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Abstract 

In the biological sciences, it is increasingly common to have methodologies that produce large 

amounts of data. In order to make sense of these data, as well as to enable them to be searched, 

exploited and reused, the context and provenance of the data must be described in the form of 

metadata. These metadata are usually expressed through annotations, which are a standardized and 

semantically rich way of expressing them, and always structured as ontologies. The slowness of this 

process, in the search for the most appropriate ontology for the annotation of a given data and in the 

identification of the intended concept within this ontology is a pressing problem so it is critical that 

there is an informatic support to facilitate this process. The objective is the development of an 

infrastructure to support this type of tasks taking as reference the data repositories BioPortal, 

AgroPortal and GeoNames and other tools already developed such as OntoMaton, an add-on to 

google spreadsheets and the Agreement Maker Light (AML), a light ontologies mapper. The solution 

consists of the design, development and validation of a web environment which supports the data 

annotation tasks as automated as possible in time and efficiency. 
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Resumo 

Nas ciências biológicas, é cada vez mais comum a existência de metodologias que produzem 

grande volume de dados. Para fazer sentido destes dados, bem como permitir a sua procura, 

exploração e reutilização, é necessário que o contexto e proveniência dos dados sejam descritos, sob 

a forma de metadados. Estes metadados normalmente são expressos através de anotações, que são 

uma forma estandardizada e semanticamente rica de os expressar, e sempre estruturadas como 

ontologias. A morosidade deste processo, na procura da ontologia mais adequada para a anotação 

de determinado dado e na identificação do conceito pretendido dentro dessa ontologia é um problema 

premente pelo que é crítico que haja suporte informático para o facilitar. O objetivo é o 

desenvolvimento de uma infraestrutura de suporte a este tipo de tarefas, tomando como referência os 

repositórios de dados BioPortal, AgroPortal e GeoNames e outras ferramentas já desenvolvidas como 

o OntoMaton, um add-on para google spreadsheets e o AgreementMakerLight (AML), um mapeador 

de ontologias leve. A solução proposta consiste no desenho, desenvolvimento e validação de um 

ambiente web que suporte as tarefas de anotação de dados de forma mais automatizada em tempo e 

eficiência. 
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Glossário 

AML AgreementMakerLight é um sistema de mapeamento de ontologias leve, especializado no 

domínio biomédico. 

API Application Programming Interface é um conjunto de definições de sub-rotinas, protocolos e 

ferramentas para construção de software aplicativo. 

CSV Um ficheiro Comma-Separated Values que armazena dados tabulares (números e texto) em 

texto simples. 

DAML DARPA Agent Markup Language é uma linguagem de marcação semântica para recursos da 

Web. 

FAIR Um conjunto de princípios orientadores para tornar os dados disponíveis, acessíveis, 

interoperáveis e reutilizáveis. 

HTML Hyper Text Markup Language é o padrão de linguagem de marcação usada para criar 

páginas da web. 

http O Hypertext Transfer Protocol é a base para a comunicação de dados da World Wide Web. 

IRI O Internationalized Resource Identifier foi definido como um novo padrão para atualizar o 

esquema existente do Uniform Resource Identifier e pode conter caracteres do Conjunto 

Universal de Caracteres. 

JSON JavaScript Object Notation é um formato padrão aberto que usa texto legível por humanos 

para transmitir objetos de dados consistindo em pares atributo-valor. 

MIAPPE Minimum Information (MI) About Plant Phenotyping Experiment é um padrão decidido entre 

criadores de plantas e modeladores da comunidade de fenotipagem de plantas construída 

com base nos documentos Minimum Information (MI) já criados para outros ramos de 

investigação em Biologia. 

NCBO O National Center for Biomedical Ontology providencia ferramentas para descoberta e acesso 

de ontologias biomédicas. 

OIL A Object Interaction Language é uma linguagem interpretada, orientado a objetos num 

ambiente OIL. Um ambiente OIL fornece comunicação entre agentes e permite que os 

agentes troquem fragmentos de código entre si. 

OWL A Web Ontology Language é uma linguagem para definir e instanciar ontologias na Web. 

RDF A Resource Description Framework é uma estrutura que representa informação acerca de 

recursos. 

SPARQL A Simple Protocol and RDF Query Language define uma linguagem de consulta /procura 

padronizada para usar com RDF, ou seja, uma linguagem de consulta semântica para bases 

de dados capaz de recuperar e manipular dados armazenados em RDF. 

SQL A Structured Query Language é a linguagem de pesquisa declarativa padrão para  base de 

dados relacional. 

URI Um Uniform Resource Identifier  é uma cadeia de carateres compacta usada 

para identificar ou denominar um recurso na Internet. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Identificador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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W3C O World Wide Web Consortium é a principal organização de padronização da World Wide 

Web. 

XML A eXtensible Markup Language é uma recomendação da W3C para gerar linguagens de 

notação para necessidades especiais. O seu objetivo principal é a facilidade de partilha de 

informações através da internet. 
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1. Introdução 

 

1.1 Descrição do Problema 

Nas ciências biológicas, é cada vez mais comum a existência de metodologias que produzem 

grande volume de dados. Para fazer sentido destes dados, bem como permitir a sua procura, 

exploração e reutilização, é necessário que o contexto e proveniência dos dados sejam descritos, sob 

a forma de metadados. Esta necessidade tem sido reconhecida em vários subdomínios da biologia, 

levando ao estabelecimento de padrões de metadados que descrevem a informação mínima 

necessária para descrever dados desses subdomínios. São exemplos disso os padrões de 

metadados MIAME (Minimum Information About a Microarray Experiment) e MIAPPE (Minimum 

Information (MI) About Plant Phenotyping Experiment). 

Idealmente, os campos dos metadados devem, tanto quanto possível, ser preenchidos com 

valores de vocabulários controlados ou ontologias, para permitir a sua integração, interoperabilidade 

e enriquecimento semântico. Isto é, aliás, um dos critérios para que os dados sejam FAIR. A FAIR é 

um conjunto de princípios orientadores para tornar os dados disponíveis, acessíveis, interoperáveis e 

reutilizáveis.
1
 

O processo de selecionar um conceito ontológico para descrever um campo de dados ou 

metadados, no domínio biológico, é normalmente designado de anotação. Os metadados 

normalmente são expressos através de anotações, que são uma forma estandardizada e 

semanticamente rica de os expressar, e sempre estruturadas como ontologias. 

O preenchimento das anotações com valores controlados (nomes ou identificadores 

normalizados e reconhecidos universalmente) é fundamental para a partilha e reutilização dos dados 

a nível global, independentemente do uso também de atributos para anotações em texto livre. 

Tecnicamente, as estruturas de anotações em Biologia têm sido criadas como ontologias.  

Além do uso de ontologias como forma de representação dos metadados, têm sido também 

criadas e reutilizadas ontologias para representar vocabulários de referência. Essas ontologias são 

geralmente geridas e disponibilizadas em repositórios (com interfaces online), para acesso por 

humanos (como web sites) mas cada vez mais acessíveis por web services (comunicação entre 

aplicações diferentes). O objetivo da reutilização dessas ontologias em anotações é identificar nelas 

os objetos correspondentes ao conceito que se pretende utilizar, para atribuir aos dados a anotar, e 

 

1
 https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
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depois registá-los nos respetivos metadados do nome ou identificador utilizado numa determinada 

ontologia para esse conceito. 

Ontologias são aqui entendidas como nomenclaturas formais e definições dos tipos, das 

propriedades e das inter-relações das entidades que existem para um determinado domínio do 

discurso. [1] 

A anotação de dados para ontologias é uma tarefa demorada e difícil. A morosidade deste 

processo, na procura da ontologia mais adequada para a anotação de determinado dado e na 

identificação do conceito pretendido dentro dessa ontologia é um problema premente pelo que é 

crítico que haja suporte informático para o facilitar. O suporte informático ao processo de anotação de 

dados dá resposta a este problema havendo ainda espaço para o desenvolvimento de infraestruturas 

de apoio a este tipo de tarefas melhorando a sua execução em eficiência e tempo despendido, 

integrando ou reutilizando outras ferramentas já desenvolvidas. 

 

1.2 Motivações e Objetivos 

A recente evolução metodológica na fenotipagem das plantas, bem como a crescente 

importância das suas aplicações na ciência das plantas e na sua reprodução, produziu um acréscimo 

significativo de dados multidimensionais com grande potencial para posteriores descobertas e 

aplicações. 

A recolha e o armazenamento de observações fenotípicas ainda não estão suficientemente 

regidos por padrões. A falta de padronização resulta principalmente da grande variabilidade dos 

protocolos, da multiplicidade de características fenotípicas medidas e da dependência destas 

características do meio ambiente.  

Uma descrição detalhada das características ambientais em que as experiências ocorrem, 

deve ser expressa mediante uma padronização, para ser válida numa comunidade e assegurar a 

interoperabilidade, evitando mal-entendidos entre os colaboradores. Existem já projetos que 

desenvolvem recomendações para padronização de observações fenotípicas (trans-PLANT (Trans-

national Infrastructure for Plant Genomic Science, http://transplantdb.eu) and EPPN (European Plant 

Phenotyping Network, http://plant-phenotyping-network.eu). 

A interoperabilidade das observações (variáveis fenotípicas e ambientais) é conseguida pelo 

uso de ontologias em constante desenvolvimento. No domínio fenótipo, só há pouco tempo se 

começou a aderir ao paradigma da anotação com ontologias enquanto nos outros domínios da 

Biologia tal já é mais comum. Na maior parte dos casos, os dados fenótipos e os metadados 

correspondentes são geridos em folhas de cálculo (por exemplo CSV ou Excel), com estrutura e 

terminologia não uniformes.  

A anotação destes dados é dificultada pois existem muitas ontologias diferentes para 

descrever alguns aspetos, e poucas ontologias ou mesmo nenhumas para descrever outros.[2]  As 
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possibilidades de intervir e colaborar no desenvolvimento ou melhoria de ferramentas da área da 

Bioinformática para facilitar e apoiar a tarefa de anotação de dados neste domínio, significa, pois, 

motivação suficiente e um desafio com aplicação prática imediata, e ponto de partida para futuros 

trabalhos a delinear. 

Esta dissertação destina-se a apresentar o desenho, desenvolvimento e validação de um 

ambiente web que suporte as tarefas de anotação, tomando como referência os repositórios de dados 

BioPortal, AgroPortal (http://agroportal.lirmm.fr/) e GeoNames (http://www.geonames.org/) e 

reutilizando algumas funcionalidades de ferramentas já desenvolvidas como o OntoMaton (add-on 

para google spreadsheets) e o AgreementMakerLight (um sistema leve para mapear ontologias).  

O objetivo é o desenvolvimento de um ambiente de anotação de dados. Em linhas gerais, 

este ambiente recebe dados estruturados em CSV ou Excel e um esquema de anotação ou 

especificação, que junto com um perfil simples do domínio da biologia vegetal, devolverá uma 

anotação aos dados. Os principais benefícios concentram-se na automatização possível da 

ferramenta, na sua rapidez, eficácia, facilidade de utilização e capacidade de inferência na devolução 

dos resultados. 

 

1.3 Contribuições 

As contribuições deste projeto são as seguintes: 

1. Providenciar um ambiente para anotação de dados que permite a anotação de forma 

mais automatizada, ou seja ultrapassando as limitações das ferramentas existentes e já 

experimentadas (OntoMaton) em que o utilizador tem que intervir manualmente em quase todas as 

fases do processo uma vez que não funcionam ainda de forma automática, possibilitando assim a 

rentabilização de tempo e recursos;  

2. Contribuir para a otimização do processo de anotação de dados, fazendo 

corresponder a precisão dos resultados com as necessidades do utilizador e melhorando as 

percentagens dos dados devolvidos que são relevantes. 

3. Contribuir para uma pesquisa mais abrangente, fazendo a procura não só por termos 

literais, como a ferramenta anterior, mas também por palavras e strings e alargando-a a um maior 

número de ontologias, pela possibilidade criada de trabalhar com as ontologias em si, podendo 

aceder a qualquer ontologia sem restrições. 

4. Adaptar a uma nova tarefa (matching de termo para ontologia) o sistema de 

mapeamento de ontologias leve, o AgreementMakerLight que realiza matching de ontologia para 

ontologia.  

Este ambiente disponibiliza potencialidades que são mais um contributo no sentido de 

resolver os problemas e dificuldades com que se deparam os investigadores que descrevem as 

observações de experiências no domínio da biologia vegetal.  

A implementação deste projeto contribui para a otimização, aceleramento e automatização do 
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processo de anotação de experiências do domínio fenótipo do nó português da rede Elixir.  

1.4 Estrutura do Documento 

As restantes partes que constituem esta dissertação estão organizadas da seguinte forma: 

 O capítulo 2 expõe o estado da arte tendo em conta o problema identificado 

nomeadamente uma abordagem à Web Semântica e às tecnologias inerentes, às 

ontologias (componentes e técnicas para representação do conhecimento), ao 

matching de ontologias e a apresentação de trabalhos relacionados com a anotação 

de dados em Biologia e Bioinformática, os formatos e serviços de anotação.  

 O capítulo 3 apresenta a análise do problema e o desenho da solução, fazendo o 

enquadramento, apresentando a implementação e funcionalidades da solução com 

maior detalhe e a arquitetura assim como as tecnologias utilizadas.  

 O capítulo 4 descreve a operacionalização da solução. 

 O capítulo 5 faz a avaliação da solução, a discussão dos resultados e dos aspetos a 

melhorar. 

 O capítulo 6 apresenta as conclusões e propostas para futuros trabalhos. 
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2. Estado da Arte 

Para contextualizar e compreender as razões que conduzem aos desafios que, atualmente, 

os investigadores enfrentam na procura de soluções de software para favorecer formas de trabalho 

cooperativo entre utilizadores, é imprescindível rever o que foi investigado e escrito sobre o assunto e 

o que fundamenta esta demanda.  

Para isso, neste capítulo e subcapítulos, abordam-se questões como a Web Semântica e as 

tecnologias inerentes, as ontologias, o processo de matching de ontologias, o conceito dos Linked 

Data, a anotação de dados em Biologia e Bioengenharia e os formatos e serviços de anotação.  

 

2.1 A Web Semântica 

“A Web Semântica é uma extensão da Web atual, onde a informação possui um significado 

bem definido, onde os computadores estão melhor habilitados e onde as pessoas trabalham em 

cooperação” [3] 

 

Figura 1: Arquitetura da Web Semântica [4] 

 

A Web Semântica interliga significados de palavras e, neste âmbito, tem como finalidade 

conseguir atribuir um significado aos conteúdos publicados na Internet de modo a que seja percetível 

tanto pelo utilizador como pelo computador.  

Podemos fazer uma comparação da Web Semântica com a Ciência da Informação, pelo fato 

de agrupar, classificar, armazenar, disseminar e recuperar informações como se fosse uma 

enciclopédia.  
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A integração das linguagens ou tecnologias eXtensible Markup Language (XML), Resource 

Description Framework (RDF), arquiteturas de metadados, ontologias, agentes computacionais, entre 

outras, favorecerá o aparecimento de serviços web que garantam a interoperabilidade e cooperação 

(Figura 1). 

A criação de ontologias na Web Semântica tem como objetivo atribuir sentido e significado ao 

conteúdo dos documentos, atuando como ferramenta de representação do conhecimento. Através 

das ontologias será possível elaborar uma enorme rede de conhecimento humano, complementando 

o processamento da máquina e melhorando qualitativamente o nível de serviços na Web, sobretudo 

os serviços de busca e recuperação de dados. [5] 

Segundo [6], para uma verdadeira Web Semântica, é necessário que uma padronização de 

metadados descritivos, de linguagens e de tecnologias exista de maneira a que todos os utilizadores 

partilhem as mesmas regras para armazenar dados e descrever a informação guardada para que 

possa ser usada duma forma automática e sem ambiguidades.  

Os autores de [7] consideram que, para a concretização da Web Semântica, os 

computadores necessitam de ter acesso a coleções estruturadas de informações (dados e 

metadados) e a conjuntos de regras de inferência que ajudem na representação do conhecimento 

(Figura 2).  

Segundo [7] a Web Semântica pode ser considerada como a composição de um grande 

número de pequenos componentes ontológicos que se apontam entre si. Dessa forma, companhias, 

universidades, agências governamentais e grupos de interesses específicos procurarão ter os seus 

recursos web ligados a um conteúdo ontológico, uma vez que ferramentas poderosas serão 

disponibilizadas para partilhar e processar essas informações entre aplicações web (Figura 2).  

 

Figura 2: Estrutura para a Web Semântica [8] 
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2.2 Ontologias 

Nas Ciências e Tecnologia de Informação, as ontologias são conceptualizações usadas como 

um meio para definir, descrever e modelar um domínio de conhecimento de forma estruturada, 

através da definição dos conceitos (classes) desse domínio e das relações entre eles.  

Segundo [9], é necessário ter em conta alguns princípios para garantir a qualidade duma 

ontologia: 

- Clareza: Na representação do conhecimento deve-se prezar a objetividade e definir apenas 

o que se presume ser útil na resolução da classe de problemas a ser atingida;  

- Legibilidade: As definições devem estar relacionadas com as definições correntes e 

informais (gíria e terminologia próprio do domínio) para que o vocabulário seja compartilhável;  

- Coerência: As inferências derivadas da ontologia definida devem ser corretas e 

consistentes, do ponto de vista forma e informal, com as definições; 

- Extensibilidade: A ontologia deve permitir extensões e especializações (sistemáticas e 

coerentes) sem a necessidade de revisão lógica automática duma base de conhecimento em 

busca de contradições; 

- Mínima Codificação: Devem ser especificados conceitos genéricos (limitados pela clareza) 

independentemente dos padrões estabelecidos para a aferição, notação e codificação, 

garantindo a extensibilidade. 

- Mínimo compromisso ontológico: Apenas o conhecimento essencial deve ser incluído, 

originando a menor teoria possível acerca de cada conceito, e permitindo a criação de novos 

conceitos mais especializados ou estendidos, maximizando a reutilização. 

Ainda a propósito de [9], as ontologias, além de vocabulário de comunicação entre agentes, 

servem na definição e organização apropriadas de conceitos, relações e restrições. [9] 

Na conceção de [10], ontologias são especificações formais e explícitas de conceptualizações 

partilhadas ou seja ontologias são modelos conceptuais que capturam e explicitam o vocabulário 

utilizado nas aplicações semânticas, servem como base para garantir uma comunicação livre de 

ambiguidades e possuem regras de inferência e lógica sobre um determinado domínio do 

conhecimento, facilitando a interpretação e recuperação da informação. As ontologias serão a “língua 

franca” da Web Semântica. 

 

2.2 1 Componentes duma Ontologia 

As atuais ontologias partilham muitas semelhanças estruturais, independentemente da 

linguagem em que são expressas. A maioria das ontologias descreve indivíduos (instâncias), classes 

(conceitos), atributos e relações: 
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- Indivíduos: instâncias; 

- Classes: formalização de conceitos, que podem classificar ou categorizar objetos ou tipos 

de objetos; 

- Atributos: propriedades, características ou parâmetros que os objetos podem ter e 

compartilhar; 

- Relações: formas pelas quais classes e indivíduos podem estar relacionados entre si.  

 

Os Indivíduos, numa ontologia, podem incluir objetos concretos como pessoas, animais, 

mesas, automóveis, moléculas, planetas que são reais e concretos assim como o contrário como 

números e palavras. Verdadeiramente, uma ontologia não precisa necessariamente de incluir 

indivíduos, porém um dos propósitos gerais de uma ontologia é apresentar um meio de classificação 

de indivíduos, mesmo que estes não sejam explicitamente parte da ontologia.  

As Classes são conceitos abstratos que permitem classificar ou agrupar objetos. Podem 

incluir indivíduos, tendo uma relação de “pertence” entre um indivíduo e um conjunto, e pode “conter 

ou “estar contida” noutras classes, tendo uma relação de “contém” ou “está contida”, ou uma 

combinação de ambos. O tipo mais importante de relação é a relação de inclusão, que define quais 

objetos são membros de quais classes de objetos. A relação de inclusão é utilizada para criar uma 

hierarquia de classes, com uma classe geral no topo e classes específicas na base.  

Os Atributos descrevem as entidades. Cada atributo tem pelo menos um nome e um valor, e 

é utilizado para armazenar informação que é específica para o objeto ligado a ele. Um uso importante 

dos atributos é a descrição das relações entre objetos na ontologia.  

As Relações numa ontologia são atributos cujo valor é outro objeto na ontologia. O conjunto 

de todas as relações descreve a semântica do domínio. A adição de relacionamentos is-a cria uma 

taxonomia hierárquica, uma estrutura de árvore que descreve que classes se relacionam com quais 

outras. Nesta estrutura, cada classe é um “filho” de uma classe “pai”. Outro tipo comum de relação é 

a do tipo part-of que representa a forma como as classes se combinam para formar classes 

compostas. 

Além das relações comuns como is-a e part-of, as ontologias podem incluir outros tipos de 

relações que aperfeiçoam ainda mais a semântica do modelo. Estas relações normalmente são 

específicas do domínio e são utilizadas para responder a tipos particulares de questões. 

Para as Relações e os Atributos podem ser definidas Restrições que determinam os 

valores que são permitidos. 

 

2.2 2 Técnicas para Representação de Conhecimento 

Uma das formas de caracterizar as ontologias é do ponto de vista do grau de formalismo 

(Figura 3). 
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Figura 3: Técnicas para Representação de Conhecimento do Ponto de Vista da Expressividade 

Semântica [11] 

 

Do lado esquerdo da figura 3, temos a abordagem mais informal que permite apenas 

definições dos termos, com pouca ou nenhuma especificação do significado do termo. No lado direito, 

temos uma abordagem formal ou seja linguagens lógicas que possibilitam teorias lógicas formais 

rigorosamente especificadas. Da esquerda para a direita, num continuum de expressividade 

semântica, o grau de especificação e de formalidade aumenta, reduzindo pois as ambiguidades.  

E, deste modo, evidenciamos as ontologias informais ou leves e as ontologias formais ou 

pesadas.  

As ontologias leves (lightweight ontologies) não têm como principal função definir 

detalhadamente cada conceito representado. A principal ênfase das ontologias leves é definir a 

taxonomia que representa a relação hierárquica entre conceitos. Este tipo de ontologia tem sido 

utilizado na Web para categorizar grandes quantidades de dados, principalmente em portais.  

Ontologias pesadas ou densas (heavyweight ontologies) enfocam não apenas a taxonomia, 

mas também a representação rigorosa da semântica entre os conceitos. O desenvolvimento de 

ontologias pesadas requer a definição de cada conceito, a organização desses conceitos baseada em 

princípios bem definidos, uma descrição formal da semântica entre os conceitos e as suas relações, 

além de outras considerações. Para criar bases de conhecimento reutilizáveis e partilháveis é 

fundamental definir ontologias pesadas. 

Outra forma de caracterizar ontologias é do ponto de vista da função, estrutura e conteúdo e 
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distinguimos quatro tipos de ontologias (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Técnicas para Representação de Conhecimento do Ponto de Vista da Função, Estrutura e 

Conteúdo [12] 

Uma ontologia superior ou geral é um modelo dos objetos comuns que são geralmente 

aplicáveis a uma grande variedade de ontologias de domínio e classifica diferentes categorias 

existentes no mundo. Esta ontologia contém um glossário central que permite descrever termos em 

vários domínios, que contêm noções gerais (como por exemplo, Tempo, Espaço…) independentes 

dum domínio ou problema específico. Existem várias ontologias superiores padronizadas para uso, 

como a Dublin Core, GFO, OpenCyc/ResearchCyc, SUMO e DOLCE. 

Na maior parte das vezes, em Ciências da Computação, defrontamo-nos com domínios 

específicos e, por esse motivo, não necessitamos do conhecimento do mundo inteiro mas apenas do 

conhecimento sobre esse domínio. Uma ontologia de domínio modela um domínio específico, ou 

parte do mundo. Esta ontologia representa os significados dos termos aplicados ao domínio em 

questão. Por exemplo, a palavra “rosa” pode ter significados distintos. Uma ontologia sobre o domínio 

das artes visuais poderia modelar o seu significado como uma “cor”, enquanto uma ontologia da 

biologia vegetal poderia modelar o seu significado como uma “flor”. 

Por outro lado, uma ontologia pode abranger vários domínios mas, nesses domínios, apenas 

estar incluída numa determinada tarefa ou num determinado processo. Para modelar esta tarefa ou 

este processo específico, podemos descrever as ontologias de tarefas que definem conceitos 

fundamentais de acordo com uma tarefa ou atividade geral. [12] 

Mas se combinarmos um domínio, tarefa ou aplicação específicos para modelar, utilizamos a 

ontologia mais especializada de todas, a ontologia de aplicação. [12] 
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Uma vez que as ontologias de domínio representam conceitos muito específicos, geralmente 

são incompatíveis entre si. À medida que os sistemas dependem de ontologias de domínio, precisam 

de integrar ontologias em representações mais gerais. Isto representa um desafio para o engenheiro 

de ontologias. Atualmente integrar ontologias é um processo manual e que consome muito tempo e 

recursos. O uso de uma ontologia superior que forneça uma definição comum para termos-chave 

pode tornar este processo menos custoso. Existem estudos a respeito de técnicas para integrar 

ontologias, porém esta área de pesquisa ainda é muito teórica.[11] 

 

2.3 Matching de Ontologias 

O Matching de ontologias é essencial para a realização da visão da Web Semântica, 

fornecendo um meio para interligar conceitos de diferentes ontologias. O Matching de ontologias 

recebe como input duas ontologias e produz um conjunto de correspondências entre conceitos de 

ontologia semanticamente relacionados, também chamado de alinhamento. [13] O processo de 

Matching ou alinhamento de duas ontologias (uma ontologia de origem e uma ontologia de destino) 

consiste em encontrar relações semânticas entre as classes da ontologia de origem e as classes da 

ontologia de destino. [14]  

No contexto deste trabalho, apresenta-se um sistema de matching de ontologias, o 

AgreementMakerLight. 

 

2.3.1 AgreementMakerLight (AML) 

O AgreementMakerLight é um sistema de matching de ontologias leve, especializado no 

domínio biomédico, mas aplicável a qualquer ontologia, que pode ser usado para gerar alinhamentos 

automaticamente, como uma plataforma para revisão de alinhamentos ou como um sistema de 

reparação. Este sistema é relevante para este trabalho pois as tarefas de matching de ontologias são 

muito semelhantes às tarefas de anotação.  

O AgreementMakerLight apresenta uma estrutura flexível e extensível a par com uma 

interface abrangente para o utilizador e foca-se na eficiência computacional e na capacidade de lidar 

com ontologias muito grandes, preservando a maior parte da flexibilidade e extensibilidade, e 

apresentando excelentes resultados de tempo de execução.  

A arquitetura inclui dois módulos: o módulo de loading de ontologia e o módulo de matching 

de ontologia. O módulo de loading de ontologia é responsável por carregar os arquivos da ontologia e 

construir objetos da ontologia (Figura 5). Também é responsável pelo loading de ontologias externas 

usadas como conhecimento. O módulo de matching de ontologia é responsável pelo alinhamento de 

objetos da ontologia combinando um ou mais algoritmos de matching e uma ou mais etapas de 

seleção. [15] 

O módulo de loading de ontologia do AML (Figura 5) extrai do OntModel a seguinte 



12 
  

informação, que está ligada dentro de um Objeto de Ontologia: 

 O URI ou a ontologia. 

 Uma lista de URI de todas as classes mencionadas na ontologia que pertencem ao 

namespace da ontologia. 

 Uma lista de nomes locais de todas as classes listadas. 

 Uma lista das propriedades sinónimas usadas na ontologia (por exemplo, 

hasExactSynonym, hasRelatedSynonym). 

 Um Lexicon que contém os nomes locais de todas as classes listadas (quando não são 

códigos alfanuméricos), os seus labels e todos os seus sinónimos (como declarado nas 

afirmações de propriedade sinónimo). O AML tem um sistema de pesos para refletir a 

fiabilidade de cada proveniência. Esses pesos podem ser usados por qualquer algoritmo 

de matching que use o Lexicon. 

 Um RelationshipMap que armazena a informação estrutural de uma ontologia (ou seja, as 

relações entre todos os termos) e que contém as relações is a e part of entre todas as 

classes listadas (com fecho transitivo) e todas as cláusulas disjuntas entre as classes 

listadas (sem fecho transitivo). 

 

Figura 5: Schema of the AgreementMakerLight Ontology Loading Module [15] 

 

O módulo de matching de ontologia do AML (Figura 6) contém três componentes: Matchers 

(ou seja, algoritmos de matching), Selectors (ou seja, algoritmos de seleção) e uma estrutura de 

dados de alinhamento. Os algoritmos de matching do AML são: o Lexical Matcher, o Mediating 

Matcher, o Parametric String Matcher e o Word Matcher. 

 O Lexical Matcher é um dos algoritmos de matching mais simples e eficientes, que procura 

matchings de nomes literais nos Lexicons das ontologias. Ele é derivado do Lexical Synonym 

Weighted Matcher do AgreementMaker, mas usa um sistema de pesos mais simplificado. 

 O Mediating Matcher também é um algoritmo de matching simples e eficiente baseado em 

correspondências de nomes literais, mas usa uma terceira ontologia (externa) como mediadora entre 

as ontologias de entrada. Ele usa o Lexical Matcher para calcular os alinhamentos da "ponte" entre as 

ontologias de entrada e a ontologia mediadora, e depois pesquisa os alinhamentos das pontes para 

mapear as ontologias de entrada. 
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 O Parametric String Matcher é um algoritmo de semelhança de strings que implementa uma 

variedade de métricas de similaridade e foi diretamente retirado do AgreementMaker. Uma vez que 

faz comparações de strings não-literais, requer uma comparação all-against-all das ontologias. 

 O Word Matcher é um algoritmo de semelhança de strings baseado em palavras que mede a 

semelhança entre duas classes através de um índice Jaccard entre as palavras presentes nos seus 

nomes. Ele é derivado do Vector-based Multi-word Matcher do AgreementMaker, mas é baseado 

numa pesquisa cruzada lexical, enquanto o último requer uma comparação all-against-all. [15] 

 

Figura 6: Schema of the AgreementMakerLight Ontology Matching Module [15] 

 

2.4 Tecnologia da Web Semântica 

Os autores de [16] revelam que “para o uso das tecnologias da Web Semântica entende-se 

ontologias como artefactos computacionais que descrevem um domínio de conhecimento, de forma 

estruturada, através de classes, propriedades, relações, restrições, axiomas e instâncias.” Para que 

se tornem efetivamente computacionais, as ontologias precisam de passar duma estrutura conceptual 

para a implementação através duma linguagem.  

No que diz respeito às tecnologias, evidencia-se, nesta dissertação, a utilização dos 

principais padrões de metadados para descrição de objetos digitais, a linguagem Resource 

Description Framework (RDF) e a sua capacidade de interligar recursos, as Ontologias e as suas 

linguagens de construção, em particular a Web Ontology Language (OWL), que possibilita a 

contextualização e a possibilidade de interpretação por máquinas dos conceitos de domínios e 

processos, o Protocol and RDF Query Language (SPARQL), com capacidade para interagir com os 

dados e nesse contexto possibilitar a recuperação da informação e, também, um conjunto de práticas 

para a publicação e para a conexão de dados estruturados na Web, os Linked Data.  

 

2.4.1 Resource Description Framework (RDF) 

A Resource Description Framework (RDF) é uma estrutura que representa informação acerca 
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de recursos. Os recursos podem ser qualquer coisa, incluindo pessoas, documentos, objetos físicos e 

abstratos. A RDF é usada para situações em que a informação na Web precisa ser processada não 

apenas pelos utilizadores mas também por aplicações. A RDF fornece uma estrutura comum para 

representar a informação podendo ser permutada entre aplicações sem perda de significado.
2
 

A RDF proporciona flexibilidade para representar conceitos e regras lógicas relacionadas, o 

que gera valor agregado. É uma recomendação da World Wide Web Consortium (W3C) que define 

uma linguagem simples para expressar a tríplice relação entre Recurso – Propriedade – Valor (Sujeito 

– Predicado – Objeto). Uma conjugação de triplas forma um grafo (Figura 7). Os grafos RDF são 

constituídos por dois tipos de elementos: Nós e Arcos. 
3
 

 

 

 

Figura 7: RDF Triplos e Grafos [17] 

 

Os nós recurso (representados através de elipses) servem para representar recursos sobre 

os quais se pretende (ou pode) dizer algo. Neste sentido, um recurso representa qualquer coisa 

concreta ou abstrata. A cada (nó) recurso é obrigatória a atribuição de um identificador IRI – 

Internationalized Resource Identifier.  

Os nós literal (representados através de retângulos) servem para representar valores de 

 

2
 Resource Description Framework (RDF): Concepts and Abstract Syntax. Disponível em Julho, 1, 2014,  W3C 

Recommendations: http://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/. 

3
 RDF 1.1 Primer. Disponível em Junho, 24, 2014,  W3C Working Group Note: https://www.w3.org/TR/2014/NOTE-rdf11-

primer-20140225/. 
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acordo com um determinado tipo de dados (e.g. texto, número, data). Em RDF, os tipos de dados são 

identificados por um IRI ou por tags especiais referentes a texto expresso numa determinada 

linguagem natural. Por contraponto com os nós recurso, sobre um nó literal nada mais pode ser dito 

para além do tipo de dados que lhe está associado. Assim, caso se pretenda dizer algo sobre um 

valor (ex. a cor “azul”) então esse valor deve ser representado como um (nó) recurso (Ex:Azul). 

Os nós em branco são semelhantes aos nós recurso com a particularidade de não possuírem 

nenhum identificador global (IRI) com algumas exceções (serializações).  

Os arcos, também conhecidos como propriedades ou predicados, servem para relacionar um 

nó (origem) com outro nó (destino). As relações entre nós são sempre orientadas (direccionalidade) e 

etiquetadas com um IRI. Contudo, o mesmo IRI pode ser usado para etiquetar um ou mais arcos. Por 

fim, salienta-se que não são suportadas relações cuja origem seja um nó literal.  

 A RDF é uma linguagem declarativa que fornece um procedimento padronizado de utilização 

do XML para representar metadados no formato de proposições sobre propriedades e relações entre 

objetos na Web. Esses objetos, denominados recursos, podem ser virtualmente qualquer objet o 

(texto, figura, vídeo e outros), desde que possuam um Uniform Resource Identifier (URI) ou seja uma 

sequência de caracteres que permitem a identificação unívoca de recursos dentro da Web 

Semântica. A função principal do URI é identificar de forma não ambígua um recurso na Web. Essa 

identificação permite a interação com representações do recurso através da World Wide Web, usando 

protocolos específicos. Os esquemas especificam uma sintaxe concreta e os protocolos associados 

definem cada URI.  

- RDF SCHEMA 

 

 

Figura 8: RDF Description Scheme [18] 

 

A especificação do RDF Schema, também recomendada pelo W3C, visa facilitar a 

interpretação semântica do RDF. A própria especificação do RDF-S autodenomina-se como RDF 

Vocabulary Description Language. Através do RDF Schema podem-se desenhar e implementar de 
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forma consistente, vocabulários de metadados específicos que podem ainda ser desenvolvidos no 

seio de outros projetos gerando, assim uma rede de esquemas de metadados ou seja possibilita a 

representação de modelos semânticos, orientados a objeto, na forma de redes de conceitos. Entre os 

principais conceitos incluídos estão aqueles que permitem a definição de classes, propriedades, 

subpropriedades, restrições de domínio e categoria, etiquetas e comentários (Figura 8). Utiliza-se o 

RDF Schema em conjunto com o RDF. O conjunto das duas representações é normalmente 

referenciado pela sigla RDF-S.[19]  

O modelo original de RDF e RDF-S diz respeito à organização de vocabulários em 

hierarquias mas existem limitações do poder expressivo do RDF-S: no alcance das propriedades (não 

é possível afirmar restrições que se aplicam apenas a algumas classes); na disjunção de classes (as 

disjunções não são possíveis apenas podemos exprimir relações de subclasses); combinações 

booleanas de classes (não é possível combinar classes por união, intersecção ou complemento); 

restrições de cardinalidade (não é possível exprimir restrições em quantos valores distintos pode ou 

deve ter uma propriedade); características especiais das propriedades (não é possível expressar que 

a propriedade é transitiva, nem única ou o inverso duma outra propriedade). [19] 

Assim, precisamos duma linguagem ontológica eficiente em raciocínio computável mas 

suficientemente expressiva do ponto de vista da semântica e da representação do conhecimento. [19] 

A Web Ontology Language (OWL) é uma extensão da RDF Schema no sentido em que utiliza 

os significados RDF das classes e propriedades e adiciona linguagens primitivas para suportar maior 

expressividade semântica. No entanto, as limitações mencionadas no parágrafo anterior impedem 

este objetivo e foram criadas três sub-linguagens da OWL para dar resposta às diferentes 

incompatibilidades encontradas. 

 

2.4.2 Web Ontology Language (OWL)  

A Web Ontology Language é uma revisão baseada em pesquisa 
4
 da linguagem DAML+OIL. 

DAML+OIL foi desenvolvida por um grupo chamado US/UK ad hoc Joint Working Group on Agent 

Markup Languages, fundado em conjunto pela US Defense Advanced Research Projects Agency 

(DARPA) dentro do programa DAML e do projeto IST da União Europeia.  

A DAML (DARPA Agent Markup Language) + OIL (Object Interaction Language) é uma 

linguagem de marcação semântica para recursos da Web. Ela baseia-se em padrões anteriores da 

W3C, como RDF e RDF Schema, e estende estas linguagens com primitivas de modelagem mais 

ricas. A DAML+OIL fornece primitivas de modelagem vulgarmente encontradas em linguagens 

baseadas em frames. A DAML + OIL (março de 2001) estende a DAML + OIL (dezembro de 2000) 

 

4 
DAML+OIL Reference Description. Disponível em Dezembro, 18, 2014. W3C Working Group Note: 

https://www.w3.org/TR/daml+oil-reference. 
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com valores dos tipos de dados XML Schema. A DAML + OIL foi construída a partir da linguagem de 

ontologia DAML original DAML-ONT (outubro de 2000) num esforço para combinar muitos dos 

componentes de linguagem do OIL, e possui uma semântica limpa e bem definida.[19] 

A Web Ontology Language (OWL) [20] é uma linguagem para definir e instanciar ontologias 

na Web. Uma ontologia OWL pode incluir descrições de classes e as suas respetivas propriedades e 

relações. [19] A OWL foi projetada para ser usada por aplicações que precisam processar o conteúdo 

da informação e não apenas apresentá-la aos utilizadores. A OWL facilita mais a possibilidade de 

interpretação por máquinas do conteúdo da Web do que XML, RDF e RDF-S, por fornecer 

vocabulário adicional com uma semântica formal. A OWL é hoje uma recomendação da W3C.  

A OWL é vista como uma tecnologia importante para a futura implementação da Web 

Semântica, tem vindo a ocupar um papel importante num número cada vez maior de aplicações, e a 

ser foco de pesquisa para ferramentas, técnicas de inferência, fundamentos formais e extensões de 

linguagem. A OWL foi desenvolvida para aumentar a facilidade de expressar a semântica de forma 

mais rica do que a RDF e RDF-S. Consequentemente pode ser considerada uma evolução destas 

linguagens em termos de sua habilidade de representar conteúdo semântico da Web interpretável por 

máquinas. A semântica formal da OWL tem uma capacidade de inferência ou seja de fazer deduções 

lógicas acerca de fatos que não estão literalmente presentes na ontologia mas que são implicados 

pela semântica. 

Uma versão avançada da OWL foi proposta, incluindo maior expressividade, um modelo de 

dados mais simples e serialização, assim como uma coleção de sub-linguagens, cada uma com 

propriedades computacionais conhecidas.[9]  

 

Figura 9: Relações entre as Sub-linguagens OWL
5
 

 

5
 http://www.cs.vu.nl/~guus/talks/04-vle-owlt/owl-variants.png 
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A OWL atualmente tem três sub-linguagens (Figura 9): OWL Lite, OWL DL e OWL Full. Estas 

três sub-linguagens vão aumentando em expressividade e foram projetadas para serem usadas por 

comunidades específicas de programadores e utilizadores. Todas as sub-linguagens permitem a 

descrição de classes, propriedades e instâncias embora as linguagens mais pobres em 

expressividade semântica tenham algumas restrições sobre o que pode ser e como deve ser  

especificado. 

- A OWL Lite dirige-se àqueles utilizadores que necessitam principalmente de uma 

classificação hierárquica e restrições simples. É mais simples fornecer ferramentas que suportem 

OWL Lite do que as suas versões mais expressivas, e também permite um caminho de migração 

mais rápido de  tesauros e outras taxonomias. A OWL Lite também tem uma menor complexidade 

formal que a OWL DL. Tem a vantagem de ser melhor compreendida pelo utilizador e mais fácil de 

implementar na construção de ferramentas. 

- A OWL DL dirige-se aos utilizadores que querem a máxima expressividade, mantendo a sua 

plenitude computacional. A OWL DL inclui todos os constructos da linguagem OWL, porém estes 

apenas podem ser usados com algumas restrições. A OWL DL é assim chamada devido a sua 

correspondência com as lógicas de descrição (DL), um campo de pesquisa que estudou a lógica que 

forma a base formal da OWL. Tem a vantagem de permitir um suporte de raciocínio computacional 

eficiente e a desvantagem de perder a total compatibilidade com RDF. 

- A OWL Full é direcionada para aqueles utilizadores que querem a máxima expressividade e 

a liberdade sintática do RDF dispensando a plenitude computacional. A OWL Full permite que uma 

ontologia aumente o vocabulário pré-definido de RDF ou OWL. Tem a vantagem de ser totalmente 

compatível com RDF, tanto sintática como semanticamente (qualquer documento RDF também é um 

documento OWL completo e qualquer conclusão do esquema RDF / RDF válido também é uma 

conclusão OWL válida) e a desvantagem de impossibilitar um suporte de raciocínio computacional 

eficiente. [21] 

Cada uma destas sub-linguagens é uma extensão de sua predecessora, tanto em relação ao 

que pode ser expresso, como em relação ao que pode ser concluído. A escolha das sub-linguagens 

OWL pelos criadores de ontologias provém do intuito, dependendo da necessidade duma linguagem 

com uma maior performance no que diz respeito ao raciocínio computacional e maior capacidade de 

inferência ou duma linguagem com maior expressividade semântica e perda de suporte para 

raciocínio computacional eficiente.
6
 

Atualmente já existe a OWL2, um upgrade da OWL. No entanto, a sua abordagem não é 

relevante para este trabalho. 

 

 

6
 Disponível em Fevereiro, 10, 2004 de W3C Recommendation: https://www.w3.org/TR/owl-guide/ 
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2.4.3 Simple Protocol and RDF Query Language (SPARQL) 

A SPARQL (Simple Protocol and RDF Query Language) é uma recomendação do consórcio 

W3C e define uma linguagem de consulta /procura padronizada para usar com RDF, ou seja, uma 

linguagem de consulta semântica para bases de dados capaz de recuperar e manipular dados 

armazenados em RDF.  

A SPARQL funciona para qualquer fonte de dados que possa ser mapeada para RDF. 

Permite a recolha de informação dos grafos RDF em forma de URIs, nós em branco, nós literal 

simples ou digitais, a recolha de subgrafos RDF, a construção de novos grafos RDF com base em 

informações sobre os grafos consultados.  

Uma consulta/procura em SPARQL pode consistir em padrões de triplas, conjunções, 

disjunções e padrões opcionais. [22]  

A SPARQL é pois uma linguagem de consulta dos grafos RDF, define um protocolo com 

formato http (Hypertext Transfer Protocol) para aceder e consultar um SPARQL endpoint e devolve a 

resposta da base de dados RDF numa especificação em formato de saída XML. A SPARQL foi 

inspirada em SQL (Structured Query Language). 

As variáveis são encabeçadas pelo prefixo “?”. O processador de consulta/procura busca 

todas as correspondências com padrões definidos com RDF triplas. Em SPARQL, os conceitos 

correspondentes podem ser conduzidos ao longo das propriedades e dos atributos.  

A SPARQL especifica quatro variáveis de consulta/procura diferentes para diferentes 

objetivos: 

- SELECT query: Usado para extrair valores brutos de um SPARQL endpoint; os resultados 

são devolvidos num formato de tabela. 

- CONSTRUCT query: Usado para extrair informações do SPARQL endpoint e transformar 

os resultados num RDF válido. 

- ASK query: Usado para fornecer um resultado simples de Verdadeiro / Falso para uma 

consulta/procura num SPARQL endpoint. 

- DESCRIBE query: Usado para extrair um grafo RDF do SPARQL endpoint, cujo conteúdo é 

deixado para o endpoint decidir com base no que o maintainer considera como informações úteis. 

Cada um destes formulários de consulta/procura recebem um bloco WHERE para restringir a 

consulta/procura, embora, no caso da consulta/procura DESCRIBE, o WHERE seja opcional. 

A SPARQL permite também que os utilizadores escrevam consultas/procuras sobre o que 

pode ser chamado de dados de “chave-valor” ou, mais especificamente, dados que seguem a 

especificação RDF do W3C. O banco de dados é, portanto, um conjunto de triplas “sujeito-predicado-

objeto” ou seja um grafo. Isto é análogo ao uso do termo “documento-chave-valor” de algumas bases 

de dados NO-SQL como a MongoDB. [22] 

Existem implementações para múltiplas linguagens de programação. Existem ferramentas 
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que permitem conectar e construir semi-automaticamente uma consulta/procura para um SPARQL 

endpoint, por exemplo, a ViziQuer. Também existem ferramentas que traduzem consultas/procuras 

SPARQL para outras linguagens de consulta/procura, por exemplo, para SQL e para XQuery. 

O SPARQL fornece um conjunto completo de operações de consulta/procura analíticas como 

JOIN, SORT, AGGREGATE para dados cujo esquema é intrinsecamente parte dos dados, em vez de 

exigir uma definição de esquema separada. As informações de esquema (ontologias) são muitas 

vezes fornecidas externamente, para permitir que diferentes conjuntos de dados sejam unidos de 

uma forma não ambígua.  

Existem algumas extensões do SPARQL como o caso do GeoSPARQL e do SPARUL. O 

GeoSPARQL define funções de filtro para consultas/procuras de sistema de informação geográfica 

usando padrões OGC (Open Geospatial Consortium). SPARUL é outra extensão do SPARQL, que 

permite que o armazenamento RDF seja atualizado com esta linguagem de consulta/procura 

declarativa, adicionando métodos INSERT e DELETE. [22] 

A mais recente versão da SPARQL permite funcionalidades adicionais de consulta (adiciona 

funções, subconsultas, negações, projected expressions, properties path), envolvimento lógico para 

RDF, RDF-S, OWL, RIF), uma atualização e manipulação de grafos RDF.  

Uma vez que a OWL pode ser representada em formato RDF, a SPARQL pode também ser 

usada como modelo para a consulta/procura em OWL.  

A OWL-QL é uma linguagem formal e um protocolo de diálogo consulta/resposta entre 

agentes inteligentes usando o conhecimento representado pela OWL Knowledge Base. Especifica as 

relações semânticas ao longo da consulta/resposta e a base de conhecimento usada para produzir a 

resposta.  

Uma consulta/procura OWL-DL especifica quais os URIs referidos no questionário padrão 

que devem ser interpretados como variáveis. As variáveis surgem em três formatos: must bind, may 

bind and don’t bind. As respostas devolvidas devem providenciar ligações a todas as variáveis must 

bind, a qualquer variável may bind e não providenciar ligações a nenhuma variável don’t bind. Na 

OWL-DL, as respostas podem ser vistas como preposições lógicas da base de dados de 

consulta/procura. [22] 

 

2.4.4 JavaScript Object Notation (JSON) 

JSON é uma formatação leve de troca de dados. Para seres humanos, é fácil de ler e 

escrever. Para máquinas, é fácil de interpretar e gerar. Baseia-se num subconjunto da linguagem de 

programação JavaScript. [23]   

JSON está em formato de texto e completamente independente da linguagem, pois usa 

convenções que são familiares às linguagens C e familiares, incluindo C++, C#, Java, JavaScript, 

Perl, Python e muitas outras.  

http://javascript.crockford.com/
http://javascript.crockford.com/
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A simplicidade de JSON tem resultado no seu uso difundido, especialmente como uma 

alternativa para XML em AJAX. Uma das vantagens reivindicadas de JSON sobre XML como um 

formato para intercâmbio de dados neste contexto, é o fato de ser muito mais fácil escrever um 

analisador JSON. [23] 

Em JavaScript, JSON pode ser analisado trivialmente usando a função eval(). Isto foi 

importante para a aceitação de JSON dentro da comunidade AJAX devido a presença deste recurso 

de JavaScript em todos os navegadores web atuais. 

Na prática, os argumentos a respeito da facilidade de desenvolvimento e desempenho do 

analisador são revelados raramente devido aos interesses de segurança no uso de eval() e à 

crescente integração de processamento XML nos navegadores web modernos. Por esta razão JSON 

é tipicamente usado em ambientes onde o tamanho do fluxo de dados entre o cliente e o servidor é 

de extrema importância, onde a fonte dos dados pode ser explicitamente confiável, e onde não é 

considerado a perda dos recursos de processamento XSLT no lado do cliente para manipulação de 

dados ou conceção da interface. [23] 

Enquanto JSON é frequentemente posicionado "em confronto" com XML, não é invulgar ver 

tanto JSON como XML sendo usados na mesma aplicação. 

Existe um crescente suporte para JSON através do uso de pequenos pacotes de terceiros. A 

lista de linguagens suportadas inclui ActionScript, C/C++, C#, ColdFusion, Java, JavaScript, OCaml, 

Perl, PHP, ASP 3.0, Python, Rebol, Ruby, Lua, Progress, Go Lang. Estas propriedades fazem com 

que JSON seja um formato ideal de troca de dados. [23] 

JSON está constituído em duas estruturas: 

- Uma coleção de pares nome/valor. Em várias linguagens, isto é caracterizado como um 

object, record, struct, dicionário, hash table, keyed list, ou arrays associativas.  

- Uma lista ordenada de valores. Na maioria das linguagens, isto é caracterizado como um 

array, lista ou sequência. 

Estas são estruturas de dados universais. Virtualmente todas as linguagens de programação 

modernas as suportam, de uma forma ou de outra. É aceitável que um formato de troca de dados que 

seja independente da linguagem de programação se baseie nestas estruturas.  

Em JSON, elas assumem essas formas: 

Um object é um conjunto não ordenado de pares nome / valor. Um objeto começa com 

{(chaveta esquerda) e termina com} (chaveta direita) Cada nome é seguido por : (dois pontos) e os 

pares nome / valor são separados por , (vírgula). Um array é uma coleção ordenada de valores. Um 

array começa com [ (suporte esquerdo) e termina com ] (suporte direito). Os valores são separados 

por , (vírgula). Um value pode ser um string entre aspas duplas, ou um número, ou verdadeiro ou 

falso ou nulo, ou um object ou um array.  

Estas estruturas podem ser encaixadas umas nas outras. Um string é uma sequência de zero 

ou mais caracteres Unicode, entre aspas duplas, usando backslash escape. Um caracter é 

https://pt.wikipedia.org/wiki/XML
https://pt.wikipedia.org/wiki/AJAX_%28programa%C3%A7%C3%A3o%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/XML
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Eval&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
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representado como um único caracter string. Um string é muito parecido com um string C ou Java. 

Um number é muito parecido com um number C ou Java, exceto os formatos octal e hexadecimal que 

não são usados. Espaço em branco pode ser inserido entre qualquer par de tokens (Figura 10). [23] 

 

  

Figura 10: JSON Structure 

 

2.4.5 Linked Data 

  A Web Semântica é uma Web de Dados-de datas, de títulos, de números, de propriedades 

químicas e de quaisquer outros dados que se possam imaginar. As tecnologias da Web Semântica 

fornecem um ambiente onde a aplicação pode consultar esses dados e extrair inferências usando 

vocabulários. No entanto, para tornar a Web de Dados uma realidade, é importante ter a enorme 

quantidade de dados existente na Web disponível num formato padrão, acessível e gerido por 

ferramentas da Web Semântica. [24] 

Além disso, não só a Web Semântica necessita de acesso aos dados, mas as relações entre 

os dados também devem ser disponibilizadas para criar uma Web de Dados. Esta coleção de 

conjuntos de dados inter-relacionados na Web também pode ser chamada de Linked Data.  

O termo Linked Data refere-se a um conjunto de práticas para a publicação e para a conexão 

de dados estruturados na Web.  

Para alcançar e criar os Linked Data, as tecnologias devem estar disponíveis num formato 

comum (RDF), para fazer a conversão ou o acesso imediato às bases de dados existentes 

(relacionais, XML, HTML). Também é importante ser capaz de configurar endpoints de 

procura/consulta para aceder a esses dados mais convenientemente. O W3C fornece uma grande 
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quantidade de tecnologias para obter acesso aos dados (RDF, GRDDL, POWDER, RDFa, R2RML, 

RIF, SPARQL) [24]. 

Os Linked Data estão no âmago daquilo que define a Web Semântica: integração em grande 

escala e capacidade de raciocínio computacional nos dados na Web.
7
  

Em [25] apresenta-se o conceito e os princípios técnicos dos Linked Data, situando-os no 

contexto mais amplo dos desenvolvimentos tecnológicos relacionados. Descreve-se também o 

progresso, até à data, na publicação de Linked Data na Web, revê-se aplicativos que foram 

desenvolvidos para explorar a Web de Dados e traça-se uma agenda de pesquisa para a comunidade 

de Linked Data conforme ela avança.  

Os princípios e as práticas dos Linked Data foram adotados por um número cada vez maior 

de provedores de dados, resultando na criação de um espaço de dados global na Web contendo 

biliões de triplas de RDF. Assim como a Web trouxe uma revolução na publicação e no consumo de 

documentos, os Linked Data têm o potencial de permitir uma revolução na forma como os dados são 

acedidos e utilizados. [25] 

O sucesso das APIs (Application Programming Interface) como um conjunto de rotinas, 

protocolos, e ferramentas para construir aplicações informáticas na Web, mostrou o poder das 

aplicações que podem ser criadas ao integrar conteúdos de diferentes fontes de dados da Web. Em 

contrapartida, os Linked Data realizam a visão de evoluir a Web para um comum global de dados, 

permitindo que as aplicações operem sob um conjunto ilimitado de fontes de dados, através de 

mecanismos de acesso padronizados. Se os desafios da pesquisa que foram destacados acima 

puderem ser adequadamente abordados, espera-se que os Linked Data permitam um passo evolutivo 

na liderança da Web para o seu pleno potencial.[25] 

Para criar uma Linked Data Web de recursos de dados biológicos heterogéneos, precisa-se 

não apenas de definir e de criar o alinhamento entre os recursos de dados relacionados, mas também 

informar sobre a razão da vinculação de dados de fontes diferentes e a forma como estes dados 

relacionados tem evoluído, para que os cientistas possam confiar nos links de dados fornecidos pela 

Web de Dados. O Image Bioinformatics Research Group (IBRG) da Universidade de Oxford propõe a 

utilização de redes de dados de domínios específicos que usam a Web como plataforma base para 

integrar o acesso a conjuntos de dados relacionados com um domínio particular. Com esta 

abordagem, os linked data nestas redes de dados não precisam de estar semanticamente 

coordenados nem restringidos a um modelo imposto. Além disso, a preocupação com as questões 

relacionadas com os direitos de autor e o controle do acesso permanecem nas fontes de dados, e 

não na plataforma que os agrupa. O primeiro modelo desenvolvido pelo IBRG é o FlyWeb que integra 

os recursos de dados heterogéneos relacionados com as pesquisas sobre a mosca da fruta, a 

Drosophila melanogaster. [26] 

 

7 
 https://www.w3.org/standards/semanticweb/data 
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Em [26] destaca-se a importância de manter as informações de proveniência sobre as 

ligações entre os itens de dados de fontes diferentes e propõe o uso de named graphs para atestar a 

proveniência de cada par de itens Linked Data e sobre cada atualização de dados na Web. Um 

named graph é um grafo RDF ao qual foi atribuído um nome sob a forma de URI, fornecendo uma 

forma de agrupar declarações RDF em subgrafos, que podem ser afirmadas separadamente, e 

também nomes para estes subgrafos. Desta forma, as aplicações podem aceder à proveniência, 

controlo e autoria destas declarações como um todo, provendo um mecanismo para estabelecer 

confiança nos dados e informações da Web Semântica.  

No trabalho acima mencionado, foi ainda analisado como o registo da proveniência de links 

de dados pode ajudar a manter as ligações entre itens de dados relacionados e trazer confiança para 

a Web de Dados, fornecendo evidências de links ou rastreando como os links de dados foram 

mantidos e atualizados. A flexibilidade dos named graphs RDF e a linguagem de procura/consulta 

RDF, a SPARQL, fornecem a capacidade de procura/consulta e de filtragem dos links de dados em 

benefício dos utilizadores da Web de Dados, divulgando apenas os links mais recentes desde a 

última versão ou dalguma versão anterior relacionada com um projeto específico. [26] 

Salientam-se alguns trabalhos que estão a ser desenvolvidos nesta área dos Linked Data tais 

como “The EBI RDF platform: linked open data for the life sciences Bioinformatics” [27], “Bio2RDF: 

Towards a mashup to build bioinformatics knowledge systems” [28] e o “Linked Data for the Natural 

Sciences: Two Use Cases in Chemistry and Biology” [29]. 

O Resource Description Framework (RDF) é uma tecnologia emergente para descrever, 

publicar e ligar dados de ciências da vida. Como principal fornecedor de dados e serviços de 

bioinformática, o Instituto Europeu de Bioinformática (EBI) está empenhado em tornar os dados 

facilmente acessíveis à comunidade de forma a satisfazer a procura existente.  

A plataforma EBI RDF foi desenvolvida para atender uma demanda crescente para coordenar 

as atividades RDF em todo o instituto e fornece um novo ponto de entrada para procurar/consultar e 

explorar os recursos integrados disponíveis na EBI. [27] 

A plataforma EBI RDF permite que sejam feitos links explícitos entre conjuntos de dados 

usando semântica partilhada de ontologias e vocabulários padrão, facilitando um maior grau de 

integração de dados. Os dados que foram anotados usando ontologias, como a EFO (Experimental 

Factor Ontology)  e a Gene Ontology, permitem a integração de dados com outros conjuntos de 

dados da comunidade e fornecem a semântica para realizar procuras/consultas mais ricas. Publicar 

estes conjuntos de dados como RDF juntamente com as suas ontologias fornece a integração 

sintática e semântica de dados prometidos por tecnologias de Web Semântica. [27] 

O projeto Bio2RDF usa tecnologias open source da Web Semântica para fornecer dados de 

ciências da vida interligados para apoiar a descoberta do conhecimento biológico. Utilizando técnicas 

de integração de dados, sintáticas e semânticas, o Bio2RDF coloca em prática uma metodologia 

simples para gerar e integrar perfeitamente dados interpretáveis por máquinas que podem ser 

interagidos com procuras/consultas baseadas na SPARQL para responder a perguntas 
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sofisticadas.[28] 

A Web foi concebida para melhorar a forma como as pessoas trabalham em conjunto.  

A Web Semântica estende a Web com uma camada de Linked Data que oferece novos 

caminhos para a publicação científica e a cooperação. Dados brutos experimentais, divulgados como 

Linked Data, estariam facilmente acessíveis, promovendo a sua reutilização e a sua validação por 

cientistas em diferentes contextos e para além das fronteiras das disciplinas. No entanto, a barreira 

tecnológica para os cientistas que querem publicar e partilhar os seus dados de pesquisa como 

Linked Data continua bastante elevada.  

Neste trabalho, “Linked Data for the Natural Sciences: Two Use Cases in Chemistry and 

Biology”, foram apresentados dois casos de uso da vida real nos campos da química e biologia e foi 

delineada uma metodologia geral para transformar dados de pesquisa em Linked Data. Um elemento-

chave desta metodologia é o papel de um curator de dados científicos, que é proficiente em 

tecnologias de Linked Data e trabalha em cooperação com o cientista. O objetivo específico destes 

projetos é publicar os dados relevantes da investigação científica como Linked Data, ou seja, os 

resultados das experiências e as configurações experimentais necessárias para reproduzir os 

resultados. Foi proposta então uma metodologia que se caracteriza por uma cooperação entre um 

cientista e um curator de dados científicos, que traduz os conhecimentos de domínio dos cientistas 

em Linked Data. Esta metodologia preliminar será validada e refinada empiricamente à medida que a 

implementação progride. [29] 

Ainda neste trabalho foi claro que todos os cientistas com os quais se interagiu estavam 

interessados nas ideias e possibilidades dos Linked Open Data, mas apenas alguns deles estavam 

dispostos a contribuir e a investir os seus dados, tempo e conhecimento. Uma cooperação entre o 

cientista e o curator de dados é muito importante para o sucesso destes projetos, portanto, a 

confiança é essencial. O cientista precisa ter a certeza de que os seus dados são tratados com 

responsabilidade e que os seus desejos em relação à sua publicação são respeitados. [29] 

No trabalho acima mencionado, encontramo-nos no processo de avaliação de ontologias 

adequadas e Linked Data a partir de outros conjuntos de dados aos quais nos poderíamos conectar. 

Como o objetivo de publicar todos os dados de pesquisa relevantes é bastante ambicioso, o custo 

envolvido, em cada uma das etapas, é alto especialmente a exploração e a avaliação de ontologias 

existentes, que provou ser complexo e demorado.  

O objetivo de longo prazo do trabalho referido nos parágrafos anteriores é contribuir para a 

formação de uma infraestrutura de pesquisa aberta, capacitando os cientistas para publicar as suas 

pesquisas como Linked Data. Para atingir este objetivo, são necessárias metodologias apropriadas 

para a transformação de dados de pesquisa em Linked Data. Aliando as ontologias partilhadas e o 

suporte de ferramentas, espera-se que estas sejam a base para que os cientistas adotem a nova 

tecnologia de Linked Data. [29] 
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2.5 Anotação de Dados em Biologia e Bioengenharia 

Desde a década de 1980, a biologia molecular e a bioinformática reconheceram a 

necessidade de anotação de dados biológicos.  

A anotação de dados biológicos é o processo de identificar as localizações dos genes e de 

todas as regiões codificadoras de um genoma e determinar o que esses genes fazem. Uma anotação 

é uma nota adicionada por meio de uma explicação ou um comentário. Uma vez que um genoma é 

sequenciado, precisa de ser anotado para fazer sentido. 

Para entender um gene ou a sua sequência, precisamos inicialmente de entender o contexto, 

ou seja, quais as informações biológicas associadas que definem a sua função, dados sobre a sua 

estrutura, locus genético, bem como a estrutura e a função do seu produto, proteína ou ARN (ácido 

ribonucleico) e a sua classificação taxonómica. Uma anotação completa deve incluir todas as 

informações biológicas disponíveis associadas com o gene em interesse. A fim de tornar essas 

informações disponíveis e acessíveis, é fundamental que um vocabulário controlado (ontologia) seja 

partilhado entre as diversas disciplinas biológicas. 

Mas para além da anotação genotípica, dentro da anotação dos dados biológicos, 

recentemente deu-se início à anotação de dados fenotípicos. Um fenótipo representa as 

características observáveis ou caracteres de um organismo ou população como, por exemplo: 

morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquímicas ou fisiológicas e comportamento. 

Um fenótipo resulta da expressão dos genes do organismo, da influência de fatores 

ambientais e da possível interação entre os dois. O genótipo representa as informações hereditárias 

de um organismo contidas no seu genoma. Nem todos os organismos com um mesmo fenótipo se 

parecem ou agem da mesma forma, porque a aparência e o comportamento, assim como os demais 

componentes de um fenótipo, são modificados por condições ambientais e de desenvolvimento. Do 

mesmo modo, nem todos os organismos cujas aparências se assemelham possuem 

necessariamente o mesmo genótipo. 

Neste contexto da Biologia, as anotações são essencialmente um meio para disseminar 

informação útil, um elemento importante na comunicação entre os cientistas e uma ferramenta padrão 

em muitos ramos da “e-science”. Elas favorecem a interoperabilidade, facilitando a compreensão dos 

dados anotados através de fronteiras e de setores, permitindo aos investigadores descobrir, aceder e 

recuperar dados e fornecendo informações (no que diz respeito aos metadados) para os interpretar e 

reutilizar. 

Para garantir o acesso, a recuperação, a interpretação e a reutilização de toda esta 

informação, têm vindo a ser desenvolvidos projetos e trabalhos no sentido de tornar estes processos 

mais eficientes e mais estruturados. 

Cada vez mais, as bases de dados estão a ser construídas para receber anotações, e outras 

ferramentas estão a ser desenvolvidas para anotar as bases de dados existentes. Do ponto de vista 

dos pesquisadores neste trabalho [1], na arquitetura de sistemas e no desenho das bases de dados é 
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crucial a existência de alguns requisitos: a provisão dum sistema coordenado (o processo para 

descrever as relações que justificam uma anotação) que suporte as tarefas de anotação, a 

articulação ou mapeamento desse sistema com outros sistemas coordenados existentes e a 

necessidade de tornar extensíveis as bases de dados desenhadas para receber anotações. 

Uma referência a observar é o trabalho do CEDAR (Center for Expanded Data Annotation 

and Retrieval) que tem o objetivo de criar um “unified framework” que os investigadores de todas as 

disciplinas científicas possam usar para criar metadados consistentes e facilmente pesquisáveis.
8
 

Em [30] foi tido em conta o ponto de vista do utilizador e a possibilidade deste manifestar as 

suas preferências sobre a forma como as anotações devem ser propagadas e aplicadas sobre os 

dados. Foi criada a View-base annotation Propagation (ViP) framework para que os utilizadores 

possam expressar as suas preferências sobre a semântica das anotações e definir três tipos de 

procura/consulta para anotações. Este estudo experimental pretende mostrar que a ViP framework 

pode introduzir perfeitamente a propagação das anotações semânticas conduzida pelo utilizador, ao 

mesmo tempo que melhora significativamente o desempenho (em termos de tempo de execução da 

procura/consulta).  

 Uma outra questão a solucionar é desenvolvida noutro trabalho discutido em [31]. O 

problema a resolver, refere-se ao fato de que raramente os metadados estão disponíveis de forma 

estruturada, abrangente e explícita para o computador. Foi proposta uma linguagem num formato 

simples, o open metaData Markup Language (odML), para recolher e partilhar metadados de forma 

automatizada e explícita para o computador.  

Uma outra investigação a evidenciar é descrita em [32]. Debruça-se sobre o fato das 

abordagens à integração de bases de dados padronizadas, serem ou não aplicáveis ou insuficientes 

devido à falta de estruturas de esquemas locais e globais. Nestes domínios de aplicação, a 

integração de dados ocorre muitas vezes manualmente, na medida em que os investigadores 

recolhem dados e categorizam-nos usando a indexação semântica, no caso mais simples, através de 

bookmarking local, o que os deixa sem mecanismos apropriados de procura/consulta, de partilha e de 

gestão de dados, fazendo uso, por isso, duma técnica de integração de dados adequada para estes 

domínios de aplicação.  

Esta técnica baseia-se na noção de anotação controlada de dados, assemelhando-se à ideia 

de associar metadados semânticos a diversos tipos de dados, incluindo imagens e documentos de 

texto. Usando conceitos como estruturas definidas por cientistas, as anotações de dados permitem 

aos cientistas vincular esses dados acessíveis na Web, em diferentes níveis de granularidade, aos 

conceitos. Os dados anotados que descrevem instâncias de tais conceitos, fornecem esquemas de 

consulta sofisticados que os investigadores podem usar para consultar os dados distribuídos de 

forma integrada e transparente. 

 

 
8
 https://med.stanford.edu/cedar.html 
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E por fim em [33]  apresenta-se extensões simples a uma ontologia de anotação existente.  

A anotação eletrónica de dados científicos é muito semelhante à anotação de documentos. 

Ambos os tipos de anotação ampliam o objeto original, adicionam conhecimento relacionado, e 

disputam ou apoiam as afirmações contidas nele. Em cada caso, a anotação é uma estrutura para o 

discurso sobre o objeto original e, em cada caso, uma anotação precisa identificar claramente o seu 

intuito e a sua própria terminologia.  

No entanto, a anotação eletrónica de dados difere da anotação de documentos: o conteúdo 

das anotações, incluindo expetativas e provas de apoio, é compartilhado com mais frequência entre 

os membros das redes. Qualquer ação consequente tomada pelos detentores dos dados anotados 

também poderia ser compartilhada. Mas mesmo aqueles sistemas atuais de anotação, muitas vezes 

tornam difícil ou impossível anotar com granularidade suficiente para usar os resultados dessa forma 

para controle de qualidade de dados. 

Com base nesta informação, foi projetada e implementada uma plataforma que suporta 

serviços de anotação sobrepostos em redes de dados distribuídos, com aplicação específica para 

controle de qualidade de dados com um conjunto de serviços de metadados do domínio da Biologia e 

o suporte para controle de qualidade de dados e provisão de dados em falta. [33] 

 

2.5.1 Formatos de Anotação 

É de esperar que os resultados de investigações financiadas com recursos públicos estejam 

disponíveis para o público não apenas como prova de que a investigação foi realizada mas também 

como fonte de conhecimento ou mesmo como ponto de partida para outras análises. O acesso a 

estes dados é geralmente obtido através de repositórios abertos. [34] 

A utilização futura dos conjuntos de dados dispersos pelos vários repositórios depende de 

diversos fatores no contexto da interoperabilidade de dados: possibilidade de extrair um conjunto de 

dados específico e os seus metadados, formatação inteligível de conjuntos de dados, a sua descrição 

integral e a clareza de significado dos seus elementos individuais assim como a compatibilidade com 

outros resultados experimentais. [34]   

No domínio da fenotipagem de plantas estão a ser feitos esforços para garantir a 

interoperabilidade pela normatização dos metadados (Minimum Information About Plant Phenotyping 

Experiment standard), do vocabulário (recomendações relativas ao uso de ontologias) e formatos 

para partilha de dado fenotípicos por flat files e web services ou seja definindo recomendações para a 

descrição dos elementos de conjuntos de dados fenotípicos, providenciando os metadados 

adequados a um conjunto de dados, através do formato ISA-Tab, tornando-os passíveis de troca e 

independentes das políticas de repositórios e fornecendo o mapeamento dos requisitos do MIAPPE 

para estruturas ISA-Tab nas principais situações de fenotipagem e portanto facilitando a construção 

de conjuntos de dados e possibilitando as anotações ontológicas em conjuntos de dados ISA-Tab. 

[34] 
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Existem pois formatos de anotação de dados biológicos que podem ser utilizados para anotar 

dados fenotípicos de forma manual. Para este trabalho, aborda-se a Minimum Information About Plant 

Phenotyping Experiment (MIAPPE) e o ISA-Tab.  

Minimum Information About Plant Phenotyping Experiment (MIAPPE) 

MIAPPE significa Minimum Information (MI) About Plant Phenotyping Experiment, é um 

padrão decidido entre criadores de plantas e modeladores da comunidade de fenotipagem de plantas, 

que define uma lista de atributos que podem ser necessários para descrever completamente um 

conjunto de dados de observações fenotípicas, construída com base nos documentos Minimum 

Information (MI) já criados para outros ramos de investigação em Biologia. O MIAPPE baseia-se no 

MIBBI (https://fairsharing.org/collection/MIBBI), que especifica atributos tendo em conta os aspetos 

mais comuns a todos os principais casos de fenotipagem de plantas: os metadados gerais; tempo e 

localização; origem biológica; ambiente; tratamentos; design experimental; amostras recolhidas, 

processamento e gestão; variáveis observadas. Um dos objetivos é consciencializar os 

investigadores da necessidade de registar conjuntos de metadados experimentais enriquecidos, 

principalmente as qualidades ambientais que constituem um fator determinante do fenótipo em 

interação com o genótipo. Um documento MI deve portanto ser considerado como uma lista de 

verificação para que os investigadores que descrevem e registam os dados garantam a inclusão de 

todas as características de dados importantes num processo experimental, ou seja, o que é 

significativo para a sua correta interpretação, avaliação, revisão e a potencial replicação da 

experimentação ou pesquisa
9
. 

Como formato preferencial para recolha e comunicação de metadados complexos da 

descrição de experiências fenotípicas é usado o ISA-Tab, o formato Investigation-Study-Assay.  

ISA-Tab 

O ISA Abstract Model, originalmente com um formato tabular (ISA-Tab) desde 2007, foi 

desenvolvido com o esforço coletivo de vários colaboradores internacionais.  

O ISA-Tab é um formato de propósito geral para lidar com a descrição de metadados de 

experiências. É uma estrutura hierárquica e extensível de arquivos tabulares de texto – Investigation, 

Study, Assay – que possibilita a representação de estudos usando uma ou a combinação de várias 

tecnologias focando-se na descrição dos seus metadados experimentais (por exemplo, as 

características da amostra, tipos de medidas e de tecnologias, relações entre amostras e dados).
10

 

A tabela de nível superior do arquivo ISA-Tab é conhecida como Investigation. Em cada 

conjunto de dados, o arquivo duma única Investigation contém informações gerais formais, como por 

exemplo, o título, objetivos, métodos, participantes. Uma Investigation (o contexto do projeto) contém 

 

9
 http://www.miappe.org/ 

10
 http://www.isacommons.org/ 
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um ou mais Studies (as unidades de pesquisa). Cada Study representa a experiência, i.e. descreve o 

desenho experimental da origem biológica, as condições ambientais e tratamentos. Um Study contém 

um ou mais Assays (medição analítica). Um arquivo Assay contém informação sobre medições, 

incluindo a descrição de amostras recolhidas duma experiência descrito num Study para tipos de 

análise específicos, em particular, as suas características e os seus procedimentos (Figura 11). [35] 

O ISA-Tab Phenotyping Configuration contém o conjunto básico de atributos que são 

necessários para descrever uma experiência de fenotipagem de acordo com os requisitos do 

MIAPPE. Esta configuração garante a consistência dos conjuntos de dados de fenotipagem 

formatados como ISA-Tab. A preparação de cada conjunto de dados deve envolver o fornecimento de 

todos os atributos designados na configuração, bem como identificar e adicionar ao conjunto de 

dados todas as outras qualidades presentes na experiência (por exemplo, fatores e tratamentos 

experimentais ou protocolos complementares) como colunas adicionais. [35] 

A natureza textual do formato ISA-Tab torna-o diretamente inteligível sem necessidade de 

software especial ou de apoio informático. Da mesma forma, é possível a construção manual dum 

conjunto de dados com um editor de texto ou de folhas de cálculo pelo preenchimento dum modelo já 

preparado. No entanto, e uma vez que a natureza textual do ISA-Tab não o torna particularmente 

conveniente para o processamento automático, a possibilidade para exportar a estrutura do conjunto 

de dados ISA-Tab para outros formatos é um recurso útil. As ferramentas existentes proporcionam, 

entre outros, representações JSON e RDF, bem como OWL para compatibilidade com os Linked 

Data. O ISA-API vai simplificar ainda mais a abordagem programática para a formatação e gestão de 

dados. [35] 

O ISA é atualmente suportado por um formato tabular (ISA-Tab) e um formato JSON (ISA-

JSON) e por uma API Python (ISA API). O ISA-Tab também é apoiado por um conjunto de software 

livre, o ISA-Tools, desenvolvido pelo grupo ISA. 

 

Figura 11: ISA-TAB Components and their Relations
11

 

 

11
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2.5.2 Serviços de Anotação 

Serviços de anotação são serviços que nos auxiliam no processo de anotação de dados. 

Atualmente já existe uma quantidade significativa de serviços mas, neste subcapítulo, iremos falar 

nos mais relevantes tendo em conta o objetivo deste trabalho como o BioPortal, o CROP Ontology e 

AgroPortal e o Geonames. 

 BioPortal  

O BioPortal é um portal da web que fornece acesso a uma biblioteca de ontologias 

biomédicas e terminologias através dos serviços da NCBO (National Center for Biomedical Ontology). 

O BioPortal
 
é um open repository de ontologias biomédicas que fornece acesso através de serviços 

Web e navegadores Web a ontologias desenvolvidas em linguagens OWL, RDF, OBO e Protégé. A 

funcionalidade do BioPortal inclui a capacidade de navegar, pesquisar e visualizar ontologias. A 

interface da Web também facilita a participação da comunidade na avaliação e evolução dos 

conteúdos das ontologias, fornecendo recursos para adicionar notas a termos das ontologias, 

mapeamentos entre termos e revisões ontológicas baseadas em critérios como usabilidade, domínio, 

qualidade do conteúdo, documentação e apoio.  

O BioPortal também possibilita a procura integrada de recursos de dados biomédicos, como o 

Gene Expression Omnibus (GEO), o ClinicalTrials.gov e o ArrayExpress, através da anotação e 

indexação desses recursos com ontologias no BioPortal. Assim, o BioPortal não só fornece aos 

investigadores, clínicos e programadores uma forma para aceder a ontologias biomédicas, mas 

também fornece suporte para integrar dados de uma grande variedade de recursos biomédicos.  

O BioPortal permite que os utilizadores de ontologias aprendam quais as ontologias 

biomédicas que existem, para que situações uma ontologia em particular pode ser adequada e como 

as ontologias se relacionam entre si.  

Enquanto a arquitetura geral é independente dos domínios, a instância do NCBO concentra-

se na publicação de ontologias de conteúdo relevante para a biomedicina. A ontologia de conteúdo 

no BioPortal continua a crescer e a utilização do site continua a aumentar. Nos últimos 2 anos, o 

número de termos de ontologias no BioPortal tem crescido muito assim como o número de 

ontologias. 

A facilidade de utilização dos serviços web e dos widgets do NCBO providenciam um 

mecanismo útil para incorporar a ontologia de conteúdo em aplicações informáticas. Os widgets 

também têm sido associados a um número de sites da Web para melhorar a anotação de dados. [36] 

 Crop Ontology e AgroPortal 

O projeto Crop Ontology é a criação do Generation Challenge Programme (GCP), que 

compreendeu desde o início a importância de vocabulários controlados e ontologias para a anotação 

digital de dados. Nas ontologias, os termos têm uma relação particular, definida logicamente entre si, 

permitindo o raciocínio computacional em dados anotados com um vocabulário estruturado.  
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O volume de informações relacionadas à agricultura e as terminologias relacionadas ao 

fenótipo, reprodução, germoplasma, pedigree, traços, entre outros, estão aumentando 

exponencialmente. Para facilitar o acesso aos dados mantidos dentro das bases de dados, o 

Generation Challenge Programme iniciou o desenvolvimento de Trait Dictionaries para os livros de 

campo dos criadores e uma Crop Ontology para facilitar a harmonização da captura de dados e de 

manipulações poderosas dos dados através de ontology-driven queries.  

Este é um desenvolvimento que despertou o interesse nos CGIAR Centres (CGIAR está 

empenhada em ajudar o mundo a transformar radicalmente as nossas abordagens coletivas e 

fortalecer as operações para fornecer soluções no terreno para os mais vulneráveis do planeta) e 

noutras comunidades, como a equipa de Gramene (O Gramene é um recurso integrado de dados, 

open-source para genómica funcional comparativa em culturas e espécies de plantas) que 

desenvolve a Plant Trait Ontology, ecologistas e programadores da Web Semântica que possuem 

grandes quantidades de dados relacionados à agricultura. O projeto continuará a validação e o 

refinamento incremental da Crop Ontology, que envolve a adição de métodos de medição de traços e 

experiências para permitir o mapeamento de termos de ontologia em variáveis armazenadas ou 

publicadas. 

O objetivo atual da Crop Ontology é compilar conceitos válidos juntamente com as suas inter-

relações em anatomia, estrutura e fenótipo de culturas, na medição de traços e métodos. Os 

conceitos da Crop Ontology estão a ser usados para reparar bases de dados agronómicas e 

descrever os dados. O uso de termos de ontologia para descrever fenótipos agronómicos e o 

mapeamento preciso dessas descrições para bases de dados é importante em estudos fenotípicos e 

genotípicos comparativos entre espécies e experiências de descoberta de genes, pois fornece uma 

descrição harmonizada dos dados e, portanto, facilita a recuperação de informações.  

A Crop Ontology do GCP é um bem público global, disponível para ser usado livremente por 

todos.[37] 

AgroPortal é um repositório de ontologia dedicado à agronomia. A plataforma reutiliza a 

infraestrutura do NCBO BioPortal e personaliza-a. Incluí 56 ontologias sobre vários aspetos de dados 

agrícolas como: tecnologia, criação, alimento, fenótipos e traços de plantas, anatomia e muitos mais. 

Essas ontologias foram importadas em colaboração com vários casos de uso, incluindo: Vocabulários 

do INRA, o projeto Crop Ontology, o projeto AgroLD, o RDA Wheat Data Interoperability WG e, mais 

recentemente, o FAO VEST Registry [38]. 

 Geonames 

O banco de dados geográfico GeoNames está disponível para download gratuito sob uma 

licença Creative Commons. Contém mais de 10 milhões de nomes geográficos e consiste em mais de 

9 milhões de recursos únicos, dos quais 2,8 milhões de lugares povoados e 5,5 milhões de nomes 

alternativos. Todos os recursos são categorizados numa das nove classes de recursos e 

subcategorizados num dos 645 códigos de recurso. Os dados são acessíveis gratuitamente através 

duma série de serviços web e da exportação diária dum banco de dados. O GeoNames já serve mais 
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de 150 milhões de solicitações por dia de serviços web. O GeoNames integra dados geográficos, 

como nomes de lugares em várias línguas, elevação, população e outros de fontes variadas. Todas 

as coordenadas latitude / longitude estão no WGS84 (World Geodetic System 1984). Os utilizadores 

podem editar manualmente, corrigir e adicionar novos nomes usando uma interface wiki amigável. O 

GeoNames tem embaixadores em muitos países que ajudam com questões relacionadas com a 

divisão administrativa e na procura de fontes de dados (serviços postais, gabinete de estatística, 

forças armadas, universidades locais, grupos genealógicos…) dum país.
12

 

OntoMaton 

O OntoMaton é uma ferramenta de propósito geral e um dos componentes mais recentes do 

pacote de software ISA. É uma solução open source que traz recursos de pesquisa e de marcação de 

ontologias num ambiente cloud-based de edição colaborativa, aproveitando as Google Spreadsheets 

e os NCBO BioPortal Web Services. O OntoMaton também pode ser usado para auxiliar o processo 

de desenvolvimento de ontologias. [39] 

O OntoMaton facilita a pesquisa de ontologias e a marcação de ontologias de texto livre de 

experiências biológicas diretamente no Google Sheets. Permite procurar por termos biológicos nos 

NCBO BioPortal Web Services. Permite pesquisar termos noutros domínios com Linked Open 

Vocabularies. A proveniência dos termos anotados é preservada para processamento downstream 

com URIs e links para definições. Ele é implementado em JavaScript usando o Google Apps Script 

API (Figura 12).[39] 

 

 

Figura 12: OntoMaton [40] 
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 http://www.geonames.org/about.html 
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2.6 Resumo 

Neste capítulo e subcapítulos, aborda-se o universo da Web Semântica focando os aspetos 

que são relevantes para este trabalho. Salienta-se a necessidade de dar forma e sentido a toda a 

informação disponibilizada na Web, a importância dos Linked Data e das Ontologias neste processo, 

os principais recursos tecnológicos e a sua aplicação prática no sentido de garantir a comunicação 

entre máquinas, e a importância das anotações, um elemento privilegiado na comunicação entre os 

cientistas, favorecendo a interoperabilidade, facilitando a compreensão dos dados anotados, 

permitindo aos investigadores descobrir, aceder e recuperar dados e fornecendo informações para os 

interpretar e reutilizar. Abordou-se ainda os principais constrangimentos encontrados pelos 

investigadores e cientistas quando confrontados com os obstáculos inerentes à morosidade com que 

são executadas algumas tarefas (anotação de dados) e os trabalhos, projetos e ferramentas 

desenvolvidas e em constante evolução para facilitar a operacionalização e garantir o mínimo rigor e 

precisão. 

Este projeto enquadra-se no contexto da anotação de dados de um dos casos de uso do Nó 

Português da iniciativa Elixir. No próximo capítulo apresenta-se o enquadramento deste projeto, a 

análise do problema, as escolhas feitas e as decisões tomadas para o desenho da solução. 
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3.  Análise do Problema e Desenho da 

Solução 

Este capítulo apresenta o enquadramento deste projeto, a análise do problema, as 

tecnologias escolhidas tendo em conta a arquitetura e o desenho da solução, e descreve as escolhas 

feitas para elaborar e justificar as decisões tomadas para a solução final.  

 

3.1 Enquadramento 

O projeto está enquadrado na iniciativa ELIXIR, em representação do Nó Português. 

A ELIXIR une as principais organizações europeias de ciências biológicas na gestão e 

salvaguarda do aumento do volume de dados gerado pela pesquisa financiada publicamente. 

Coordena, integra e sustenta recursos de bioinformática em todos os seus estados membros para 

que os investigadores possam mais facilmente encontrar, analisar e compartilhar dados, trocar 

conhecimentos e implementar práticas recomendadas. Isto permite que se obtenha maior informação 

sobre o funcionamento dos organismos vivos. 

As atividades da ELIXIR dividem-se em cinco plataformas onde são proporcionados serviços: 

Dados (pretende identificar recursos de dados-chave em toda a Europa e apoiar as ligações entre 

dados e literatura), Ferramentas (ajuda os investigadores a encontrar as melhores ferramentas de 

software para analisar os seus dados), Interoperabilidade (desenvolve e incentiva a adoção de 

padrões para descrever dados das ciências biológicas), Computação (desenvolve serviços para 

facilitar o armazenamento, a partilha e a análise de grandes conjuntos de dados) e Formação (ajuda 

os cientistas e investigadores a encontrar a formação que precisam e também proporciona essa 

formação). 

Existem vinte países na ELIXIR que trabalham em conjunto usando um modelo de Nós. Os 

serviços da ELIXIR são providenciados pelos Nós da ELIXIR. Cada estado-membro constitui um Nó 

liderado por uma equipa que coordena as atividades locais da ELIXIR.
13

 

A ELIXIR Portugal está organizada como um consórcio de instituições de pesquisa 

portuguesas que fazem parte da rede nacional de informação biológica, BioData.pt. Tal como a 

própria ELIXIR, o nó português é uma rede descentralizada de centros especializados, sob uma 

infraestrutura de hardware e software comuns, e com programas compartilhados de formação e 

indústria / programas de empreendedorismo.  

 

13
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A ELIXIR Portugal colabora diretamente em três das cinco plataformas da ELIXIR 

(Computação, Interoperabilidade e Formação) e em dois dos seus casos de uso (Ciências das 

Plantas e Metagenómica Marinha). 

No que diz respeito ao caso de uso das Ciências das Plantas, a principal contribuição do Nó 

Português está no domínio das Plantas Lenhosas. As plantas lenhosas são um importante recurso 

natural na Europa, com um enorme impacto ecológico e económico, apoiando milhões de empregos 

em diversas indústrias (por exemplo, vinho, frutas, azeite, café, papel, madeira, cortiça) e contribuem 

fortemente para o PIB europeu. Em Portugal, as plantas lenhosas representam 10% das exportações 

e são um domínio de pesquisa central no meio académico e na indústria. O Elixir Portugal tem como 

objetivo fornecer dados, ferramentas, padrões e formação neste domínio e, assim, contribuir para a 

construção de uma estrutura que seja uma mais-valia para todas as indústrias de plantas lenhosas.
14

 

O caso de uso permite o desenho, implementação e recomendação de padrões (informações 

mínimas, vocabulários e formatos de arquivo) para a representação de dados genotípicos e 

fenotípicos em coordenação com as comunidades de investigação de plantas de cultivo e florestais, 

incentiva a disponibilidade de dados FAIR (A FAIR Data Principles definem as propriedades que um 

bom conjunto de dados deve ter) pelo fornecimento de um mecanismo de pesquisa e APIs abertas, 

através das quais qualquer investigador pode disseminar e aceder a dados relevantes, anota e envia 

conjuntos de dados essenciais para arquivos públicos de interesse, desenvolve módulos reutilizáveis 

para a visualização desses conjuntos de dados e dissemina as melhores práticas e ferramentas de 

apoio a projetos e investigadores nacionais.
15

  

Ainda no âmbito deste caso de uso, foi destacado pelo grupo português a necessidade duma 

configuração de dependência para descrever as experiências observacionais. Embora certos 

atributos sejam utilizados em todos os tipos de experiências e, portanto, obrigatórios como por 

exemplo “espécies” e “autor” enquanto outros são específicos para uma configuração fenotípica como 

por exemplo “basic”, “field” ou “greenhouse”, cada uma destas configurações tem diferentes conjuntos 

de atributos obrigatórios. Somente estes atributos devem ser preenchidos para garantir que o 

conjunto de dados seja precisamente anotado, mas existem atributos adicionais que ajudam a 

descrever melhor o conjunto de dados. Atributos definidos pelo utilizador também podem ser usados 

se forem úteis na identificação do conjunto de dados. 

Neste projeto, foca-se a anotação de dados de plantas lenhosas para ontologias que as 

equipas dos Nós da rede ELIXIR (para este trabalho consideramos o Nó português) precisam fazer 

pela sua colaboração direta no caso de uso mencionado acima. É particularmente importante definir e 

usar ontologias nalgumas atividades de anotação colaborativa para garantir a consistência na 

consulta/procura e análise de dados.  

 

14
http://elixir-portugal.org/ 

15
https://www.elixir-europe.org/use-cases/plant-sciences 
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A realização destas anotações requer uma grande disponibilidade de tempo e recursos 

porque tem que ser feita manualmente ou seja o utilizador investiga qual/quais a/as melhor/melhores 

ontologia/ontologias para anotar o termo pretendido e depois procura o termo nessa/nessas 

ontologia/ontologias, tendo que intervir em quase todas as fases do processo uma vez que as 

ferramentas existentes não funcionam ainda de forma automática, não devolvem os resultados 

esperados no que diz respeito à precisão ou estão limitadas a determinado serviço ou repositório.  

A solução desenhada consiste na criação de um ambiente que tem a capacidade não só de 

fazer a anotação destes dados para ontologias como fazê-lo de forma mais automatizada. O intuito 

deste trabalho é procurar ultrapassar as limitações das ferramentas existentes no sentido de diminuir 

o tempo em que são realizadas as tarefas de anotação, fazer corresponder a precisão dos resultados 

devolvidos com as necessidades do utilizador e alargar as possibilidades na consulta/procura.  

Esta solução funciona com a receção dum input dado pelo utilizador (neste caso, dados 

estruturados em CSV ou em Excel) um esquema de anotação ou especificação que junto com um 

perfil simples do domínio da biologia vegetal, devolverá uma anotação aos dados à ontologia mais 

recomendada para os dados fornecidos pelo utilizador. 

 

3.2 Análise do Problema 

Como estudo preliminar foi analisada a ferramenta de propósito geral, o OntoMaton, já 

utilizada para apoio às tarefas de anotação do caso de uso mencionado no subcapítulo 3.1. Foram 

analisados os pontos fortes e fracos e foram decididas as funcionalidades a manter e as que 

poderiam ser melhoradas no sentido de obter os resultados almejados.  

No contexto deste trabalho importa referir que o OntoMaton permite anotações colaborativas, 

distribuídas e coordenadas, ao mesmo tempo em que define configurações e restrições; reduz a 

descrição de texto livre no rastreamento de metadados de dados experimentais; facilita o 

mapeamento entre modelos e representações semânticas. O OntoMaton, com a ajuda do ambiente 

das Google Spreadsheets oferece recursos colaborativos. Esta ferramenta, implementada em 

JavaScript usando a API do Google Apps Script, oferece funcionalidades para pesquisar ontologias e 

para marcar texto livre com termos de ontologias nas Google Spreadsheets. [41]  

O OntoMaton está, no entanto, limitado à pesquisa de ontologias dos NCBO BioPortal Web 

Services e apenas procura por termos literais ou seja, caso o dado alvo não esteja escrito 

exatamente como se encontra na ontologia, não é encontrado nenhum match. Ainda apresenta um 

sistema manual de restrições em que o utilizador, se pretender restringir um determinado campo a 

uma ontologia, tem de o fazer manualmente, assim como a pesquisa, que o utilizador tem de realizar 

ele mesmo através do motor de busca do OntoMaton. A inserção da anotação na Google 

Spreadsheet é realizada manualmente tendo o utilizador de escolher, dentro das anotações 

devolvidas, a que se adequa melhor ao seu contexto. 

Após esta análise, delineou-se quais os requisitos que queríamos implementar, para que a 



38 
  

ferramenta a desenvolver fosse capaz de dar respostas aos objetivos pretendidos. A ferramenta teria 

que estar habilitada para: 

- Encontrar matches para além dos termos literais e receber mais respostas certas às 

solicitações do utilizador. 

- Alargar a pesquisa para além das possibilidades proporcionadas pelos NBCO BioPortal 

Web Services. 

- Automatizar a usabilidade da ferramenta. 

Neste sentido, foi reutilizado e adaptado para uma nova tarefa o sistema de mapeamento de 

ontologias leve, o AgreementMakerLight, especializado no domínio biomédico, mas aplicável a 

qualquer ontologia, que pode ser usado para gerar alinhamentos automaticamente, como uma 

plataforma para revisão de alinhamentos ou como um sistema de reparação uma vez que as tarefas 

de mapeamento de ontologias são muito semelhantes ao matching de ontologias ou seja ambas 

devolvem um conjunto de correspondências e usam algoritmos idênticos. 

O processo de matching de ontologias é realizado de acordo com uma estratégia ou uma 

combinação de técnicas computacionais de medidas de similaridade e usa um conjunto de 

parâmetros (por exemplo, parâmetros de ponderação, limiares...) e um conjunto de recursos externos 

(por exemplo, tesauro, léxico...). Muitos progressos foram feitos, e hoje os sistemas de matching de 

ontologias tornaram-se uma forte área de pesquisa. No entanto, apesar de sua ubiquidade, ainda não 

foi encontrada uma solução totalmente satisfatória: o matching de ontologias ainda é realizado em 

grande parte manualmente, com o suporte duma interface gráfica que permite ao utilizador interagir 

com o sistema de matching. À semelhança das ferramentas de suporte à anotação de dados para 

ontologias este trabalho é dispendioso, moroso, propenso a erros e não é escalável. Assim, o 

desenvolvimento de métodos automáticos ou semiautomáticos para auxiliar no processo de matching 

tornou-se crucial para o sucesso de uma grande variedade de aplicações. Os sistemas de matching 

automáticos ou semiautomáticos poderão ajudar a lidar com os problemas decorrentes da 

heterogeneidade das fontes de dados. [41] 

O AgreementMakerLight apresenta resultados superiores em termos de eficiência sem 

sacrificar o desempenho quando comparado com outros sistemas de matching de ontologias. Como 

pontos fortes pode-se referir a sua flexibilidade e extensibilidade assim como a capacidade de 

matching com grandes ontologias e um excelente resultado em tempos de execução.  

A arquitetura e a solução foram desenhadas com base nas duas ferramentas mencionadas 

acima com funcionalidades que foram adaptadas e reutilizadas no sentido de dar resposta aos 

objetivos pretendidos. 

 

3.3 Arquitetura e Desenho da Solução 

A Arquitetura da Ferramenta de Anotação (DatAPP) está representada na figura 15. 
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No desenho da solução pretendia-se que a ferramenta executasse a tarefa de anotação de 

dados para ontologias da forma mais automatizada e eficiente, reduzindo recursos e tempo e 

devolvendo mais resultados corretos.  

A ferramenta deveria ser fácil de usar, web-based para estar disponível em qualquer 

computador com ligação à Internet com os requisitos mínimos exigidos (16Gb de RAM). 

Foi inicialmente considerada a criação dum script, nomeadamente um Google Apps Script 

que providencia, de forma fácil, a automatização de tarefas e permite a construção de aplicações, 

usando como base um plugin já existente para as Google Spreadsheets e descrito no subcapítulo 

2.5.2, o OntoMaton. 

Este plugin tem como um dos principais objetivos anotar termos em ontologias, realizando 

pesquisas por termos inseridos pelo utilizador ou retirados das células das Google Spreadsheets.  

Porém, o OntoMaton apenas pesquisa por termos em ontologias existentes no BioPortal pelo que, 

numa primeira fase, pretendia-se conseguir fazer a pesquisa de termos em ontologias do AgroPortal 

e do Geonames, no caso de termos que fossem localizações. 

 Neste novo script criou-se uma forma para poder aceder à API do AgroPortal da mesma 

forma que o OntoMaton acede à API do BioPortal, pois ambos têm uma API semelhante. Criou-se 

também uma forma de aceder à API do GeoNames para que fosse possível pesquisar por 

localizações usando essa API. 

Posteriormente realizou-se um sistema de restrições, ou seja, um sistema que restringe as 

ontologias onde irá ser realizada a pesquisa. O sistema de restrições existente no OntoMaton guarda 

as restrições inseridas pelo utilizador para cada campo da primeira coluna das Google Spreadsheets. 

Neste caso, como recebemos uma Google Spreadsheet com uma especificação MIAPPE, 

que irá conter na primeira coluna, os campos, e na segunda coluna, as restrições associadas a cada 

campo, o sistema de restrições criado tem a capacidade de ler a Google Spreadsheet com a 

especificação MIAPPE e de guardar as restrições existente para cada campo. 

Com base também no OntoMaton, nomeadamente na função de inserção dos termos na 

Google Spreadsheet, foram criadas três funções: uma função para a inserção de termos do 

GeoNames, outra para os termos do BioPortal e AgroPortal e outra para quando são múltiplos termos 

a anotar. Estas funções inserem na coluna seguinte à coluna que contém os termos a pesquisar, o 

URL do termo na ontologia particularizada na especificação MIAPPE, e na coluna seguinte, uma 

pequena descrição do termo em questão também retirada dessa ontologia.  

Para finalizar o script, criou-se uma função que usa todas as outras em conjunto. 

Basicamente começa por guardar todas as ontologias existentes no BioPortal e no AgroPortal. De 

seguida, é criado um ciclo que lê linha a linha a Google Spreadsheet com os dados a serem 

pesquisados. Dentro do ciclo é verificado se o campo presente nessa linha contém alguma restrição 

guardada a partir da especificação MIAPPE. No caso de conter alguma restrição, vai verificar se essa 

restrição existe nas ontologias do BioPortal ou nas do AgroPortal. Em caso afirmativo para cada um, 
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realiza a pesquisa usando a API daquele que contém a ontologia/restrição. Caso a restrição seja o 

GeoNames, a pesquisa é realizada usando a API do GeoNames. 

Após a pesquisa e ao encontrar o termo, é guardado o seu URL e a sua descrição para 

poderem ser inseridos nas respetivas colunas da Google Spreadsheet. Após esta tarefa, o ciclo 

passa para a linha seguinte da Google Spreadsheet e assim por diante até chegar ao final das linhas 

com dados dando então por terminado o processo de anotação. 
Após o script estar completo, chegou-se à conclusão que continha algumas limitações e que, 

tal como o OntoMaton, apenas fazia match entre termos literais, ou seja, caso o dado alvo não 

estivesse escrito exatamente como se encontra na ontologia, não seria encontrado nenhum match. 

Estava também limitado às APIs e às ontologias do BioPortal e do AgroPortal. 

Para resolver estas limitações, decidiu-se criar um Web Service com um Java back-end que 

trabalhasse em conjunto com o Google Apps Script criado anteriormente.  

Um Web Service permite reutilizar sistemas já existentes numa organização e acrescentar-

lhes novas funcionalidades sem que seja necessário criar um sistema a partir do zero. Deste modo, é 

possível melhorar os sistemas já existentes, integrando mais informação e novas funcionalidades de 

forma simples e rápida. 

Este Java back-end foi criado no Eclipse IDE com base no AgreementMakerLight que realiza 

um emparelhamento de ontologias que é semelhante ao matching de ontologias. Foram reutilizados e 

adaptados o módulo de loading de ontologia e três Matchers do módulo de matching de ontologia (o 

Lexical Matcher, o Parametric String Matcher e o Word Matcher). 

O Java back-end trabalha com as ontologias em si, usufruindo da OWL API para esse fim, 

construindo a ontologia a partir de um URL e guardando as classes numa c lasse Lexicon e as 

relações entre elas noutra classe RelationshipMap, eliminando assim as limitações em relação às 

APIs do BioPortal e do AgroPortal. Também contém três classes Annotator, uma que faz um 

matching por termos literais, outra que realiza um matching por strings e a última que faz um 

matching por palavras. 
Cada Annotator devolve um set de AnnotationCandidate (que são candidatos à anotação, ou 

seja, os matches encontrados em cada Annotator) que depois são adicionados ao set final. Os 

AnnotationCandidate apenas são adicionados ao set caso não exista nenhum igual. No caso de 

existir um igual, só é adicionado se contiver um peso maior que o que já lá estava, substituindo o de 

peso menor, impedindo assim que apareçam AnnotationCandidate repetidos no set. 
Após terem sido corridos todos os Annotator e terem sido adicionados os 

AnnotationCandidate devolvidos por eles ao set final, este é organizado por ordem decrescente de 

pesos e é criado um ficheiro JSON a partir do set final que é devolvido no fim. 

O LiteralAnnotator faz matching por termos literais e o pseudo-código no qual ele foi baseado 

é o seguinte: 
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Passo 1: if term exists in Lexicon (LiteralAnnotator) 

Passo 2: get all classes associated with the term 

         for each class associated with the term 

Passo 3: get the weight of that class in accord with the Literal Annotator 

      add corresponding class and its URI and weight to 

      AnnotationCandidate object       

   add all AnnotationCandidate to an AnnotationCandidateSet 

   return the AnnotationCandidateSet 

 

Com base neste pseudo-código, é criado um set onde são guardados os 

AnnotationCandidate, é guardado o Lexicon associado à ontologia em questão e a partir desse 

Lexicon são obtidas as classes associadas ao termo alvo. Para cada classe é guardado o seu peso e 

comparado com o valor base do threshold (limiar mínimo de similaridade de 0,5). Se for maior, é 

criado um novo AnnotationCandidate com o URI da classe, o nome e o peso e é adicionado ao set 

criado inicialmente. No final do ciclo, o set é devolvido. 
O StringAnnotator realiza um matching por strings, e o pseudo-código no qual ele foi baseado 

é o seguinte: 

Passo 1: for each class in the Lexicon (StringMatcher) 

Passo 2: set maxSim = 0 

   for each name associated with the class 

Passo 3: compute ISub between the input term and the name 

   set sim = ISub x weight 

   if(sim > maxSim) 

Passo 4: set maxSim = sim 

Passo 5: if(maxSim >= thresh) 

Passo 6: set candidate = AnnotationCandidate(class URI, class name, maxSim)  

   add class to AnnotationSet 

   return AnnotationSet 

Com base neste pseudo-código, é criado um set onde são guardados os 

AnnotationCandidate, são guardadas, numa variável, as classes encontradas no Lexicon da ontologia 
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e para cada classe é criada uma task que vai devolver um AnnotationCandidate com o URI, o nome e 

o peso dessa classe, sendo o peso dessa classe calculado segundo o algoritmo de ISub como 

apresentado no pseudo-código. Depois, para cada task é obtido o peso do AnnotationCandidate 

associado a ela e, caso o peso seja maior ou igual ao threshold (limiar mínimo de similaridade de 

0,5), é adicionado esse AnnotationCandidate ao set criado anteriormente que é devolvido no final do 

ciclo.  

O WordAnnotator faz um matching por palavras e o pseudo-código no qual ele foi baseado é 

o seguinte: 

Passo 1: split the target into words (WordMatcher) 

   put the words in a bag of words 

   get all classes in the Lexicon 

   for each class in the Lexicon 

Passo 2: set nameSim = 0 

   get names associated with the class 

   for each name associated with the class 

Passo 3: split the name into words 

   put the words splitted in another bag of words 

   compute the name similarity of the two bag of words 

Passo 4: get the intersection and union between both bag of words 

Passo 5: set the intersection to 0.0 

   set the union to sourceWords.size() + targetWords.size() 

   for each word on sourceWords 

Passo 6: if(targetWords.contains(word)) 

Passo 7: intersection++; 

Passo 8: set union to union - intersection 

Passo 9: return inter / uni 

Passo 10: get the name weight 

    set sim = nameSimilarity * weight 

    if(sim > nameSim) 
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Passo 11: set nameSim = sim 

Passo 12: if(nameSim >= thresh) 

Passo 13: set candidate = AnnotationCandidate(class URI, class name,  

          maxsim)      

    add AnnotationCandidate to AnnotationSet 

Passo 14: return AnnotationSet 

 

Com base neste pseudo-código é criado um set onde serão guardados os 

AnnotationCandidate, são guardadas, numa variável, as classes encontradas no Lexicon da ontologia 

e para cada classe é criada uma task que vai devolver um AnnotationCandidate com o URI, o nome e 

o peso dessa classe, sendo o peso dessa classe calculado segundo o algoritmo descrito no pseudo-

código acima usando a interseção e a união entre os dois bag of words. Depois, para cada task é 

obtido o peso do AnnotationCandidate associado a ela e, caso o peso seja maior ou igual ao 

threshold (limiar mínimo de similaridade de 0,5), é adicionado esse AnnotationCandidate ao set criado 

anteriormente que é devolvido no final do ciclo. 
Após terminar o Java back-end foi necessário criar um Web Service que o corresse e que 

comunicasse com o Google Apps Script. Esse Web Service iria receber pedidos GET com dois 

argumentos, o primeiro argumento seria um ou mais termos separados por vírgulas e o segundo 

argumento seria uma ou mais ontologias separadas por vírgulas. O Web Service corre então o Main 

do Java back-end com esses argumentos recebidos do pedido GET. Após a devolução do ficheiro 

JSON com os candidatos à anotação pelo Java back-end, o Web Service envia esse ficheiro JSON 

como resposta ao pedido GET para o Google Apps Script. 

Para concluir a ferramenta de anotação foi preciso alterar o Google Apps Script para que em 

vez de usar as APIs do BioPortal e do AgroPortal passasse a usar o Web Service e o Java back-end.  

Para isso foi necessário retirar todo o código que usava as APIs do BioPortal e AgroPortal e 

em vez disso é inserido código para realizar um pedido GET ao Web Service que por sua vez irá 

realizar as suas funções. No fim quando recebe a resposta do pedido GET irá fazer um parse do 

ficheiro JSON recebido e irá inserir na Google Spreadsheet o primeiro termo do ficheiro JSON e o seu 

URI respetivo, ou seja, o termo com maior peso (Figura 13). No caso do GeoNames utiliza-se na 

mesma a sua API, pois não existe forma de chegar às localizações disponibilizadas pelo GeoNames 

a partir das ontologias (Figura 14). 

As figuras seguintes (Figuras 13 e 14) apresentam respetivamente o Diagrama de Sequência 

do Web Service e o Diagrama de Sequência para o GeoNames.  

A arquitetura da solução implementada é representada na figura seguinte (Figura 15). 
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Figura 13: Diagrama de Sequência – Web Service 

 

 

 

Figura 14: Diagrama de Sequência – GeoNames 
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Figura 15: Arquitetura da Ferramenta de Anotação 

 

O caso de uso seguinte apresenta os requisitos finais da nova ferramenta (Figura 16). Este 

caso de uso contém dois atores: o utilizador pode aceder à ferramenta sem necessidade de 

autenticação, pode fornecer a Google Spreadsheet de dados a anotar e a especificação MIAPPE e 

pode anotar os dados; o service provider (Web Service) pode providenciar um serviço que devolve 

uma anotação aos dados. 

 

Figura 16: Diagrama de Casos de Uso 
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Durante a avaliação da ferramenta foi constatado que os Google Apps Scripts têm uma 

limitação de tempo, ou seja, apenas podem correr durante 5 minutos. Para ultrapassar esta limitação 

e a ferramenta continuar a realizar o pretendido, optou-se por, em vez de correr a Google 

Spreadsheet de uma só ordem, correr linha a linha para que o limite de 5 minutos nunca fosse 

atingido.  

Dessa forma, apesar de se perder alguma automatização, uma vez que o utilizador tem de 

selecionar a linha que pretende anotar e de seguida correr a ferramenta, as funcionalidades 

conseguidas anteriormente mantêm-se e a ferramenta continua a realizar o que se pretendia. 

 

3.4  Resumo 

Após a descrição do contexto em que se situa o problema a solucionar, realizou-se uma 

análise do problema para avaliar os métodos e requisitos para o desenvolvimento de uma solução 

adequada. Para desenvolver um ambiente para anotação de dados que permita a anotação de forma 

mais automatizada e mais eficiente, torna-se imprescindível tirar o máximo partido das tecnologias 

escolhidas, aproveitando as potencialidades que elas oferecem. Além disso, é imprescindível ter 

sempre em mente os objetivos finais a que nos propusemos. 

No próximo capítulo descreve-se a operacionalização da solução. Salienta-se que no 

decorrer da construção deste ambiente foram feitas mudanças relativas à primeira versão pensada ou 

seja, melhorias relevantes e correção dos problemas de usabilidade encontrados no decorrer do 

desenho da solução.  
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4.  Solução Implementada 

Antes de descrever a operacionalização da solução, é importante salientar que a ferramenta 

de anotação implementada destina-se a ser aplicada por utilizadores com conhecimentos e 

experiência no domínio da anotação de dados para ontologias (investigadores, cientistas). Apesar da 

facilidade de acesso à Ferramenta de Anotação, as suas funcionalidades requerem uma familiaridade 

com o ambiente de anotação de dados e um conhecimento do funcionamento doutras ferramentas 

com o mesmo propósito.  

A ferramenta a que se deu o nome de DatAPP (Data Annotation in Plant Phenotyping) 

encontra-se disponível no servidor do INESC-ID (Instituto de Engenharia de Sistemas e 

Computadores-Investigação e Desenvolvimento) e tem como requisitos mínimos 16 GB de Memória 

Ram. 

 

4.1 Operacionalização 

A ferramenta de anotação implementada pode ser iniciada ativando as spreadsheets do 

Google (www.google.com; Documentos; Menu Principal; Folhas de Cálculo) (Figura 17). 

 

Figura 17: Acesso à Ferramenta de Anotação 
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Uma folha de cálculo com dados a serem anotados é recebida do utilizador, neste caso, uma 

Google Spreadsheet (Figura 18). 

 
 

Figura 18: Google Spreadsheet com Dados a Serem Anotados 

 

 

Em seguida, o utilizador pode providenciar uma spreadsheet com uma especificação 

MIAPPE, que servirá para restringir os campos dos dados a serem anotados (Figura 19). 

 
 

Figura 19: Especificação MIAPPE 

 

A ferramenta pode ser iniciada da seguinte forma: na barra superior da Folha de Cálculo da 

Google Apps, selecione Complementos; nas opções de Complementos, selecione a Ferramenta de 

Anotação; na referida ferramenta, selecione Executar Annotator, e no lado direito da spreadsheet do 

Google aparecerá a interface de utilizador (Figura 20). 
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Figura 20: Interface do Utilizador da Ferramenta de Anotação 

 

 

Agora, o utilizador apenas precisa de selecionar, como indicado na figura abaixo, o campo e 

o termo destinado à anotação e clicar no botão "Tag Terms" que está na interface do utilizador, e 

será anotado aos dados, o URI para a classe encontrada pela ferramenta e o nome da classe 

encontrada (Figura 21).  

 

 
 

Figura 21: Resultados da Anotação; Primeira Linha 

 

Para continuar a anotar os restantes termos visualizados na figura abaixo, o utilizador apenas 

tem de selecionar o próximo campo e o próximo termo, i.e. a próxima linha da Google Spreadsheet, e 

selecionar “Tag Terms” como se pode ver no exemplo que se segue (Figura 22). 
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Figura 22: Resultados da Anotação; Segunda Linha 

 

O procedimento repete-se até que todas as linhas com dados sejam percorridas e anotadas 

dando-se por terminada a tarefa de anotação. 

 

4.2 Resumo 

Neste capítulo foi apresentada a solução implementada. Foi descrito o acesso à ferramenta e 

todos os procedimentos adequados para uma utilização correta e fiável da Ferramenta de Anotação. 

Reforça-se o que foi dito no primeiro parágrafo deste capítulo no que concerne ao conhecimento e 

experiência do utilizador em ambientes idênticos. 

No próximo capítulo apresenta-se o processo desenvolvido para a avaliação da ferramenta, 

os resultados obtidos e a discussão. 
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5. Avaliação 

No capítulo anterior foi apresentada a operacionalização desta ferramenta. Para se poder 

avaliar o seu desempenho, foi conduzida uma avaliação com recurso a uma folha de cálculo do 

Google preenchida com dados a serem anotados.   

O objetivo principal é perceber quais os pontos fortes e fracos da ferramenta durante a sua 

aplicação e se os principais objetivos (i.e. tendo em conta a eficiência, precisão e automatização) 

foram atingidos. 

 

5.1 Processo 

Para se poder avaliar se os principais objetivos foram atingidos ou seja se a ferramenta tem 

melhor desempenho no que diz respeito à automatização, eficiência e precisão do que os métodos 

usados até à data para anotar dados, a avaliação foi feita utilizando a mesma folha de cálculo do 

Google com dados a anotar mencionada acima, a ser aplicada pela Ferramenta de Anotação 

desenvolvida e pelo OntoMaton. 

 

5.2 Tarefas 

Assim, procedeu-se às duas avaliações, anotando um dataset de avaliação constituído por 

cinquenta (50) casos a anotar, ou seja, cinquenta (50) linhas numa Google Spreadsheet, contendo 

várias ontologias recomendadas e vários termos a anotar. 

Usou-se também uma outra Google Spreadsheet de validação que continha os termos que 

deveriam ser anotados para cada caso. 

 

5.3 Avaliação 

Os aspetos a ter em conta na avaliação estão diretamente ligados aos principais objetivos a 

alcançar. Assim, em cada uma das avaliações (Ferramenta de Anotação e OntoMaton) foram tidos 

em conta o rigor e a precisão de resposta das ferramentas. 

Foi utilizado um sistema de medida que nos permite avaliar a qualidade e o rigor com que um 

sistema devolve os dados relevantes solicitados pelo utilizador. Estas medidas denominam-se Recall, 

Precision e F-Measure e são definidas da seguinte forma:  

- Precision = Número total de dados relevantes devolvidos / Número total de dados que são 

devolvidos. 
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- Recall = Número total de dados devolvidos que são relevantes / Número total de dados 

relevantes. 

- F-Measure (média harmónica da Precision e Recall) = 2 * Precision * Recall / Precision + 

Recall. 

A Precision e o Recall têm uma relação de oposição ou seja quando se pretende aumentar o 

Recall, a Precision tende a decrescer e vice-versa. A F-Measure só apresenta valores altos quando 

ambos( Precision e Recall) apresentam valores altos.  

Neste caso, pretende-se medir a Precision, o Recall, o Recall Extended, a F-Measure e a F-

Measure Extended para avaliar qual o desempenho da Ferramenta de Anotação em comparação com 

o OntoMaton. 

Pretende-se que a Ferramenta de Anotação apresente melhores resultados no que diz 

respeito à capacidade de automatização na devolução dos resultados, aumentando a percentagem 

de resultados relevantes sem no entanto sacrificar a precisão.  

Para o Recall considera-se a percentagem de sucesso da ferramenta ao encontrar e anotar o 

termo pretendido, para o Recall Extended considera-se a percentagem de sucesso da ferramenta ao 

encontrar o termo pretendido contido nos termos encontrados durante o processo de match, e para a 

Precision considera-se a percentagem de sucesso da ferramenta ao encontrar qualquer termo em 

resposta ao pedido feito pelo utilizador. 

 

5.3.1  Avaliação OntoMaton 

Para a avaliação do OntoMaton foi necessário aceder às suas definições e adicionar as 

restrições das ontologias para cada campo, pois nesta ferramenta é preciso adicionar as restrições 

manualmente.  

De seguida percorreu-se linha a linha o dataset de avaliação e inseriu-se o termo a anotar no 

motor de pesquisa do OntoMaton. Na devolução dos resultados, considerou-se o primeiro termo 

devolvido como o termo a anotar pois no OntoMaton não existe uma função específica para ordenar 

os termos enquanto a Ferramenta de Anotação desenvolvida adiciona o termo de maior peso da lista 

dos candidatos à anotação.  

Os procedimentos foram repetidos até ao final do dataset.  

 

5.3.2  Avaliação Ferramenta de Anotação 

Para a avaliação desta ferramenta, selecionou-se a linha a anotar como está exemplificado 

no capítulo acima “Solução Implementada” e iniciou-se o processo de consulta/procura. Como já foi 

dito no ponto anterior a ferramenta anota o termo com maior peso encontrado no processo de match. 

Procedeu-se desta forma até ao final do dataset de avaliação.  
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Para analisar o Recall Extended da Ferramenta de Anotação desenvolvida foi enviado, 

diretamente num browser de internet, o URI que o Google Apps Script utiliza para fazer o pedido GET 

ao Web Service, para que sejam apresentados todos os candidatos à anotação devolvidos pelo Web 

Service a esse pedido, incluindo o de maior peso que é anotado. Desta forma pode-se verificar se o 

termo pretendido se encontra nesta lista devolvida pelo Web Service para que possa ser validado 

com sucesso. Para a Precision contabiliza-se o sucesso sempre que é devolvida uma resposta. 

Os procedimentos foram repetidos até ao final do dataset.  

 

5.4 Resultados e Discussão 

Antes de apresentar os resultados do Recall, Recall Extended, Precision, F-Measure e F-

Measure Extended fez-se uma análise do desempenho de cada ferramenta durante os procedimentos 

da avaliação. Pode-se constatar que, no que diz respeito à automatização, a Ferramenta de Anotação 

apresenta uma melhoria em relação ao OntoMaton.  

Antes de se iniciar o processo de anotação no OntoMaton é necessário aceder às def inições 

para introduzir manualmente as restrições; a Ferramenta de Anotação executa esta função de forma 

automática. No caso do OntoMaton, o utilizador necessita de inserir o termo a anotar na barra de 

pesquisa e clicar no botão de pesquisa; o OntoMaton devolve uma lista de candidatos à anotação 

deixando para o utilizador a tarefa de decidir qual o mais relevante.  

Em relação à Ferramenta de Anotação, o utilizador apenas necessita de selecionar a linha 

que pretende anotar, selecionando as duas primeiras colunas da Google Spreadsheet 

(nomeadamente o campo e o termo), e de seguida clicar no botão de anotar termos; a Ferramenta de 

Anotação devolve uma anotação aos dados, inferindo qual o termo relevante duma lista de 

candidatos à anotação ordenados por peso;  

Quanto aos resultados do Recall, Recall Extended e Precision foram contabilizados e 

analisados e estão representados na seguinte tabela:  

Tabela 1: Resultados da Avaliação 

Medidas Recall Recall Extended Precision 

Avaliação OntoMaton 50% 56% 92% 

Avaliação Ferramenta de Anotação 64% 72% 90% 
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Figura 23: Gráfico dos Resultados da Precision, Recall e Recall Extended 

 

Perante estes resultados (Figura 23) podemos concluir que a Ferramenta de Anotação 

conseguiu melhores resultados do que o OntoMaton. Mantém a precisão (com uma diferença de 

apenas 2%) ou seja o OntoMaton em 92% dos casos e a Ferramenta de Anotação em 90% dos 

casos devolvem um termo em resposta ao pedido feito pelo utilizador. Apresenta uma melhoria em 

relação ao Recall e ao Recall Extended (aumento de 14% e 16% respetivamente) ou seja apresenta 

melhor desempenho do que a ferramenta usada anteriormente aumentando a percentagem de 

sucesso nestes dois últimos parâmetros mencionados sem, no entanto, apresentar uma diminuição 

significativa na percentagem de sucesso da precisão.  

Apesar de não alterar os resultados apresentados é importante referir que o OntoMaton 

apresenta mais respostas relevantes do que a Ferramenta de Anotação nos casos em que o texto a 

anotar corresponde a um sinónimo e não ao nome principal da classe da ontologia. 

A F-Measure e F-Measure Extended foram calculadas com base nos valores encontrados 

para a Precision, Recall e Recall Extended. Os resultados são apresentados na figura seguinte. 

(Figura 24).  
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Figura 24: Gráfico dos Resultados da F-Measure e F-Measure Extended 

 

Os resultados da F-Measure evidenciam uma melhoria de 10% da DatAPP em relação ao 

OntoMaton e demonstram de forma clara a superioridade da ferramenta desenvolvida.   

 

5.5 Resumo 

Neste capítulo foi apresentada a avaliação de solução implementada. Foram aplicadas as 

medidas de avaliação Recall, Recall Extended, Precision, F-Measure e F-Measure Extended.  

Os resultados obtidos foram apresentados, verificando-se uma melhoria no desempenho em 

comparação com a ferramenta utilizada anteriormente (OntoMaton). 

O projeto foi apresentado no Seminário de Informática INFORUM 2017 em Aveiro nos dias 12 

e 13 de Outubro. 

O próximo capítulo finalizará esta dissertação, concluindo o que foi dito até aqui e referindo o 

que pode ser feito no futuro. 
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6. Conclusões e Trabalhos Futuros  

6.1 Conclusões  

A anotação de dados usando ontologias de referência é uma tarefa difícil. A busca da 

ontologia mais adequada para a anotação de um determinado dado é demorada, assim como a 

identificação do conceito desejado dentro de uma ontologia. No domínio fenotípico, começou-se 

recentemente a aderir ao paradigma de anotação com ontologias, enquanto noutros domínios da 

biologia já é mais comum.  

A anotação dos dados de fenotipagem é difícil porque existem muitas ontologias diferentes 

para descrever alguns aspetos, e poucas ontologias ou mesmo nenhumas para descrever outros.  

Além disso, as observações fenotípicas são um domínio que ainda não está suficientemente 

padronizado. Os padrões aceites para a descrição das características ambientais nas quais as 

experiências ocorrem são fundamentais para assegurar a interoperabilidade, evitando mal-entendidos 

entre investigadores.  

A realização destas anotações requer uma grande disponibilidade de tempo e recursos 

porque tem de ser feita manualmente e as ferramentas existentes não funcionam ainda de forma 

automática, não devolvem os resultados esperados no que diz respeito à precisão ou estão limitadas 

a determinado serviço ou repositório. 

Para projetar uma solução para este problema, as ferramentas de suporte à anotação de 

dados utilizadas foram analisadas para identificar os principais problemas, vantagens e desvantagens 

das mesmas.  

Com este estudo, concluiu-se que era essencial o desenvolvimento dum ambiente para 

anotação de dados que privilegiasse uma maior automatização dos procedimentos, mantendo a 

precisão na devolução dos resultados e o acréscimo de respostas relevantes para os pedidos feitos 

pelos utilizadores.  

Os aspetos positivos do desempenho das ferramentas de anotação analisadas foram 

reutilizados no desenho da solução e foram adaptadas e reutilizadas as funcionalidades de 

ferramentas que podiam resolver alguns dos obstáculos encontrados na construção deste ambiente.  

A solução desenhada e implementada permitiu alcançar os objetivos propostos. Analisando 

os resultados da avaliação, e apesar de ter perdido alguma automatização na resolução de alguns 

obstáculos, a ferramenta apresenta um desempenho superior ao das ferramentas anteriores.  

Reconhecemos que alguns aspetos da ferramenta precisam de melhorias, mas apresenta 

potencialidades nas quais vale a pena apostar para futuros desenvolvimentos nesta área.  

Esses são desafios ainda por vir. 
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6.2 Trabalhos Futuros 

Depois de medir os resultados das avaliações e analisar o desempenho da ferramenta, 

concluiu-se que ainda existem potencialidades nas quais vale a pena apostar e possibilidades de 

intervenção no futuro. 

Importa referir neste ponto dois aspetos que deviam ser melhorados numa atualização da 

ferramenta desenvolvida neste projeto: 

 Durante a avaliação percebeu-se que o OntoMaton obtinha mais respostas 

relevantes nos casos em que o texto a anotar corresponde a um sinónimo e não ao nome principal da 

classe da ontologia do que a Ferramenta de Anotação, o que nos diz que a ferramenta desenvolvida 

dá maior peso à similaridade entre os termos do que aos sinónimos. Um trabalho futuro seria ajustar 

o sistema de pesos usado no Lexicon da Ferramenta de Anotação para que apresente relevância 

semelhante à do OntoMaton em relação aos sinónimos. Este ajuste poderá equilibrar ou até melhorar 

os valores da precisão. 

 Ponderar a introdução da opção de apresentar uma lista de todos os candidatos à 

anotação devolvidos, para que o utilizador os possa comparar com a resposta devolvida 

automaticamente pela ferramenta e, possa escolher outro termo para anotar, arriscando a perda de 

alguma automatização em prol de uma maior precisão e rigor.  

Considera-se imprescindível que a Ferramenta de Anotação seja utilizada e avaliada por um 

grupo alargado de utilizadores para que possam ser feitas sugestões que conduzam a futuros 

trabalhos a desenvolver.  

Também se considera um campo a explorar a adaptação e reutilização da ferramenta para 

utilizadores com necessidades diferentes mas que impliquem tarefas de matching ou de 

consulta/procura. 
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Anexo 1 

Código-Fonte  

 
1. Função getBioPortalOntologies 

//gets all the ontologies from BioPortal 
function getBioPortalOntologies() { 
 
    var searchString = 

"http://data.bioontology.org/ontologies?apikey=df3b13de-1ff4-4396-a183-
80cc845046cb&display_links=false&display_context=false"; 

 
    // we cache results and try to retrieve them on every new execution. 
    var cache = CacheService.getPrivateCache(); 
 
    var text; 
 
 
    text = UrlFetchApp.fetch(searchString).getContentText(); 
    splitResultAndCache(cache, "ontologies", text); 
     
    var doc = JSON.parse(text); 
    var ontologies = doc; 
 
    var ontologyDictionary = {}; 
    for (ontologyIndex in doc) { 
        var ontology = doc[ontologyIndex]; 
      ontologyDictionary[ontology.acronym] = {"name":ontology.name, 

"uri":ontology["@id"]}; 
    } 
 
    return sortOnKeys(ontologyDictionary); 
 
} 
2.  Função getAgroPortalOntologies 

function getAgroPortalOntologies() { 
 
  var searchString = 

"http://data.agroportal.lirmm.fr/ontologies?apikey=753de730-46c4-431d-ad71-
5b468a91a5ef&display_links=false&display_context=false"; 

 
    // we cache results and try to retrieve them on every new execution. 
    var cache = CacheService.getPrivateCache(); 
 
    var text; 
 
    text = UrlFetchApp.fetch(searchString).getContentText(); 
    splitResultAndCache(cache, "ontologies", text); 
     
 
    var doc = JSON.parse(text); 
    var ontologies = doc; 
 
    var ontologyDictionary = {}; 
    for (ontologyIndex in doc) { 
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        var ontology = doc[ontologyIndex]; 
      ontologyDictionary[ontology.acronym] = {"name":ontology.name, 

"uri":ontology["@id"]}; 
    } 
 
    return sortOnKeys(ontologyDictionary); 
 
} 
3. Função getRestrictionForTerm 

function getRestrictionForTerm() { 
  var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet(); 
  var ss = sheet.getSheetByName("Especificação MIAPPE testes"); 
  var dataRange = ss.getRange(2, 1, ss.getLastRow(), 

ss.getLastColumn()); 
  var data = dataRange.getValues(); 
  var aux; 
  var restriction = sheet.getSheetByName("Restrições"); 
  restriction.clear(); 
  for (i in data) { 
    var row = data[i]; 
    addRestrictionHandler(row[0], row[1]); 
  } 
} 
4. Função addRestrictionHandler 

function addRestrictionHandler(field, ontologies) { 
  var app, activeSheet, restrictionSheet, nextBlankRow, columnName, 

service; 
  var ontology = ""; 
  try { 
    restrictionSheet = 

SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getSheetByName("Restrições"); 
 
    if (restrictionSheet == undefined) { 
      activeSheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); 
      restrictionSheet = 

SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().insertSheet("Restrições"); 
      restrictionSheet.getRange("A1").setValue("Column Name"); 
      restrictionSheet.getRange("B1").setValue("Ontology"); 
      restrictionSheet.getRange("C1").setValue("Branch"); 
      restrictionSheet.getRange("D1").setValue("Version"); 
      restrictionSheet.getRange("E1").setValue("Ontology Name"); 
      //restrictionSheet.getRange("F1").setValue("Service"); 
 
      SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().setActiveSheet(activeSheet); 
    } 
 
    app = UiApp.getActiveApplication(); 
 
    if (field === "") { 
      app.getElementById("status").setText("Please enter a column 

name!"); 
    } else { 
      nextBlankRow = findNextBlankRow(restrictionSheet); 
 
      columnName = field 
      if (Myindexof(ontologies,",") > -1) { 
        ontologies = ontologies.split(", "); 
        for (x in ontologies) { 
          var size = parseFloat(x); 
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          if (size + 1 != ontologies.length) { 
            ontology += ontologies[x] + ", "; 
          } else { 
            ontology += ontologies[x]; 
          } 
        } 
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 1).setValue(columnName); 
         
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 2).setValue(ontology); 
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 2).setValue(ontology); 
      } else { 
        ontology = ontologies; 
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 1).setValue(columnName); 
         
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 

2).setValue(ontology.substring(0, ontology.indexOf("-"))); 
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 

2).setValue(ontology.substring(ontology.indexOf("-")+1)); 
      } 
       
       
       
 
      //service = e.parameter.hidden_service; 
 
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 1).setValue(columnName); 
         
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 2).setValue(ontology); 
        restrictionSheet.getRange(nextBlankRow, 2).setValue(ontology); 
         
      app.getElementById("status").setText("Restriction for " + 

columnName + " added based on "+ ontology).setStyleAttribute("color", 
"#F00") 

    } 
    return app; 
  } 
  catch(err) { 
    app = UiApp.getActiveApplication(); 
    Logger.log(err); 
    app.getElementById("status").setText("Error caught: " + err); 
    return err; 
  } 
} 
5. Função handleTermInsertion 
 
function handleTermInsertion(term_id, position, definition) { 
  Logger.log("handleTermInsertion - here we are - term is: " + term_id); 
  try { 
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); 
    var selectedRange = position; 
    Logger.log("handleTermInsertion - term_id:" + term_id); 
     
    var sourceAndAccessionPositions = 

getSourceAndAccessionPositionsForTerm(selectedRange.getColumn()); 
 
    if (sourceAndAccessionPositions.sourceRef != undefined && 

sourceAndAccessionPositions.accession != undefined) { 
        

insertOntologySourceInformationInInvestigationBlock(ontologyObject); 
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    } 
 
    for (var row = selectedRange.getRow(); row <= 

selectedRange.getLastRow(); row++) { 
 
        // if the currently selected column is an ISA defined ontology 

term, then we should insert the source and accession in subsequent 
        // columns and add the ontology source information to the 

investigation file if it doesn't already exist. 
        if (sourceAndAccessionPositions.sourceRef != undefined && 

sourceAndAccessionPositions.accession != undefined) { 
            sheet.getRange(row, 

selectedRange.getColumn()).setValue(ontologyObject.term); 
            sheet.getRange(row, 

sourceAndAccessionPositions.sourceRef).setValue(ontologyObject.ontologyId); 
            sheet.getRange(row, 

sourceAndAccessionPositions.accession).setValue(ontologyObject.url); 
        } else { 
 
            var isDefaultInsertionMechanism = 

isCurrentSettingOnDefault(); 
            var selectedColumn = selectedRange.getColumn(); 
            var nextColumn = selectedColumn + 1; 
            Logger.log("handleTermInsertion - ready to insert ontology 

object, with default mechanism set to " + isDefaultInsertionMechanism); 
            if (!isDefaultInsertionMechanism) { 
                //sheet.getRange(row, 

selectedColumn).setValue(ontologyObject.term); 
                sheet.getRange(row, nextColumn).setValue(term_id); 
            } else { 
                sheet.getRange(row, selectedColumn).setValue(term_id); 
                sheet.getRange(row, nextColumn).setValue(definition); 
            } 
        } 
    } 
    insertTermInformationInTermSheet(term_id); 
  } 
  catch(err) { 
    Logger.log(err); 
    throw err; 
  } 
 
} 
6. Função handleTermInsertionGeo 

function handleTermInsertionGeo(term_id, position, definition) { 
  Logger.log("handleTermInsertion - here we are - term is: " + term_id); 
  try { 
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); 
    var selectedRange = position; 
    Logger.log("handleTermInsertion - term_id:" + term_id); 
     
    var sourceAndAccessionPositions = 

getSourceAndAccessionPositionsForTerm(selectedRange.getColumn()); 
    // add all terms into a separate sheet with all their information. 
 
    Logger.log("handleTermInsertion - sourceAndAccessionPositions:"); 
    Logger.log(sourceAndAccessionPositions); 
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    for (var row = selectedRange.getRow(); row <= 
selectedRange.getLastRow(); row++) { 

 
        // if the currently selected column is an ISA defined ontology 

term, then we should insert the source and accession in subsequent 
        // columns and add the ontology source information to the 

investigation file if it doesn't already exist. 
        if (sourceAndAccessionPositions.sourceRef != undefined && 

sourceAndAccessionPositions.accession != undefined) { 
            sheet.getRange(row, 

selectedRange.getColumn()).setValue(term); 
            sheet.getRange(row, 

sourceAndAccessionPositions.sourceRef).setValue("geonames.org"); 
            sheet.getRange(row, 

sourceAndAccessionPositions.accession).setValue(term_id); 
        } else { 
 
            var isDefaultInsertionMechanism = 

isCurrentSettingOnDefault(); 
            var selectedColumn = selectedRange.getColumn(); 
            var nextColumn = selectedColumn + 1; 
            Logger.log("handleTermInsertion - ready to insert ontology 

object, with default mechanism set to " + isDefaultInsertionMechanism); 
            if (!isDefaultInsertionMechanism) { 
                sheet.getRange(row, selectedColumn).setValue(term_id); 
                //sheet.getRange(row, nextColumn).setValue(term_id); 
            } else { 
                sheet.getRange(row, selectedColumn).setValue(term_id); 
                sheet.getRange(row, nextColumn).setValue(definition); 
            } 
        } 
    } 
  } 
  catch(err) { 
    Logger.log(err); 
    throw err; 
  } 
 
} 
7. Função handleTermInsertionMultiple 

function handleTermInsertionMultiple(term_id, position, definition2) { 
  Logger.log("handleTermInsertion - here we are - term is: " + term_id); 
  try { 
    var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSheet(); 
    var selectedRange = position; 
    var url = []; 
    var term = []; 
    var definition3 = []; 
    for (x in term_id) { 
      var size = parseFloat(x); 
      Logger.log("handleTermInsertion - term_id:" + term_id); 
      var textTerm = fetchFromCache(term_id[x]); 
      Logger.log("handleTermInsertion - from cache textTerm:" + 

textTerm); 
      term[x] = JSON.parse(textTerm); 
      Logger.log("handleTermInsertion - term:" + textTerm); 
      Logger.log(term); 
      var ontologyObject = { 
        "term": term[x]["label"], 
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        "accession": term_id[x], 
        "ontologyId": term[x]["ontology-label"], 
        "ontologyVersion": term[x]["ontology"], 
        "ontologyDescription": term[x]["ontology-name"], 
        "url": term[x]["url"] 
      } 
      insertTermInformationInTermSheet(ontologyObject); 
      if (size + 1 != term_id.length) { 
        url += term[x]["url"] + ", "; 
        definition3 += definition2[x] + ", "; 
      } else { 
        url += term[x]["url"]; 
        definition3 += definition2[x]; 
      } 
    } 
      Logger.log("handleTermInsertion - ontologyObject:"+ 

JSON.stringify(ontologyObject)); 
      // figure out whether the Term Source REF and Term Accession 

Number columns exist, if they do exist at all. Insertion technique will 
vary 

      // depending on the file being looked at. 
      var sourceAndAccessionPositions = 

getSourceAndAccessionPositionsForTerm(selectedRange.getColumn()); 
      // add all terms into a separate sheet with all their information. 
       
      Logger.log("handleTermInsertion - sourceAndAccessionPositions:"); 
      Logger.log(sourceAndAccessionPositions); 
       
      if (sourceAndAccessionPositions.sourceRef != undefined && 

sourceAndAccessionPositions.accession != undefined) { 
        

insertOntologySourceInformationInInvestigationBlock(ontologyObject); 
      } 
       
      for (var row = selectedRange.getRow(); row <= 

selectedRange.getLastRow(); row++) { 
         
        // if the currently selected column is an ISA defined ontology 

term, then we should insert the source and accession in subsequent 
        // columns and add the ontology source information to the 

investigation file if it doesn't already exist. 
        if (sourceAndAccessionPositions.sourceRef != undefined && 

sourceAndAccessionPositions.accession != undefined) { 
          sheet.getRange(row, 

selectedRange.getColumn()).setValue(ontologyObject.term); 
          sheet.getRange(row, 

sourceAndAccessionPositions.sourceRef).setValue(ontologyObject.ontologyId); 
          sheet.getRange(row, 

sourceAndAccessionPositions.accession).setValue(ontologyObject.url); 
        } else { 
           
          var isDefaultInsertionMechanism = isCurrentSettingOnDefault(); 
          var selectedColumn = selectedRange.getColumn(); 
          var nextColumn = selectedColumn + 1; 
          Logger.log("handleTermInsertion - ready to insert ontology 

object, with default mechanism set to " + isDefaultInsertionMechanism); 
          if (!isDefaultInsertionMechanism) { 
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            sheet.getRange(row, 
nextColumn).setValue(ontologyObject.url); 

          } else { 
            sheet.getRange(row, selectedColumn).setValue(url); 
            sheet.getRange(row, nextColumn).setValue(definition3); 
          } 
        } 
      } 
      insertTermInformationInTermSheet(ontologyObject); 
  } 
  catch(err) { 
    Logger.log(err); 
    throw err; 
  } 
 
} 
8. Classe Main 

package main; 
 
import java.net.URI; 
 
import main.util.StringParser; 
import main.match.StringAnnotator; 
import main.match.WordAnnotator; 
import main.match.AnnotationSet; 
import main.match.LiteralAnnotator; 
import main.ontology.Ontology; 
import main.ontology.RelationshipMap; 
 
public class Main 
{ 
 private static Ontology source; 
 private static RelationshipMap rels; 
 private static double thresh; 
 private static final double BASE_THRESH = 0.5; 
 private static AnnotationSet set; 
 private static String json; 
//Main Method 
 public static void main(String[] args) throws Exception 
 { 
  //Path to input ontology files (edit manually) 
  URI sourcePath; 
  //Read the arguments 
  String target = args[0]; 
  json = new String(); 
  //If it is a formula, parse it and label it as such 
  if(StringParser.isFormula(target)) 
  { 
   target = StringParser.normalizeFormula(target); 
  } 
  //Otherwise, parse it normally 
  else 
  { 
   target = StringParser.normalizeName(target); 
  } 
  String links = args[1]; 
  String[] links2 = links.split(","); 
  for(int i = 0; i < links2.length; i++){ 
   sourcePath = null; 
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   sourcePath = new URI(links2[i]); 
   source = null; 
   rels = null; 
   set = null; 
   set = new AnnotationSet(); 
      rels = new RelationshipMap(); 
   source = new Ontology(sourcePath); 
   rels.transitiveClosure(); 
   thresh = BASE_THRESH; 
   LiteralAnnotator ln = new LiteralAnnotator(source); 
   set.addAll(ln.annotate(thresh, target)); 
   StringAnnotator psm = new StringAnnotator(source); 
   set.addAll(psm.annotate(thresh, target)); 
   WordAnnotator wm = new WordAnnotator(source); 
   set.addAll(wm.annotate(thresh, target)); 
  } 
  set.sort(); 
  json = set.createJSON(set.getList()); 
  System.out.println(json); 
  set.clear(); 
 } 
  
 public static String Json() { 
  return json; 
 } 
} 

 
9. Classe LiteralAnnotator 

package main.match; 
 
import java.util.Set; 
 
import main.ontology.Lexicon; 
import main.ontology.Ontology; 
 
public class LiteralAnnotator implements Annotator { 
  
 private Ontology o; 
  
 public LiteralAnnotator(Ontology source) { 
  o = source; 
 } 
 
  
 /** 
  * Searches for literal matches of the target and adds them to the 

AnnotationSet 
  * @param thresh: the thresh measure to see if the 

AnnotationCandidate has a weight worth of being added to the AnnotationSet 
  * @param target: the target term to look for 
  * @param source: the source ontology where we look in 
  * @return the AnnotationSet with the literal matches that match the 

target term above that threshold 
  */ 
 @Override 
 public AnnotationSet annotate(double thresh, String target) { 
  AnnotationSet a = new AnnotationSet(); 
  Lexicon sLex = o.getLexicon(); 
  Set<Integer> sourceIndexes = sLex.getClasses(target); 
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  if(sourceIndexes != null) { 
   for(Integer j : sourceIndexes) { 
    double weight = sLex.getCorrectedWeight(target, j); 
    if(weight >= thresh){ 
     a.add(new AnnotationCandidate(o.getUri(j), 

sLex.getBestName(j), weight)); 
    } 
   } 
  } 
  return a; 
 } 
} 
10. Classe StringAnnotator 
package main.match; 
 
import java.util.ArrayList; 
import java.util.List; 
import java.util.Set; 
import java.util.concurrent.Callable; 
import java.util.concurrent.ExecutorService; 
import java.util.concurrent.Executors; 
import java.util.concurrent.Future; 
 
import uk.ac.shef.wit.simmetrics.similaritymetrics.JaroWinkler; 
import uk.ac.shef.wit.simmetrics.similaritymetrics.Levenshtein; 
import uk.ac.shef.wit.simmetrics.similaritymetrics.QGramsDistance; 
import main.ontology.Lexicon; 
import main.ontology.Ontology; 
import main.settings.LexicalType; 
import main.settings.StringSimMeasure; 
import main.util.ISub; 
 
public class StringAnnotator implements Annotator 
{ 
 
//Attributes 
 
 private Ontology o; 
 private Lexicon lex; 
 //Similarity measure 
 private StringSimMeasure measure = StringSimMeasure.ISUB; 
 //Correction factor (to make string similarity values comparable to 

word similarity values 
 //and thus enable their combination and proper selection; 0.8 is 

optimized for the ISub measure) 
 private final double CORRECTION = 0.80; 
 //The available CPU threads 
 private int threads; 
 
//Constructors 
 
 /** 
  * Constructs a new ParametricStringMatcher with default 
  * String similarity measure (ISub) 
  */ 
 public StringAnnotator(Ontology source) 
 { 
  threads = Runtime.getRuntime().availableProcessors(); 
  o = source; 
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  lex = o.getLexicon(); 
 } 
 
 
//Public Methods 
 
 /** 
  * Searches for string matches of the target and adds them to the 

AnnotationSet 
  * @param thresh: the thresh measure to see if the 

AnnotationCandidate has a weight worth of being added to the AnnotationSet 
  * @param target: the target term to look for 
  * @param source: the source ontology where we look in 
  * @return the AnnotationSet with the string matches that match the 

target term above that threshold 
  */ 
 @Override 
 public AnnotationSet annotate(double thresh, String target) 
 { 
  System.out.println("Running String Matcher"); 
  System.out.println("hello renato"); 
  long time = System.currentTimeMillis()/1000; 
  AnnotationSet a1 = new AnnotationSet(); 
  Set<Integer> sources = lex.getClasses(); 
  ArrayList<AnnotatorTask> tasks = new 

ArrayList<AnnotatorTask>(); 
  for(Integer i : sources) 
  { 
   tasks.add(new AnnotatorTask(i, target)); 
  } 
  List<Future<AnnotationCandidate>> results; 
  ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(threads); 
  try 
  { 
   results = exec.invokeAll(tasks); 
  } 
  catch (InterruptedException e) 
  { 
   e.printStackTrace(); 
         results = new ArrayList<Future<AnnotationCandidate>>(); 
  } 
  exec.shutdown(); 
  for(Future<AnnotationCandidate> fm : results) 
  { 
   try 
   { 
    AnnotationCandidate ac = fm.get(); 
    if(ac.getWeight() >= thresh) 
     a1.add(ac); 
   } 
   catch(Exception e) 
   { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
  time = System.currentTimeMillis()/1000 - time; 
  System.out.println("Finished in " + time + " seconds"); 
  return a1; 
 } 
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//Private Methods 
 
 //Computes the maximum String similarity between two Classes by doing 

a 
 //pairwise comparison of all their names 
 private double mapTwoEntities(int sId, String target) 
 { 
  double maxSim = 0.0; 
  double sim; 
 
  Set<String> sourceNames = lex.getNames(sId); 
  if(sourceNames == null) 
   return maxSim; 
  for(String s : sourceNames) 
  { 
   if(lex.getTypes(s,sId).contains(LexicalType.FORMULA)) 
    continue; 
   if (s.equals(target)) { 
    sim = lex.getCorrectedWeight(s, sId); 
    return sim; 
   } 
   sim = lex.getCorrectedWeight(s, sId); 
   sim *= stringSimilarity(s,target); 
   if(sim > maxSim) 
    maxSim = sim; 
  } 
  return maxSim; 
 } 
 
 // Computes the string the similarity between two Strings 
 private double stringSimilarity(String s, String t) 
 { 
  double sim = 0.0; 
  if(measure.equals(StringSimMeasure.ISUB)) 
   sim = ISub.stringSimilarity(s,t); 
  else if(measure.equals(StringSimMeasure.EDIT)) 
  { 
   Levenshtein lv = new Levenshtein(); 
   sim = lv.getSimilarity(s, t); 
  } 
  else if(measure.equals(StringSimMeasure.JW)) 
  { 
   JaroWinkler jv = new JaroWinkler(); 
   sim = jv.getSimilarity(s, t); 
  } 
  else if(measure.equals(StringSimMeasure.QGRAM)) 
  { 
   QGramsDistance q = new QGramsDistance(); 
   sim = q.getSimilarity(s, t); 
  } 
  sim *= CORRECTION; 
  return sim; 
 } 
 
 //Callable class for matching two classes 
 private class AnnotatorTask implements Callable<AnnotationCandidate> 
 { 
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  private int source; 
  private String target; 
 
  AnnotatorTask(int s, String t) 
     { 
   source = s; 
         target = t; 
     } 
 
     @Override 
     public AnnotationCandidate call() 
     { 
         return new AnnotationCandidate(o.getUri(source), 

lex.getBestName(source), mapTwoEntities(source,target)); 
        } 
 } 
} 
11. Web Service 

/** 
 *  
 */ 
package com.vogella.jersey.first; 
 
/** 
 * @author Renas 
 * 
 */ 
import javax.ws.rs.GET; 
import javax.ws.rs.MatrixParam; 
import javax.ws.rs.Path; 
import javax.ws.rs.Produces; 
import javax.ws.rs.core.MediaType; 
import javax.ws.rs.core.Response; 
 
import main.Main; 
 
 
//Sets the path to base URL + /hello 
@Path(“/json”) 
public class Hello { 
 
  // This method is called if TEXT_PLAIN is request 
 @GET 
 @Produces(MediaType.APPLICATION_JSON) 
 public Response sayPlainTextHello(@MatrixParam(“param1”) String 

param1, @MatrixParam(“param2”) String param2) throws Exception { 
  String[] args = {param1, param2}; 
  Main.main(args); 
  return Response.status(200).entity(Main.Json()).build(); 
 } 
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Anexo 2 

Validation Dataset 
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Anexo 3 

Dataset de Avaliação - OntoMaton 

 



75 
  

Anexo 4 

Dataset de Avaliação – Ferramenta de Anotação  
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Anexo 5 

Validation dataset – Resultados  

 


