terão um relacionamento lógico entre eles. 

2. É possível estender e integrar diferentes modelos de arquitetura empresarial sal-

vaguardando a rastreabilidade entre os seus conceitos? Deste modo melhora a 

extensibilidade e auxilia na análise do alinhamento entre estes modelos. 

3. É possível validar os conceitos e relações presentes num modelo de arquitetura 

empresarial relativamente a um conjunto de regras? Deste modo é melhorada a 

capacidade de análise de um modelo, por exemplo, para o propósito de tomadas de deci-

sões ou avaliação da sua qualidade. 

4. É possível verificar a conformidade de um modelo face a um meta-modelo? Deste 

modo, estende-se a hipótese anterior à verificação da construção do modelo. 

1.2 Abordagem  

Esse trabalho visa permitir integrar diferentes domínios arquiteturais sendo capaz de manter as 

seguintes propriedades: efetuar o mapeamento lógico entre os elementos dos modelos (alinha-

mento), os modelos dos diferentes domínios não podem ter interpretações diferentes para o 

mesmo interesse (consistência) e ser possível a partir de um modelo, verificar o relacionamento 

que um conceito tem um conceito de outro modelo (rastreabilidade). Desse modo propomos o 

uso da Ontologia para especificar, integrar e analisar os múltiplos modelos arquiteturais. 

Ontologias são uma ferramenta poderosa para representar conceitos e relações e provêm a for-

malização de objetos reais transformando-os em informação que pode ser computada. Nesse 

sentido a ontologia prove uma maneira uniforme de modelar conceitos, relações, propriedades, 

e factos, juntos, provendo meios para a compartilha do conhecimento e reutilização da informa-

ção, sendo possível ainda efetuar reasoning para validação de modelos (Krummenacher & 

Strang, 2007). Essas propriedades da linguagem foram consideradas na escolha desta em com-

paração com outras (Zhao, Assmann, & Sandahl, 2004). 

Dessa forma é possível utilizar a capacidade da Ontologia para representar e integrar as várias 

linguagens de AE e para analisar os modelos resultantes, permitindo verificar a consistência 

entre os modelos. Também a capacidade de semântica e estruturação da informação que a lin-

guagem permite, proporciona efetuar um alinhamento entre os modelos arquiteturais de dife-

rentes domínios, permitindo assim a rastreabilidade e, consequentemente, perceber o impacto 

de uma mudança em um modelo refletida em outro. 

A abordagem apresentada será demonstrada aplicando a Ontologia a diferentes modelos arqui-

teturais e verificando a integração e consistência desse modelos. Em particular, nesse trabalho, 
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foi desenvolvida uma ontologia para o meta-modelo do ArchiMate 2.0 e para um domínio especí-

fico, o dos Sensores, e também foi efetuado o mapeamento entre esses domínios. 

1.3 Estrutura do documento 

Este documento encontra-se estruturado da seguinte forma: A seção 1 trata da introdução, con-

textualiza o trabalho, faz o levantamento do estado da arte e define quais são os problemas e as 

hipóteses. A seção 2 descreve os domínios em que o projeto se enquadra, nomeadamente o da 

Arquitetura Empresarial, ArchiMate e as Ontologias, e também introduz algumas ferramentas 

usadas na implementação do trabalho. A seção 3 descreve os problemas, sendo feita uma análise 

mais detalhada envolvendo os domínios do trabalho. A seção 4 apresenta o conceito da solução, 

também apresenta as ferramentas usadas e criadas no trabalho bem como a metodologia de 

validação. A seção 5 descreve como foi implementada a solução para o trabalho descrita na seção 

4. A seção 6 apresenta os resultados obtidos e as validações efetuadas. A seção 7 apresenta as 

conclusões obtidas com esse trabalho. A seção 8 apresenta sugestões de trabalhos futuros. 

Finalmente. A seção 9 apresenta a bibliografia que suporta o conteúdo deste trabalho. 
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2 Trabalho relacionado 

Nesse capítulo é feita uma descrição dos tópicos envolvidos no âmbito do trabalho. 

2.1 Arquitetura Empresarial 

Com o crescimento e consequente aumento da complexidade das empresas tornou-se necessário 

a utilização de técnicas para ajudar a tratar essa complexidade, um dos temas utilizados para 

tanto trata-se da arquitetura. A arquitetura é definida de acordo com (Computer Society, IEEE, 

2000) como: 

A organização fundamental do sistema, embebido nos seus componentes, suas relações com 

outros e o ambiente, e os princípios que governam seu desenho e evolução. 

A arquitetura visa então possibilitar uma visão global do sistema, com o objetivo entre outros de 

permitir prever de alguma forma os impactos de alterações efetuadas no sistema. Como definido 

anteriormente e no contexto de empresas, sendo empresa definida de acordo com (Computer 

Society, IEEE, 2000): 

Qualquer conjunto de organizações com um objetivo comum e/ou compartilham dividendos. 

Temos a AE, que visa obter uma visão do todo da empresa, permitindo um alinhamento da estra-

tégia do negócio, da estratégia do TI, e da implementação do TI, permitindo assim uma melhor 

gestão do sistema. Nesse sentido temos a definição usada em (Lankhorst, 2006) para AE. 

A arquitetura empresarial é um conjunto de princípios, métodos e modelos usado no desenho e 

concretização de uma estrutura organizacional empresarial, processos de negócio, sistemas de 

informação e infraestrutura. 

A AE surge para capturar o essencial das empresas no contexto do negócio, da TI e da sua evolu-

ção, permitindo auxiliar a gestão de mudanças específicas para enfrentar para os problemas que 

surgem. A AE permite ter uma visão holística da empresa, intrínseca a esta visão têm diversas 

arquiteturas; Arquitetura de Negócios, Arquitetura Aplicacional, Arquitetura da Informação, 

Arquitetura da Integração, Arquitetura Operacional, Arquitetura da Segurança, Arquitetura de 

rede entre outras, que lidam com problemas e soluções específicas de uma empresa. 

Na figura 1 vemos as camadas da AE com base em (Godinez, Koenig, Lockwood, Oberhofer, & 

Schroeck, 2010). A AE associa a estratégia da empresa com seus investimentos em TI, garantin-

do uma estreita ligação entre Negócios, Aplicações, Informação e Infraestrutura. 
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 Figura 1 – Camadas da Arquitetura Empresarial 

A AE dá uma visão geral da empresa para os interessados na perspectiva dos processos de negó-

cio, dos sistemas de informação e tecnologias. O uso da AE aumenta a previsibilidade e consis-

tência dos resultados dos projetos do portefólio. 

2.1.1 Objetivos 

Devido ao aumento da complexidade das organizações a AE surge para ajudar a lidar com esta 

complexidade e os riscos. De acordo com (Land, Proper, Waage, Cloo, & Steghuis, 2009) algumas 

das aplicações da AE são: 

 Descrição da situação – ajuda na análise de problemas da situação atual. 

 Direção estratégica – ajuda a expressar as direções da organização, bem como avaliar 

diferentes alternativas. 

 Análise de lacunas - ajuda a identificar as dificuldades em se mover do estado corrente 

para um novo estado estratégico. 

 Planeamento tático – ajuda a identificar limites e passos na transformação da organiza-

ção. 

 Planeamento operacional – ajudar a identificar o contexto e direção do portefólio de 

projetos para realização do planeamento tático. 

 Selecionar soluções parciais – ajuda a identificar soluções padrões ou pacotes para 

serem parte da solução ou então terceirizar os processos/serviços. 

 Arquitetura da solução – ajuda a desenvolver um desenho de alto nível da transforma-

ção sofrida na organização por consequência de um projeto. 
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2.1.2 Definições e conceitos chave 

De acordo com (Greefhorst & Proper, 2011) e (Land, Proper, Waage, Cloo, & Steghuis, 2009) 

temos os seguintes conceitos chave para a AE. 

 Interessados e preocupações – Um interessado é um individuo, equipe, ou organização 

com interesse ou preocupação relativa a um sistema. Preocupações são os interesses que 

pertencem ao desenvolvimento do sistema, operação ou outro aspeto crítico ou impor-

tante para um ou mais interessados. Para as tomadas de decisões os interessados preci-

sam conseguir perceber o impacto dessas decisões nas suas preocupações, em organiza-

ções cada vez mais complexas. 

 Princípios – é o entendimento unívoco sobre o que é de fundamental importância para a 

organização, pode ser entendido também como um requisito genérico para uma classe 

de sistemas. 

 Modelos – Em geral, modelos são uma abstração da realidade, em grande parte os mode-

los são representações gráficas. Os modelos na construção da AE podem variar depen-

dendo do foco, objetivo e propósito. Podem ir do nível da organização até ao nível dos 

processos, dos produtos a tecnologia da informação, tendo sempre que existir coerência 

entre os modelos.  

 Vistas – Devido a grande complexidade das organizações, com os seus muitos processos, 

departamentos, sistemas de informações é muito complicado ter um conjunto de mode-

los que possam ser utilizados por todos os interessados de forma compreensiva. Por isso 

são necessárias diferentes vistas que representam preocupações específicas de interes-

sados. Uma vista é uma representação do sistema de acordo com um conjunto relaciona-

do de preocupações. 

 Frameworks – Para prover os arquitetos com alguma estrutura, nas vistas selecionadas, 

surgem os frameworks para as arquiteturas, Os frameworks posicionam os resultados e 

permitem a comunicações entre os interessados. Geralmente ferramentas e melhores 

práticas estão incluídas nos frameworks para suportar o trabalho. 

2.2 A linguagem ArchiMate 2 

A linguagem ArchiMate foi criada para prover uma representação uniforme para diagramas que 

representam as AE, possibilitando uma abordagem arquitetural integrada que descreve e visua-

liza os diferentes domínios da arquitetura, suas relações e dependências subjacentes. A função 

do ArchiMate é prover uma linguagem gráfica para a representação das arquiteturas empresa-

riais ao longo do tempo (Group, 2012).  

Neste trabalho, a linguagem ArchiMate é usada para representação das Arquiteturas Empresa-

riais desenvolvidas, mas também tem outro papel importante. O ArchiMate serve também para 
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inter-relacionar o domínio da AE com o domínio da Ontologia. A seguir descreveremos a lingua-

gem ArchiMate. 

2.2.1 Estrutura base 

A linguagem ArchiMate contém três principais camadas (Group, 2012), a estrutura geral dos 

modelos dentro das camadas é similar. Os mesmos tipos de conceitos e relações são usados, 

embora sua natureza e granularidade difiram. A descrição das camadas é dada a seguir: 

 Camada de negócio – oferece produtos e serviços para consumidores externos, os quais 

são executados na organização por processos de negócio executados por atores de negó-

cios. 

 Camada aplicacional – suporta a camada de negócios com serviços aplicacionais que 

são executados por aplicações. 

 Camada tecnológica – oferece serviços de infraestrutura necessários para rodar as apli-

cações, executados por computadores e hardwares de comunicação e por software de 

sistema. 

As relações mais importantes efetuadas entre as camadas são usedby e realization. A relação 

usedby segue o conceito “orientação ao serviço”, as camadas superiores fazem uso dos serviços 

das camadas inferiores, entretanto essa relação pode ocorrer dentro de uma mesma camada. A 

relação realization acontece na forma em que elementos das camadas inferiores podem imple-

mentar elementos das camadas superiores. 

Na Figura 2 estão representadas as relações (não estão representadas relações indiretas) entre a 

camada de negócio e as camadas inferiores. 

 

Figura 2 – Relação entre a camada de negócio e camadas inferiores (Group, 2012) 

Na Figura 3 estão representadas as relações entre a camada aplicacional e a camada tecnológica. 



 

9 
 

 

Figura 3 – Relação entre a camada aplicacional e camada tecnológica (Group, 2012) 

Além das relações representadas na Figura 2 e na Figura 3 podem existir relações indiretas. 

2.2.2 Conceitos 

A linguagem ArchiMate contém três tipos principais de elementos (Group, 2012), que foram 

inspirados do domínio da linguagem natural, os quais descrevemos a seguir: 

 Active structure – elemento definido como uma entidade que é capaz de executar um 

comportamento.  

 Behavior – elemento definido como uma unidade executada por uma active structure. 

 Passive structure – elemento definido como o objeto sobre o qual foi executado o beha-

vior. 

Na representação dos conceitos do ArchiMate temos ainda: 

 Service – uma unidade funcional que o sistema expõe para o ambiente, ocultando suas 

operações internas, provendo algum valor. 

 Interface – ponto de acesso onde um ou mais serviços ficam disponíveis para o ambien-

te. 

A Figura 4 representa os principais conceitos do ArchiMate e as relações existentes entre os 

mesmos. 
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Figura 4 – Principais conceitos do ArchiMate (Group, 2012) 

 

Os tipos de elementos listados na Figura 4 são especializados em elementos como: BusinessAc-

tors, ApplicationsComponents, etc. A lista completa destes elementos pode ser encontrada 

em(Group, 2012). 

2.2.3 Relações 

A linguagem ArchiMate oferece diferentes tipos de relações. Estas relações podem ser classifica-

das como: 

 Estruturais – modelam a coerência estrutural dos conceitos do mesmo tipo ou não. 

 Dinâmicas – são usadas para relacionar conceitos do tipo behavior. 

 Outras – que não estão nas outras categorias. 

A tabela 1 mostra as relações e suas respectivas classificações. 

Estruturais Dinâmicas Outras 

Association, Access, Use by, Realization, Assignment,  

Aggregation, Composition 

Flow, Triggering Grouping, Junction, Spe-

cialization 

Tabela 1 – Relações do ArchiMate 

Além das relações descritas na tabela 1, podem ser criadas relações indiretas. Se duas relações 

são unidas por um elemento intermediário, essas podem ser substituídas pela mais fraca das 

duas. 

2.2.4 View e Viewpoints 

Além de prover um framework e uma linguagem de modelação, o ArchiMate também provê um 

conjunto de viewpoints que são usados para abranger um conjunto de interesses. As viewpoints 
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são utilizadas como filtro dos modelos e usados para especificar diferentes vistas sobre os mode-

los. Algumas viewpoints mostram conceitos e relações dentro de uma mesma camada, e outras 

já mostram conceitos que abrangem mais de uma camada. De acordo com a especificação do 

ArchiMate, viewpoints são classificadas nas seguintes dimensões: propósito e conteúdo. Os pos-

síveis propósitos são:  

 Designing - Permitem aos arquitetos e designers do processo de desenho a irem desde 

um esboço até a um desenho mais detalhado. Tipicamente são diagramas. 

 Deciding - Ajudam gestores no processo de suporte a decisão oferecendo perceções de 

relações arquiteturais em vários domínios. 

 Informing - Ajudam a informar aos interessados sobre a arquitetura empresarial a fim 

de alcançar entendimento, comprometimento e persuasão. 

O conteúdo pode ser dividido em diferentes níveis de abstração: 

 Overview - Envolvem a visão de múltiplas camadas e múltiplos aspectos. 

 Coherence - Envolve múltiplas camadas ou múltiplos aspectos, permitindo aos interes-

sados focarem nas relações entre camadas ou entre aspectos.  

 Details - Tipicamente consideram uma camada ou um aspecto do ArchiMate. 

As vistas são utilizadas para representar a informação de áreas da arquitetura e abrangem um 

conjunto de interesses relacionados e endereçados a um conjunto de interessados. A vista é 

especificada a partir do viewpoint, que indica os conceitos, modelos e técnicas de análise e visua-

lizações que são expressadas pela vista. 

2.2.5 Mecanismos de extensão do ArchiMate 

Os conceitos e relações definidos até aqui são conceitos e relações básicos que servem o propósi-

to geral de modelar Arquiteturas Empresariais. Entretanto a linguagem ArchiMate possui meca-

nismos de extensão. A ideias por detrás dos mecanismo de extensão é permitir extensões a lin-

guagem para permitir tratamentos para domínios ou aplicações específicas da linguagem sem 

“encher” a linguagem com conceitos e notações que grande parte das pessoas raramente iria 

usar (Group, 2012). 

É possível estender a linguagem adicionando atributos aos conceitos e relações, isto é chamado 

profiling, um profile é definido como uma estrutura de dados que pode ser definida separada-

mente da linguagem ArchiMate mas pode ser dinamicamente acoplada a conceitos e relações 

(Group, 2012). 

É também possível estender a linguagem com uma especialização dos conceitos. Especialização é 

uma maneira poderosa e simples de definir novos conceitos baseados em conceitos existentes. O 

conceito de especialização assemelha-se fortemente ao estereótipo usado no UML (Group, 

2012). 
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2.3 Ontologias 

A intenção da ontologia é estudar as categorias das coisas que existem ou podem existir em um 

domínio. A ontologia pode ser vista como um vocabulário de termos interrelacionados que 

impõe estrutura a um domínio e restringe as possíveis interpretações dos termos. Ontologias 

são usadas para definição de um contexto de um dado domínio. A determinação da diferença 

entre contextos ajuda a resolver o problema de visualizar um recurso de informação em um 

outro contexto ou a mudança de um recurso movendo de um contexto para outro (Kalinichenko, 

Missikoff, Schiappelli, & Skvortsov, 2003). 

Como citado em (Burger & Simperl, 2008), os benefícios do uso de ontologias podem ser separa-

dos nas seguintes classes. 

 Podem ser usadas para propósito de comunicação - Permite interoperabilidade de 

para computadores e pessoas ao nível da informação e do processamento e identifica 

univocamente um conceito em um domínio específico. 

 Permitem inferência computacional - Mostra factos implícitos melhorando a procura 

e recuperação de informação e também alerta para inconsistências lógicas, o que poten-

cialmente indica erros em modelos. 

 Permitem estruturação e organização de artefactos reutilizáveis - Evita custos de 

novos desenvolvimentos enquanto potencialmente aumenta a qualidade dos modelos. 

Ontologias de forma geral aparecem como árvores de taxonomia, desde o mais geral e indepen-

dente de um domínio no alto nível até os domínios mais baixos onde estão as ontologias depen-

dentes de um domínio (Chandrasekaran & Josephson, 1999).  

2.3.1 Modelação de ontologias 

Geralmente uma ontologia pode ser definida como um artefacto de linguagem que define uma 

vocabulário partilhado de conceitos básicos para descrever um pedaço da realidade, e especifi-

car o que precisamente estes conceitos significam. Como tal, ontologias provêm a base para a 

modelagem semântica do domínio em questão, integração da informação e comunicação no 

domínio. 

Existem diversos modelos e linguagens que são usados para construção de ontologias e para 

inferência, estes podem ser classificados da seguinte forma (Kalinichenko, Missikoff, Schiappelli, 

& Skvortsov, 2003). 
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 Modelos verbais - Nestes modelos os conceitos ontológicos são definidos por definições 

verbais como em um dicionário. Alguns tipos de relações básicas podem ser estabeleci-

dos entre os conceitos. 

 Modelos baseada em lógica - Nesse conjunto de modelos é encontrada a linguagem 

OWL utilizada nesse trabalho. Ontologias baseadas em lógica podem ser definidas for-

malmente e tem a habilidade de reasoning formal.  

 Modelos estruturais – É a aplicação de modelos de dados estruturais para definir onto-

logias como em (Kalinichenko & Skvortsov, Extensible Ontological Modeling Framework 

for Subject Mediation, 2002). 

 Modelos híbridos - Para enriquecer o poder de expressão de um modelo ontológico 

pode haver a necessidade de usar modelos verbais, baseados em lógica e estruturais 

numa mesma ontologia. 

A construção de ontologias geralmente consiste nos seguintes passos. Os conceitos base e suas 

relações para um domínio escolhido são encontrados, definições precisas e não ambíguas são 

construídas para eles. Conceitos e relações relacionados aos conceitos base são descobertos e 

acrescentados a ontologia. Conceitos são agrupados em classes temáticas e expressados com 

uma linguagem de ontologia (Uschold & King, Towards a Methodology for Building Ontologies , 

1995). Um exemplo de um projeto que criou uma ontologia para um dado domínio, nomeada-

mente para o domínio organizacional pode ser encontrado em(Uschold, King, & Zorgios, The 

Enterprise Ontology, 1995). 

2.3.2 Integração entre Ontologias 

Um dos pontos fortes da Ontologia é sua capacidade de integração de diferentes domínios devi-

do a sua maneira uniforme de representação (Krummenacher & Strang, 2007). A característica 

de compartilhamento de ontologias requer um certo grau de interoperabilidade entre os domí-

nios (Amrouch & Mostefai, 2012). A integração de ontologias é o processo de construir uma nova 

ontologia reutilizando conceitos de diferentes domínios, encontrando os conceitos comuns entre 

essas ontologias. (Sofia & Martins, 2001). A interoperabilidade entre as ontologias pode ser feita 

pelos seguintes processos (Amrouch & Mostefai, 2012).  

 Ontology Mapping – define uma expressão formal que descreve a relação semântica 

entre diferentes conceitos pertencentes a diferentes ontologias. 

 Ontology Alignment – define uma ligação semântica entre as ontologias através de um 

conjunto de ligações entre estas. As ontologias devem descrever o mesmo domínio ou 

domínios relacionados. Essas ligações são chamadas ´mapeamento’, e identificam cor-

respondências entre todos os elementos das ontologias. 

 Ontology Merging - processo de construção de uma nova ontologia agregando diferen-

tes ontologias em uma única, criando uma ontologia mais geral sobre o domínio. 
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2.3.3 Linguagem OWL2 

Neste trabalho usamos como linguagem para representação da ontologia a Web Ontology Lan-

guage 2 (OWL2), uma evolução da OWL. A OWL estende a linguagem RDF e RDF Schema pro-

vendo um vocabulário adicional com semântica formal, tem suas bases na DAML+OIL e também 

provê suporte para mapeamento de ontologias. A OWL pode ser de três tipos, OWL Lite, OWL DL 

e OWL Full, estes tipos de representações de ontologia diferem na sua complexidade e podem 

ser usadas para diferentes finalidades dependendo da simplicidade de inferência necessária ou 

formalidade de descrições (Kalinichenko, Missikoff, Schiappelli, & Skvortsov, 2003). 

A OWL2 é uma linguagem para a web semântica com significado formalmente definido. Ontolo-

gias escritas com OWL2 provêm classes, indivíduos, propriedades, e atributos (Motik, Parsia, & 

Patel-Schneider, 2009). O principal componente de uma ontologia OWL2 é o seu conjunto de 

axiomas. 

OWL2 provê um conjunto de axiomas, todos estendem a classe Axioma na sua especificação 

estrutural. Os axiomas estão representados na Figura 5. 

Sendo a associação entre uma ontologia e seus axiomas um conjunto, uma ontologia não pode 

conter dois axiomas que são estruturalmente equivalentes, além disso as ontologias podem con-

ter anotações e podem importar outras ontologias (Motik, Parsia, & Patel-Schneider, 2009). 

 

Figura 5 – Os axiomas do OWL2 
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Os componentes de uma ontologia OWL são: 

 Classes - São os blocos básicos de uma ontologia OWL, todo elemento do OWL pertence 

a classe owl:Thing, então cada classe criada é uma subclasse de owl:Thing. As classes de 

um domínio são simplesmente definidas dando um nome para a classe. 

 Individuals - São os membros de uma classe, normalmente são os elementos (instân-

cias) que existem nos domínios. Um individual é declarado como membro de uma classe. 

 Propriedades - São usadas para definir as relações entre indivíduos (Object Properties) 

ou entre indivíduos e valores (Datatype properties). As relações entre indivíduos pos-

suem ainda um domínio indicando o elemento que usa a relação e um outro domínio 

indicando o elemento que recebe a relação. Além disso as relações possuem característi-

cas que enriquecem as capacidades de reasoning. Essas características são: a transitivi-

dade, a simetria e serem funcionais ou inversamente funcionais. 

Para a ontologia representada em OWL é ainda possível acrescentar restrições aos elementos da 

ontologia: 

 Restrições de cardinalidade (Existencial Ǝ). 

 Restrições de quantificação (Igual =). 

 Restrições numéricas. 

2.3.4 Inferência 

Como explicado em (W3C, 2012), inferência pode ser caracterizada por descobrir novas rela-

ções, isto significa que procedimentos automáticos podem gerar novas relações com base em 

dados e alguma informação adicional na forma de vocabulário (i.e. um conjunto de regras), essa 

informação adicional baseia-se em técnicas de representação do conhecimento. Técnicas com 

base em inferência também são importantes para descobrir inconsistências em dados (integra-

dos). 

2.4 Ferramentas 

Neste capítulo vamos descrever as ferramentas que serviram de suporte para o desenvolvimen-

to do trabalho. 

2.4.1 Archi 

O Archi (Archi - Archimate Modelling, 2012) é uma ferramenta livre, de código aberto, multipla-

taforma utilizada para construir modelos da linguagem ArchiMate.  
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Figura 6 – Ferramenta Archi 

Essa ferramenta foi utilizada nesse trabalho para construir, visualizar e exportar os modelos 

construídos com a linguagem ArchiMate. Uma das vantagens da ferramenta é a possibilidade de 

exportação dos modelos construídos para um ficheiro CSV.  

2.4.2 Protégé 

 

O Protégé (Protégé, 2012) é uma ferramenta livre, de código aberto, editor de ontologias. Onto-

logias construídas com o Protégé podem ser exportadas para diversos formatos, entre eles o 

OWL. O Protégé é utilizado em diversas áreas desde Biomedicina até Modelação Corporativa 

(Protégé, 2012). 

Essa ferramenta implementa também um conjunto rico de estruturas para modelação do conhe-

cimento e ações que suportam a criação, visualização e manipulação de ontologias em diversos 

formatos.  

Essa ferramenta foi usada para a importação, manipulação e execução de reasoning nas ontolo-

gias criadas para que fossem efetuadas perguntas e validações nos modelos arquiteturais. 
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Figura 7 – Ferramenta Protégé 
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3 Análise do problema 

Neste capítulo são descritos os problemas que nos levaram a efetuar o trabalho e conseguinte 

implementação da solução proposta. 

De modo geral o problema é definido em como encontrar uma forma de representar modelos de 

AE de uma maneira formal, ou seja, que permita uma análise computacional nos modelos, possi-

bilitando obter, com essa formalidade, vantagens na construção, integração e em análises desses 

modelos. Mais especificamente é centrado em representar uma linguagem que tem uma caracte-

rística fortemente gráfica, o ArchiMate, em uma linguagem de característica estrutural, a OWL2. 

É importante perceber que existem diferentes tipos de exposição da informação, como por 

exemplo: texto, tabelas, modelos gráficos, entre outros. Cada representação tem o seu propósito 

de ser e facilidade de interpretação dependendo da informação a ser exposta e do tipo de análise 

que se quer fazer sobre esta informação.  

A AE deve suportar a governação e o suporte a decisão (Lankhorst, 2006), para isso deve-se 

obter o máximo de informação útil possível do conhecimento contido nos modelos, que podem 

atingir um grande nível de complexidade se elaborados com grande detalhe (Binz, Leymann, 

Nowak, & Schumm, 2012). Tal análise pode ser feita sem automatismos porém torna-se mais 

difícil a medida que essa análise se torna mais profunda e em cenários complexos.  

3.1 Representação através da linguagem ArchiMate 

Como descrito anteriormente os modelos do ArchiMate são modelos essencialmente gráficos, 

nesse sentido possuem as vantagens desse tipo de representação da informação (Strang & 

Popien, 2004) e que servem bem ao seu propósito, essa representação no entanto tem as suas 

limitações, que podem ser supridas com a representação da informação de outras maneiras, no 

caso específico deste trabalho, de uma maneira estrutural, utilizando a linguagem OWL2. 

3.2 Integração de modelos 

Diferentes organizações têm diferentes necessidades de negócio e atuam em diferentes merca-

dos, e têm diferentes demandas de informação que buscam obter nos modelos da AE. Isso torna 

desafiador criar um modelo que consiga satisfazer todas estas necessidades. 
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Com o ArchiMate é possível criar vários modelos, esses modelos representam interesses especí-

ficos de cada interessado. A quantidade de modelos construídos depende das necessidades dos 

interessados. 

Os modelos de uma AE podem ser construídos utilizando diferentes linguagens, com diferentes 

notações. 

Quando falamos de integração de modelos alguns dos problemas que podem surgir são os 

seguintes: 

 Coerência dos modelos 

 Consistência entre os modelos 

 Rastreabilidade entre os modelos  

Esses problemas tornam-se ainda mais críticos quando esses modelos evoluem ao longo do 

tempo. 

3.3 Processamento de modelos 

Os modelos criados a partir do ArchiMate, devido ao seu aspecto visual, dificultam um proces-

samento automático, automático aqui tratado num sentido funcional, onde fornecendo uma 

entrada (ex. uma pergunta) ao modelo é possível de forma automática obter uma saída (ex. um 

elemento do modelo). Dessa forma a análise de um modelo do ArchiMate ou de vários pode tor-

nar-se dispendiosa a medida que a análise envolve uma informação que não está diretamente 

explícita. Para modelos criados com diferentes linguagens é necessário que haja uma ligação 

lógica, que possa ser processada de modo computacional, relacionando esses modelos.   

Ainda sobre o problema de processamento, podemos ter alguma dificuldade em efetuar valida-

ções nos modelos, como por exemplo, validar se os modelos criados estão de acordo com a nor-

ma do ArchiMate. Nesse sentido, transformando os modelos em algo que seja possível efetuar 

um processamento sobre estes, podemos ter uma forma de efetuar estas validações de uma 

maneira automática ou semiautomática. 

3.4 Transformação de modelos 

Os modelos do ArchiMate não possuem um esquema de representação que possam ser proces-

sados (formal), que poderia ajudar a análise em seus modelos, sendo essencial para processar a 

informação ao invés de só a apresentar. 

Uma das técnicas utilizadas nesse trabalho é a de transformação de modelos. A transformação de 

modelos é definido em (Kepple, Warmer, & Bast, 2003) como:  
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A geração automática de um modelo de destino a partir de um modelo de origem, de acordo 

com regras de transformação. 

Nesse sentido, é necessário construir um conjunto de regras de transformação, de modo a trans-

formar os modelos da linguagem ArchiMate (origem) em modelos na linguagem de Ontologia 

OWL2 (destino). 

3.5 Extensão do ArchiMate 

O núcleo da linguagem ArchiMate, que constitui o seu meta-modelo, possui os conceitos e rela-

ções básicas que servem para propósitos gerais de modelação de AE, entretanto a linguagem 

deve ser capaz de facilitar, através de mecanismos de extensão e especializações, ou propósitos 

específicos como: (Group, 2012) 

 Suporte para tipos específicos de análises em modelos. 

 Suporte para comunicação entre arquiteturas 

 Capturar as especificidades de um domínio aplicacional 

Isto deve-se ao objetivo de podermos estender a linguagem para domínios específicos sem 

sobrecarregar o núcleo da linguagem com conceitos e relações que poderiam ser raramente 

usados. 

Dessa forma, ao trabalharmos com a ontologia, devemos conseguir manter está propriedade 

para que seja possível efetuar a extensão da ontologia do ArchiMate como também conseguir 

relacionar esta ontologia com outras sem sobrecarregar o núcleo da linguagem. 

3.6 Inferência sobre o ArchiMate 

Ao utilizarmos a Ontologia ganhamos a capacidade de utilizar mecanismos automáticos de infe-

rência. Nesse contexto devemos perceber quais os tipos de inferências que podemos efetuar, e 

que capacidades acrescentadas de análise são possíveis de fazer com o uso da inferência. 

Construídas as ontologias para o meta-modelo do ArchiMate, para os seus modelos, e para os 

domínios específicos devemos avaliar como podemos obter inferências que consigam analisar 

um domínio específico, ou inferências sobre várias ontologias em diferentes domínios e que 

estejam relacionadas.   
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4 Proposta de solução 

Como já explicitado a Ontologia tem vindo a ser bastante usada nos mais diversos domínios. Este 

trabalho analisa a contribuição da Ontologia na área da Arquitetura Empresarial, deste modo 

temos como um dos objetivos deste trabalho efetuar a inter-relação entre estas duas áreas de 

modo que a Ontologia possa contribuir para a construção e análise das arquiteturas empresa-

riais. Essa inter-relação é feita para confirmar as hipóteses deste trabalho, e é auxiliada com a 

construção dos artefactos propostos. 

4.1 Descrição geral da arquitetura da solução 

Para fundamentarmos a proposta uma boa prática e permitir uma abordagem estruturada foram 

definidos os princípios arquiteturais: 

 Orientado a interesses – A arquitetura deve representar os conceitos necessários e 

suficientes para abranger um conjunto de interesses sobre modelos. Isto significa que o 

modelo deve derivar de questões que necessitam de ser abordadas e prover respostas a 

essas questões. Isto também significa que o modelo não deve responder a questões que 

não foram abordadas. 

 Expressividade – A arquitetura deve ser capaz de representar o domínio dos conceitos 

sem ambiguidade. Isto implica definir o minino de tipos e relações que descrevam o 

domínio. 

 Extensibilidade - A arquitetura deve lidar com extensões porque a modelagem de con-

texto implica a utilização simultânea de múltiplas perspectivas sobre o mesmo problema. 

Esta deriva do facto de ser capaz de responder a vários interesses. Portanto, modelos de 

domínio específicos e independentes devem coexistir e a arquitetura global deve lidar 

com transformação e integração de modelos. Um específico interesse é que a arquitetura 

seja extensível a novos domínios aplicacionais. 

 Orientação a viewpoints - A arquitetura deve suportar a definição de vistas sobre sub-

conjuntos de seus conceitos. Isto serve para facilitar a comunicação e a gestão dos mode-

los como viewpoints, atuando como um mecanismo de separação de interesses. View-

points facilitarão a abordagem de múltiplos interesses e podem melhorar a tomada de 

decisões, isolando certos aspectos da arquitetura de acordo com as necessidades. 

 Modularidade - A arquitetura deve seguir os princípios da alta coesão e baixo acopla-

mento. Observando esses princípios contribui-se para a expressividade e capacidade de 

extensão da arquitetura. É especialmente importante que a adição de novos aspectos, 
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específicos de um domínio, ao modelo, não interfira com os conceitos já presentes no 

modelo. 

Tendo em consideração esses princípios, a abordagem baseia-se no uso de um meta-modelo 

nuclear, também chamado DIO (Domain Independent Ontology) que representa uma linguagem 

independente de domínio, contendo um mínimo de conceitos e consegue representar uma gran-

de gama de cenários, dessa forma respeitamos sobretudo, os princípios de orientação a interes-

ses, expressividade e orientação a viewpoints.  

 

Figura 8 – Arquitetura conceptual da solução. 

A esta ontologia nuclear são acopladas outras ontologias específicas de domínio, as chamadas 

DSO (Domain Specific Ontology), a ontologia de um domínio é a ontologia relativa a um caso 

específico em análise, essa ontologia contém os conceitos e relações relativos a este domínio, 

cada DSO diz respeito a um domínio, dessa forma respeitamos sobretudo, os princípios de 

modularidade e da expressividade. A interligação entre as ontologias é feita através de Trans-

formation Maps que são os mapeamentos entre as ontologias, dessa forma respeitamos o princí-

pio da extensibilidade. A Figura 8 mostra a arquitetura da solução. 

4.2 Descrição da DIO 

Nesse trabalho propomos a criação de uma DIO para a AE, que se encontra na camada superior 

de uma taxonomia de ontologias, pois é uma ontologia independente do domínio 

(Chandrasekaran & Josephson, 1999), essa ontologia é formada a partir do meta-modelo da lin-

guagem de modelação ArchiMate. 

Essa ontologia é formada pelo vocabulário do ArchiMate e contém a conceptualização dos con-

ceitos, logo, os elementos relacionados a esses conceitos têm uma conceptualização partilhada 
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comum. Desse modo temos a possibilidade de efetuarmos o alinhamento dos conceitos. É neces-

sário efetuar uma efetiva análise ontológica do ArchiMate de modo a evitar incoerência no onto-

logia.  

Nessa ontologia estarão representados os conceitos e relações do ArchiMate, e será a base de 

inter-relação entre o domínio da Arquitetura Empresarial e o domínio da Ontologia. O ArchiMate 

descreve os aspectos da arquitetura independentes do domínio, isto é foca nos conceitos chave 

pertencentes a uma arquitetura e contém o mínimo de conceitos necessários para responder a 

maioria dos cenários da AE. Desse modo, a criação dessa ontologia nos permite ter esses concei-

tos de uma maneira que é possível efetuar um processamento (formal), e assim temos o suporte 

para conseguimos representar os modelos arquiteturais construídos com essa linguagem. 

Os modelos arquiteturais construídos com o ArchiMate serão transformados em modelos onto-

lógicos e utilizam a DIO para receberem a estrutura da norma do ArchiMate, possibilitando, des-

sa maneira, serem efetuadas análises e validações nesses modelos. 

Além de permitir a análise dos modelos arquiteturais, a DIO permite também que esses mesmos 

modelos sejam analisados em conjunto com outros modelos, isso devido a capacidade de exten-

são dessa ontologia, permitindo a rastreabilidade dos conceitos. A DIO pode ser estendida usan-

do outras ontologias de domínio específico (DSO).  

 

4.3 Descrição extensões DSO 

Uma proposta apresentada por esse trabalho é a possibilidade de extensão dos modelos de 

arquitetura empresarial, tornando possível que os modelos nucleares de uma arquitetura 

empresarial sejam estendidos com outros modelos de domínios específicos. Essa capacidade de 

extensão tem como objetivo permitir um alinhamento entre esses modelos, de forma a relacio-

ná-los, e tornar possível uma análise transversal (rastreabilidade). 

Nesse trabalho é proposto a construção de DSO, estas ontologias representam conceitos especí-

ficos de um domínio e as relações entre estes conceitos (Ou, Pekar, Orasan, Spurk, & Negri, 

2008). Esse conjunto de conceitos e relações também deve ser o mínimo necessário para des-

crever um determinado domínio. O número de dependências entre a DSO e a DIO deve ser 

mínimo. Nesse sentido a adição de DSO deve ter o mínimo impacto na DIO e demais DSO. 

É necessário também na DSO efetuar uma análise ontológica de forma a representar correta-

mente o domínio específico. Essa ontologia conterá o vocabulário que reflete os interesses 

expostos. 

Esse tipo de ontologia é encontrado nas camadas inferiores de uma taxionomia de ontologias 

pois representam um dado domínio específico. (Chandrasekaran & Josephson, 1999). Com essas 
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DSO podemos integrar múltiplos domínios arquiteturais de maneira a ter uma abrangência 

maior do domínio em análise. 

4.4 Mapeamento DIO-DSO 

Ainda nesse trabalho é proposto o mapeamento entre a DIO e DSO criadas, esse mapeamento 

permite relacionar a DIO formada a partir do ArchiMate com as DSO criadas, sendo que cada 

uma dessas DSO deve tratar de um domínio específico. 

Na criação desse conjunto de DIO e DSO os conceitos e relações dessas ontologias serão mapea-

dos sendo que dessa forma podemos tratar o resultado desde mapeamento como uma ontologia 

única tendo assim uma máxima cobertura sobre os domínios analisados. Isso possibilita, por 

exemplo, efetuar reasoning utilizando as ontologias mapeadas. 

O mapeamento das ontologias é feito através da técnica de model transformation onde definimos 

uma estratégia de mapeamento entre os modelos (Guizzard, 2005) (Rosemann, Green, & 

Indulska, 2004). 

No mapeamento das ontologias pode ocorrer de termos um mapeamento de 1:1, ou seja um con-

ceito mapeado de uma ontologia mapeado em apenas um conceito da outra ontologia. Sendo a 

DSO (target) a ontologia mapeada para a DIO (source), de acordo com (Weber, 1997) temos as 

seguintes situações de mapeamento: 

 Overload – acontece quando temos um conceito da DSO que mapeia para dois ou mais 

conceitos da DIO. 

 Redundancy – acontece quando dois ou mais conceitos da DSO são mapeados para um 

conceito da DIO. 

 Deficit – acontece quando um conceito da DSO não é mapeado na DIO. 

 Excess – acontece quando um conceito da DIO não é mapeado em um conceito da DSO. 

 

As situações de mapeamento estão representadas na Figura 9.  
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Figura 9 – Situações de mapeamento 

Como já dito anteriormente com a ontologia é possível efetuarmos inferência nos modelos, antes 

do mapeamento das ontologias é possível efetuar dois tipos de inferências: 

 Intra-DIO - quando a inferência apenas utiliza conceitos da DIO. 

 Intra-DSO - quando a inferência apenas utiliza conceitos da DSO. 

Essas inferências estão restritas aos domínios dos quais as ontologias fazem parte. Após o 

mapeamento das ontologias tornamos possível efetuar mais dois tipos de inferência: 

 Cross-DSO - quando a inferência usa conceitos de várias DSO. 

 Cross-DIO-DSO - quando a inferência usa conceitos tanto da DIO como das DSO. 

Dessa forma conseguimos com o mapeamento uma maior possibilidade de inferência e conse-

quente maior análise aos modelos. 

4.5 Ferramentas de Apoio 

Durante o desenvolvimento do trabalho foram utilizadas e construídas algumas ferramentas que 

deram suporte a implementação da solução. 

4.5.1 Conversão 

Para a criação da DIO construímos um conversor, esse conversor cria uma versão inicial da DIO a 

partir de ficheiros que encontramos na ferramenta de apoio Archi, essa DIO foi posteriormente 
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enriquecida com os demais conceitos encontrados na norma do ArchiMate. Um outro conversor 

foi criado para transformar os modelos arquiteturais criados com a ferramenta de apoio Archi, 

para que fossem utilizados em conjunto com a DIO e DSO.  

4.5.2 Modelação 

Durante o desenvolvimento do trabalho foi necessário a criação de alguns modelos de arquitetu-

ra empresariais que foram convertidos para ontologias de forma a serem feitas análises sobre 

estas. De forma a modelarmos essas arquiteturas foi utilizada a ferramenta de modelação Archi. 

4.5.3 Validação 

Um dos desenvolvimentos executados neste trabalho foi a verificação das ontologias transfor-

madas a partir das arquiteturas empresariais, essa verificação pode ser feita usando reasoning, 

dentre as várias ferramentas que trabalham com ontologias (Khondoker & Mueller, 2010), usa-

mos, como ferramenta para efetuar reasoning, o Protégé. Foram feitas um conjunto de perguntas 

as ontologias de modo a validar se as respostas estavam de acordo com o expectável. 

Para verificarmos o closure da ontologia usou-se o próprio reasoner, o closure da ontologia signi-

fica a possibilidade da completa inferência do conhecimento implícito. 

Para verificação da integridade e da clareza da ontologia foi usado o método Bunge-Wand-

Weber (BWW) de representação de modelos (Weber, 1997).  
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5 Desenvolvimento da solução 

Nesse capítulo é descrito os desenvolvimentos decorridos ao longo da implementação do traba-

lho e apresentados no capítulo anterior. É mostrado como foi feita a criação da DIO, da DSO, e 

das ferramentas de suporte, e também como foi feito o mapeamento entre as ontologias. 

5.1 Criação da DIO 

O primeiro passo do trabalho foi pesquisar como poderia ser criado a DIO do meta-modelo do 

ArchiMate, incluindo também as extensões ‘Motivation’ e ‘Implementation and Migration’ na lin-

guagem OWL2. Foi verificado que a ferramenta Archi armazenava os conceitos e relações do 

ArchiMate em um ficheiro XML de uma forma estruturada para a ferramenta. Esse ficheiro foi 

usado como fonte para o início da construção da ontologia que representa o meta-modelo do 

ArchiMate. 

Devido ao facto do documento se encontrar no formato XML, inicialmente foram pesquisadas 

formas de conversão de documentos XML para a linguagem OWL como em (Bohring & Auer, 

2005), (Stan, Jacob, & de Boer, 2004) (Thuy, Lee, & Lee, 2009) entre outros, de forma a conse-

guirmos obter a ontologia utilizando alguma dessas técnicas. No entanto verificou-se que em 

alguns casos essas transformações necessitavam de possuir um XML de entrada em um formato 

específico e em outros casos que era necessário converter para um formato diferente para 

depois serem utilizadas as técnicas descritas. Com uma análise mais profunda no documento 

XML em questão, optou-se pela criação ‘ad-hoc’ de um script que converteria o documento XML 

em um documento OWL2. 

Para a conversão do documento foi utilizada a análise feita sobre a estrutura do XML, apresenta-

do na Figura 10. Foi-se inicialmente aos conceitos do ArchiMate, as relações entre esses concei-

tos, e as restrições existentes entre estes conceitos, criando-se então regras de transformação 

que mapeavam a estrutura dos elementos do formato XML para a estrutura dos elementos no 

formato OWL2. 
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Figura 10 – Estrutura do ficheiro usado no script para construção da DIO 

É possível ver na Figura 10 um conceito do ArchiMate como elemento source relacionado com 

um elemento target e as relações entre cada uma desses elementos, essa estrutura (source, tar-

get, relations) repete-se ao longo do XML de entrada para cada conceito do ArchiMate. 

A relação entre os conceitos do XML com os do ArchiMate está mostrada na Tabela 2. 

XML OWL 

source element class 

target element class 

relations object properties 

Tabela 2 – Mapeamento entre XML e OWL do meta-modelo do ArchiMate 

 

Como mostrado na Tabela 2, os elementos do XML (source, target) são conceitos do ArchiMate e 

foram convertidos, por serem equivalentes na sua definição, as classes OWL. As relações (rela-

tions) no XML são as relações do ArchiMate e serão convertidas em ObjectProperties. O script 

então foi construído de forma a conseguir efetuar as transformações indicadas anteriormente.  

Com a execução deste script conseguimos converter o meta-modelo do ArchiMate junto com 

suas extensões indicadas anteriormente para a linguagem OWL2.  

O conversor percorre o XML de entrada e armazena os valores dos elementos do tipo source que 

representam os conceitos do ArchiMate e transforma-os em classes OWL2, assim, temos todos 

os conceitos do ArchiMate como classes OWL. A seguir é percorrida a estrutura do XML para 
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recolher as relações dos elementos target com os elementos source, essas relações se transfor-

mam em ObjectProperties em OWL2. Um exemplo das transformações efetuadas está represen-

tado na Tabela 3 onde podemos ver a transformação do source element BusinessActor para a 

classe BusinessActor e também temos a transformação da relação accesses que relaciona um 

BusinessActor com um BusinessObject para uma ObjectProperty que relaciona esses dois elemen-

tos. 

 

Tabela 3 – Estrutura XML para OWL 

Como podemos ver, no documento XML as relações estão representadas por letras, onde cada 

letra representa uma relação do ArchiMate, o mapeamento entre estas letras e as relações do 

ArchiMate estão descritas na Tabela 4. 

Letra Relação 

a Access 

i AssignedFrom 

c ComposedOf 

r Realizes 

t Triggers 

g Aggregates 

o Association 

f FlowTo 

s Specialization 

u UsedBy 

Tabela 4 – Relação dos símbolos e das relações do ArchiMate   
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Para cada relação encontrada é criada a estrutura OWL2 que representa essa relação. Um exem-

plo de uma estrutura da relação em OWL2 pode ser visto na Figura 11. Nesse caso a relação 

representada é a access, que foi originada a partir da letra ‘a’. 

 

 

Figura 11 – Estrutura da definição de uma relação em OWL2 

No XML de entrada as relações estão agrupadas pelo elemento target e na estrutura da lingua-

gem OWL2 as relações estão agrupadas por elas próprias. Isto é necessário por causa da estrutu-

ra de representação de relações na linguagem OWL2. 

Apenas as transformações listadas anteriormente não são suficientes para que o ficheiro de saí-

da seja um OWL2, então o script também adiciona no ficheiro de saída os cabeçalhos necessários 

para tornar o ficheiro em um ficheiro OWL2 

Terminada a parte de criação e execução do script é utlizada a ferramenta Protege, explicada 

anteriormente, para efetuar algumas validações a ontologia gerada. Primeiramente foram verifi-

cadas se todos os conceitos e relações estavam presentes. Como esperado da correta construção 

do script, as relações e conceitos estavam todos na ontologia. Como do ficheiro XML de entrada 

foram extraídos apenas as relações e conceitos do ArchiMate, comparando a ontologia criada 

com o meta-modelo do ArchiMate, era necessário ainda acrescentar mais conteúdo a ontologia, 

logo foram acrescentadas as restrições que o meta-modelo impele as camadas e aos tipos de 

conceitos. 

 Foram acrescentadas ainda as relações inversas (InverseObjectProperties) e indicamos a transi-

tividade das operações de forma a poder construir relações derivadas. Por fim foram acrescen-

tadas também cardinalidade aos conceitos e as restrições de que um elemento pertence a uma 

camada e a uma estrutura. 

5.2 Transformação dos modelos ArchiMate 

Após a transformação do meta-modelo do ArchiMate para OWL2 era necessário a transformação 

dos modelos criados para que fosse possível relacioná-los a DIO, sendo assim possível, efetuar 

pesquisas e inferência também nos modelos, enriquecendo ainda mais o contributo do trabalho. 

A linguagem OWL2 é designada para representar conhecimento rico e complexo sobre as coisas, 

grupo de coisas, e relações entre essas coisas. A escolha permite tirar vantagem da validação do 

modelo verificando sua consistência com relação as regras, ou seja, a conformidade com relação 

às restrições impostas. 
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No caso dos modelos foi utilizada também como suporte a ferramenta Archi, foi verificado que a 

ferramenta possui a capacidade de suportar componentes adicionais (Plug-ins) que permitem 

adicionar funcionalidades extras. Uma dessas funcionalidades que já vem por defeito com a fer-

ramenta e a capacidade de exportação dos modelos criados com a ferramenta para ficheiros do 

tipo CSV. 

Sendo assim, em um primeiro momento, utilizamos esse Plug-in para exportar o modelo em um 

formato estruturado e com capacidades para serem tratados computacionalmente. Foi necessá-

rio construir um segundo conversor para interpretar os dados presentes no CSV, e transformá-

los em estruturas OWL2.  

Após uma primeira validação foi verificado que nem toda a informação contida no modelo era 

exportada para o ficheiro CSV. Foi necessário então ser criado um novo Plug-in para a ferramen-

ta Archi que também gerasse um ficheiro CSV, e que fosse possível obter mais informação dos 

modelos do ArchiMate. Com a alteração do ficheiro CSV exportado, foi necessário efetuar uma 

adaptação ao conversor criado para o CSV inicialmente exportado, para que, desse modo, fosse 

capaz de interpretar o ficheiro CSV do Plug-in que foi criado. De modo a efetuar a transformação 

de CSV para OWL2, foram avaliados como seriam representados na ontologia as instâncias dos 

conceitos e relações do ArchiMate presentes no modelo. 

Na Figura 12 temos o cabeçalho do ficheiro CSV exportado. 

 

Figura 12 – Cabeçalho do ficheiro CSV 

Dependendo a que tipo de elemento diz respeito a linha, alguns campos ficam vazios, podemos 

observar por exemplo a representação de um indivíduo (instância de um classe), mostrado na 

Figura 13, onde o campo ‘source name’, assim como outros, está vazio por não se tratar de uma 

relação. 

 

Figura 13 – Representação de um indivíduo no CSV 

Usando o conversor para efetuar a transformação do CSV para OWL2, temos que a transforma-

ção de uma instância de uma classe do ArchiMate, gerou o indivíduo e o DataType Property mos-

trados na Figura 14 e Figura 15 respectivamente. 

 

Figura 14 – Indivíduo representado em OWL2 
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Figura 15 – Propriedade representada em OWL2 

Após serem transformados os indivíduos em estruturas OWL2, O ficheiro é percorrido para 

serem recolhidas as relações. A representação de uma linha que refere-se a uma relação do 

ArchiMate é mostrada na Figura 16. 

 

Figura 16 – Representação de uma relação no CSV 

Usando o conversor para, temos que a transformação de uma relação, representada em CSV na 

Figura 16, em OWL2 gera a ObjectProperty representada pela Figura 17. 

 

Figura 17 – Relação representada em OWL2 

Partindo do modelo do ArchiMate para o formato OWL2, temos na Figura 18 a demostração de 

como uma relação do modelo foi transformada para uma relação em OWL2, onde o script utiliza 

o formato intermediário do CSV para efetuar a transformação.  
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Figura 18 – Relação de um modelo transformado em OWL2 

Como se pode na Figura 18 temos dois indivíduos (Damage Claim Data e Damage Claim) relacio-

nados através de uma relação (realizes) representados na linguagem ArchiMate e representados 

na linguagem OWL2. Na figura apenas é mostrada a parte da linguagem OWL2 que relaciona os 

dois indivíduos, em outra parte da ontologia estão representados os conceitos, os indivíduos e a 

relação, de forma isolada. A Figura 19 mostra a o resultado da transformação de um modelo e 

sua representação em OWL2, onde é mostrado todo o código originado a partir do modelo. 
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Figura 19 - Representação do modelo e respectivo OWL2 

É de notar que na linguagem OWL2 mostrada na Figura 19 temos uma DataProperty (o número 

22 a esquerda na imagem), que pertence ao indivíduo Customer, essa propriedade não é visível 

na imagem do modelo.  

O processo de geração do ficheiro OWL2 da ontologia de um modelo descrito anteriormente está 

representado na Figura 20.  
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Figura 20 – Conversão do modelo ArchiMate em liguagem OWL2 

Como mostrado na Figura 20, é feita a transformação do modelo em um ficheiro CSV e poste-

riormente em instâncias de indivíduos, relações e propriedades. A seguir o ficheiro gerado é 

unido com o ficheiro da ontologia do meta-modelo do ArchiMate, gerando assim o ficheiro OWL2 

do modelo. 

5.3 Criação das DSO 

Como explicado anteriormente, cada DSO é uma ontologia que representa um domínio específico 

e, no caso deste trabalho, por estar envolvido ao projeto Europeu FP7 TIMBUS 

(http://timbusproject.net/), foi utilizado um domínio de interesse deste último, sendo que o 

domínio escolhido para ser utilizado foi o dos sensores. 

Os sensores são usados para efetuar medições, recebem uma quantidade física e convertem em 

sinais que podem ser observados e processados por instrumentos eletrónicos. Diferentes tipos 

de sensor medem diferentes tipos de quantidades que são determinados de acordo com algorit-

mos de transformação e constantes de calibração. 

Existem diferentes linguagens para a representação dos sensores, como em (Botts & Robin), mas 

devido a acrescentar complexidade desnecessária para a demostração dos resultados optou por 

criar uma linguagem mais simplificada e que respondesse as necessidades do trabalho. 

A Figura 21 mostra o diagrama de classes descrevendo os conceitos e relações do domínio dos 

sensores.  

http://timbusproject.net/
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Figura 21 – Diagrama de classes dos Sensores 

Como mostrado na Figura 21, temos as classes AcquisitionRatePerYear, Sensor, Value, GeoLoca-

tion, StructuralLocation, Algorithm, SensorType e Quality, as relações e também as propriedades. 

Para a transformação desse domínio em OWL2, foi utilizada a ferramenta Protege e foi construí-

da manualmente a ontologia, gerando assim a DSO. 

5.4 Mapeamento DIO-DSO 

Com a ontologia do meta-modelo do ArchiMate e a ontologia dos Sensores o passo seguinte foi o 

mapeamento dos conceitos entre as duas ontologias. 

Existem ferramentas que efetuam o mapeamento entre ontologias, algumas dessas ferramentas 

foram estudadas (Noy & Musen, 2002), porém muitas dessas ferramentas são de difícil utilização 

e os resultados obtidos podem não ser muitos precisos necessitando posteriormente ainda de 

intervenção manual para finalizar o mapeamento. Desse modo optou-se por fazer o mapeamento 

entre a DIO e a DSO de forma manual. 

O mapeamento entre a DIO e DSO foi feito utilizando o conceito de EquivalentClass da linguagem 

OWL. Os seguintes mapeamentos foram efetuados: 
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 Classe Sensor na DSO foi mapeada para a classe Node na DIO – Pois os sensores são con-

siderados nós computacionais a medida que utilizam hardware e software para efetua-

rem as transformações. 

 Classes GeoLocation e StructuralLocation da DSO foram mapeadas para a classe Location 

da DIO – Pois Location é definido no ArchiMate com um ponto ou extensão no espaço. 

 Classe Algorithm da DSO foi mapeada para a classe ApplicationComponent da DIO. 

 Classe Value do DSO foi mapeada para a classe DataObject da DIO. 

 Classe AquisitionRatePerYear da DSO foi mapeada para a classe DataObject da DIO. 

De forma que o mapeamento ficasse correto foram necessários acrescentar propriedades a clas-

ses da DIO. À classe Node do DIO foi acrescentada uma propriedade restritiva para a relação de 

equivalência, que diz que a equivalência existe quando a propriedade hasType está presente e 

tem um valor “sensor” presente nela. Dessa forma diferencia-se os nós sensores de outros tipos 

de nós e assim finaliza-se o mapeamento representado na Figura 22. 

 

Figura 22 – Mapeamento das classes dos Sensores em classes do DIO 
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6 Resultados e validação 

Nesse capítulo são demostrados alguns dos resultado obtidos que foram conseguidos usando as 

ferramentas de apoio, esses resultados visam validar as hipóteses propostas. 

6.1 Ontologia do ArchiMate em OWL 

Com a transformação do meta-modelo do ArchiMate em OWL2 temos a norma do ArchiMate 

representada de maneira formal, sendo assim possível validar computacionalmente se modelos 

estão de acordo com a norma.  

 

6.1.1 Resultados 

Os resultados da transformação da norma ArchiMate para a linguagem de ontologia OWL2 são 

demostrados utilizando a ferramenta Protege. 

Podemos verificar na Figura 23 alguns dos conceitos que estão representados na DIO, e selecio-

nada a classe BusinessActor é possível ver algumas das restrições representadas da norma 

ArchiMate. 

 

Figura 23 – Representação da classe BusinessActor da DIO 
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Podemos ver na Figura 24 a representação das relações do ArchiMate assim como algumas rela-

ções de restrição que foram criadas (ex. hasAspect) e relações derivadas (ex. dependsUp). 

 

Figura 24 – Representação das relações ArchiMate 

6.1.2 Validações 

A análise do mapeamento da norma do AchiMate com a linguagem OWL foi feita utilizando dois 

critérios, integridade e clareza, do método BWW já explicado anteriormente. 

Para a integridade verificou-se que todos os conceitos do ArchiMate podem ser mapeados para 

conceitos OWL2. Para o critério de Excess, todas as classes, relações, instâncias e propriedades, 

foram mapeadas do OWL2 para o ArchiMate. Para o critério de Overload alguns conceitos do 

ArchiMate foram mapeados para o mesmo conceito do OWL2, é o caso dos accesstypes e rela-

ções, onde ambos foram mapeados para ObjectProperties, porém isso não gerou problemas. Para 

o caso de Redundancy, não existem dois conceitos do OWL2 que representam o mesmo conceito 

do ArchiMate. 

Ainda com relação a ontologia do meta-modelo do ArchiMate existe a possibilidade de serem 

efetuadas perguntas ao meta-modelo. Para efetuar as perguntas, a ontologia foi carregada na 

ferramenta Protege. A Figura 25 e a Figura 26 mostram as respostas as perguntas efetuadas. 
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Pergunta 1 - Quais os conceitos pertencem a camada de aplicacional do ArchiMate? 

 

Figura 25 – Resposta da ontologia a conceitos da camada aplicacional 

Pergunta 2 – Que conceitos são Behavioral? 

 

Figura 26 – Resposta da ontologia a conceitos de aspeto Behavioral 

Dessa forma é possível validar em comparação com a norma ArchiMate que as respostas as per-

guntas estão corretas. 
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6.2 Ontologia de Modelos do ArchiMate 

6.2.1 Resultados 

Coma transformação dos modelos do ArchiMate em modelos ontológicos é possível avaliar, 

computacionalmente, se os modelos estão de acordo com a norma. 

Com as ferramentas desenvolvidas neste trabalho é possível transformar os modelos criados 

com o ArchiMate em ontologias (problema 1), onde é possível efetuar pesquisas e inferência 

nesses modelos (problema 3). Como resultado do processo de conversão dos modelos temos a 

possibilidade de avaliar os modelos em uma ferramenta de ontologia. Para a análise da trans-

formação foi utilizado o modelo ArchiSurance (Group, 2012), que é uma empresa fictícia de 

seguros. A Figura 27 mostra alguns dos indivíduos desse modelo. Com o indivíduo Bank_System 

selecionado é possível ver a que conceito ArchiMate pertence e que relação tem com outro con-

ceito. 

 

Figura 27 – Instâncias de conceitos e suas características no modelo 

6.2.2 Validações 

Foram elaboradas algumas perguntas para serem também feitas ao modelo, de modo a validar 

que a ontologia consegue responder a um conjunto que envolva vários conceitos do ArchiMate 

usados no modelo. Foram formuladas desde perguntas simples envolvendo apenas uma camada, 

desse modo tendo em consideração o nível de abstração Details, até perguntas mais complexas 

com nível de abstração Overview de uma viewpoint. 

Aqui como no meta-modelo, a ontologia foi carregada na ferramenta Protege de modo a serem 

efetuadas as perguntas ao modelo. A Figura 28, Figura 29 e Figura 30 mostram na ontologia as 

respostas as perguntas efetuadas, respectivamente relacionadas com a capacidade de análise, a 

verificação de consistência e validação, e a rastreabilidade. 
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Pergunta 1 – Quais são os elementos que são BusinessServices? 

 

Figura 28 – Resposta da ontologia a pergunta 1 sobre o modelo 

Pergunta 2 - Quais os elementos pertencem a camada tecnológica, são um conceito Behavioral e 

são usados pelo elemento Financial Application? 

 

Figura 29 – Resposta da ontologia a pergunta 2 sobre o modelo 
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Pergunta3 – Qual o BusinessProcess realizado pelo Customer_ Information_Service e usado pelo 

Customer? 

 

Figura 30 – Resposta da ontologia a pergunta 3 sobre o modelo 

Para validar se as perguntas efetuadas ao modelo foram respondidas corretamente compara-se 

os modelos com os resultados das respostas.  

A Figura 31 mostra a Service Realization Viewpoint e valida o resultado da pergunta 1.  

A Figura 32 valida o resultado da pergunta 2, pois mostra que o elemento pertence a camada 

tecnológica, que é utilizado pelo elemento Financial Application, e é um serviço.  

A Figura 31 valida o resultado da pergunta 3.  

Podemos observar na Figura 31 a possibilidade de criarmos uma relação derivada pois o ele-

mento Customer é transitivamente relacionado com o BusinessProcess (Inform_Customer) atra-

vés de um BusinessService (Customer_Information_Service), é possível na ontologia criar esta 

relação (ex. dependsDown) e efetuar a pergunta apenas com essa relação, ex. BusinessRole and 

(dependsDown value Inform_Customer) resultando no elemento Inform_Customer.  
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Figura 31 – Modelo com os BusinessServices 

 

Figura 32 – Modelo com o Customer File Service 

6.3 Inferência entre Ontologias 

Para verificarmos a possibilidade de inferência entre as ontologias, carregamos na ferramenta 

Protege a DIO e a DSO mapeadas. 

6.3.1 Resultados 

Com a transformação do meta-modelo do ArchiMate em ontologia fica possível mapear essa com 

outras ontologias, como a ontologia dos Sensores, onde foi efetuado o mapeamento dos concei-

tos entre as ontologias (problema 2).  

Com esse mapeamento tem-se a possibilidade de verificar as implicações que a alteração em um 

domínio pode provocar em outro (problema 3).  
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Aqui foram efetuadas perguntas a ontologia mapeada, demostrando a capacidade de análise 

(Pergunta 1) e outras perguntas que transpõem o domínio de uma ontologia alcançando a onto-

logia mapeada (Pergunta 2), demostrando também a rastreabilidade e validação. No caso da 

pergunta 2 foi criada uma relação derivada (SuperObjectProperty) para modelar as dependências 

entre diferentes elementos, a qual foi chamada de dependsUp, essa relação usa a propriedade de 

transitividade das relações do ArchiMate envolvidas na criação, o que significa que um gráfico de 

dependências pode ser criado. Mais uma vez as ontologias foram carregadas na ferramenta Pro-

tege para serem efetuadas as perguntas. 

Pergunta 1 – Qual o SensorType que tem a propriedade hasReading com o valor time? 

 

Figura 33 – Resposta a pergunta que envolve a DSO 
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Pergunta 2 – Quais os ApplicationComponents que possuem dependências com algum Sensor com 

a propriedade hasSensorType com o valor Drain? 

 

Figura 34 – Resposta a pergunta que envolve o mapeamento DIO-DSO 

6.3.2 Validações 

 As validações das respostas as perguntas foram feitas comparando essas respostas com a repre-

sentação da ontologia dos Sensores e o mapeamento efetuado. Verificamos que de acordo com a 

Figura 21 e o mapeamento efetuado em 5.4 é possível validar que as perguntas foram respondi-

das de acordo com o esperado. 
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7 Conclusões 

Esse trabalho mostra que o uso de técnicas de ontologias pode auxiliar a modelação de arquite-

turas empresariais através da análise e validação dos modelos, respondendo assim positivamen-

te às quatro hipóteses originalmente colocadas., nomeadamente: 

1. É possível manter a consistência entre modelos de arquitetura empresarial?  

2. É possível estender e integrar diferentes modelos arquitetura empresarial salvaguar-

dando a rastreabilidade entre os seus conceitos? 

3. É possível validar os conceitos e relações presentes num modelo de arquitetura empre-

sarial relativamente a um conjunto de regras?  

4. É possível verificar a conformidade de um modelo face a um meta-modelo?  

Neste projeto em particular procedemos à aplicação de ontologias a modelos representados na 

linguagem ArchiMate e no desenvolvimento de extensões dependentes do domínio sobre esta 

linguagem. 

Em primeiro lugar, foi realizada a transformação do meta-modelo do ArchiMate para uma onto-

logia de forma a dar suporte à análise de modelos representados nessa linguagem. O resultado 

de transformação do meta-modelo foi a representação deste em OWL2, criando uma linguagem 

independente do domínio (DIO). Através da aplicação de mecanismos de inferência tornou-se 

possível determinar a conformidade de modelos face ao meta-modelo do ArchiMate, responden-

do assim à hipótese 4. 

Adicionalmente, a representação do meta-modelo ArchiMate e dos seus respectivos modelos em 

OWL2 permite analisar o seu conteúdo através da verificação de regras. Torna-se também pos-

sível questionar os modelos (e.g. através de inferência ou pesquisa). Passa assim a existir uma 

forma de validação dos modelos construídos e é aumentada a capacidade de análise e extração 

de informação sobre os modelos. Estes resultados contribuem para a hipótese 3. 

Ainda foram demonstradas técnicas de extensão do ArchiMate a domínios específicos. Os concei-

tos e relações de um dado domínio vertical são representados numa ontologia específica, desig-

nada de DSO. Os conceitos e relações da DSO são mapeados através uma ontologia de transfor-

mação (mapa) para a ontologia central DIO que especifica o ArchiMate. Desta forma, torna-se 

possível estender a linguagem ArchiMate e integrar os seus conceitos com os dos DSO. O 

mapeamento realizado mantém a consistência e a rastreabilidade entre os conceitos. Este resul-

tado suporta as hipóteses 1 e 2. Adicionalmente, os mecanismos de análise e validação (hipóte-

se 3) e conformidade (hipótese 4) aplicam-se igualmente aos DSO e aos mapas. 

A avaliação da proposta foi realizada através do desenvolvimento ferramentas que suportaram a 

verificação das hipóteses. Em particular, desenvolveram-se e utilizaram-se ferramentas de cons-
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trução de ontologias e de modelação de Arquiteturas Empresariais e foram criados mecanismos 

para transformação do meta-modelo do ArchiMate em OWL2 e extensões para a ferramenta 

Archi. A solução aqui descrita, incluindo as ferramentas desenvolvidas, foi testada e aplicada a 

casos de estudo do projeto Europeu FP7 TIMBUS (http://timbusproject.net/). 

 

http://timbusproject.net/
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8 Trabalhos Futuros  

O trabalho aqui descrito sugeriu a aplicabilidade do uso de ontologias no domínio da Arquitetura 

Empresarial. 

Para trabalho futuro sugere-se o uso de outras técnicas de pesquisa e interação com as ontolo-

gias criadas (ex. SPARQL) de forma a permitir verificar a capacidade de aumento da análise feita 

nas ontologias. Outro trabalho sugerido é a transformação de ontologias de outros domínios e o 

mapeamento destas para a DIO de forma a avaliar as possibilidades de análise e interação entre 

estas.  
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