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Resumo

Neste relatório são apresentados de forma detalhada o conceito e as etapas de Aprendiza-
gem de Ontologias (Ontology Learning), em particular, no caso desta aprendizagem ser
feita a partir de textos. Como todo o processo de construção de ontologias, a Aprendiza-
gem de Ontologia também visa construir uma representação de conhecimento conceitual de
um domı́nio espećıfico que pode ser utilizada em diversas áreas para diferentes aplicações.
Porém, nesta abordagem, a construção de ontologia é feita através de métodos automáticos
e semi-automáticos de extração de conhecimento originários da área de Aprendizagem de
Máquina. Esses métodos buscam reduzir o custo na construção de ontologias, bem como na
sua representação estrutural. Cabe salientar que o objetivo deste relatório é uma revisão
bibliográfica sem a ambição de propor novas técnicas ou abordagens.



Caṕıtulo 1

Introdução

Ontologias são representações formais de um modelo de domı́nio. A uma ontologia podemos
associar uma base de conhecimento que instancia conceitos e relações desta ontologia. O
termo Aprendizagem de Ontologias (Ontology Learning) foi introduzido originalmente por
Alexander Madche e Steffen Staab [26], e pode ser descrito como processo de aquisição de
um modelo de domı́nio a partir de dados.

Sendo assim, a Aprendizagem de Ontologia pode ser vista como um caso particular de
construção de ontologia onde, ao invés de se utilizar o conhecimento de um especialista para
construir uma ontologia de maneira manual, utiliza-se um processo de inferência a partir de
um volume considerável de dados de forma semi-automatica [11].

Segundo Madche e Staab, a Aprendizagem de Ontologias visa a integração de várias
áreas do conhecimento para facilitar a construção de ontologias, em particular a área de
Aprendizagem de Máquina. A automatização de todo o processo de construção de ontologias
não é posśıvel com as atuais tecnologias, neste sentido o que se busca é um processo semi-
automático que minimize a intervenção humana [26].

Neste caso, a área de Aprendizagem de Máquina tem um potencial de contribuição bas-
tante grande, por se tratar de uma área onde existem métodos, técnicas e ferramentas con-
solidadas [27]. O processo usual de Aprendizagem de Máquina é menos ambicioso que a
Aprendizagem de Ontologias, ainda que seja em muitos casos bastante complexo. No en-
tanto, diversas técnicas de extração de conhecimento podem ser adaptadas a certas fases da
Aprendizagem de Ontologias, principalmente quando a aprendizagem é feita sobre textos.

Quando a Aprendizagem de Ontologias é feita sobre fontes textuais não estruturadas, é
denominada Aprendizagem de Ontologias a partir de Textos [11]. Este processo é bastante
complexo sendo necessário estruturá-lo em etapas onde apenas algumas delas poderão ser
automatizadas.

O objetivo deste relatório é uma revisão de literatura sobre Aprendizagem de Ontologia
a partir de Textos exposta de maneira didática. Sendo assim, esse relatório está organizado,
além desta introdução, em duas seções e uma breve conclusão. A seção 2 descreve formal-
mente Ontologias, utilizando-se de um exemplo apresentado em detalhe. A seção 3 apresenta
Aprendizagem de Ontologias a partir de Textos, através de suas etapas. Finalmente a con-
clusão sumariza a contribuição e sugere trabalhos futuros.
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Caṕıtulo 2

Ontologias

Ontologia é uma especificação formal de uma conceitualização [16]. De um ponto de vista
formal uma ontologia é uma estrutura [11]:

O := (C,≤C, R, �R,≤R, A, �A, T )

Composta de:

∙ Quatro conjuntos disjuntos:

– C - identificadores de conceitos;

– R - identificadores de relação;

– A - identificadores de atributos; e

– T - tipos de dados (inteiros, strings, etc);

∙ Um semireticulado superior ≤C definido sobre os elementos de C (conceitos) chamado
de hierarquia de conceitos ou taxonomia, que possui:

– um supremo raizC ;

– uma relação de subconceito e superconceito entre dois conceitos c1 e c2 perten-
centes a C que diz que c1 é um subconceito de c2, caso c1 ≤C c2, e que c2 é um
superconceito de c1;

– adcionalmente caso não exista um conceito c3 tal que c1 ≤C c3 ≤C c2, diz-se que
c1 é um subconceito direto de c2 e, analogamente, c2 é um superconceito direto
de c1, estas relações denota-se como c1 ≺ c2;

∙ Uma função �R: R → C+ que estabelece relações entre conceitos, chamada assinatura
de relação, estas funções definem uma relação do conjunto R e dois conjuntos de
conceitos de C, respectivamente:
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– domı́nio (domain) que diz quais conceitos podem originar a relação; e

– intervalo (range) que diz que conceitos podem ser destino da relação;

∙ Uma ordem parcial ≤R sobre R que estabelece uma ordem de precedência de certas
relações sobre outras, chamada hierarquia de relação, que de forma análoga a hierarquia
de conceitos define:

– os conceitos de subrelação e superelação que diz que duas relações r1 e r2 perten-
centes a R onde r1 ≤R r2 são: r1 uma subrelação de r2 e, analogamente, r2 uma
superelação de r1; e

– os conceitos de subrelação e superelação diretas quando não existe uma relação
r3 tal que r1 ≤R r3 ≤R r2, que denota-se r1 ≺ r2;

∙ Uma função �A: A → C×T , similar a função �R, mas que relaciona atributos ao invés
de conceitos, chamada assinatura de atributos.

Para exemplificar as definições apresentadas, considera-se o exemplo da Figura 2.1. Nesta
ontologia os conjuntos C, R, A e T são:

C = {ser vivo, pessoa, cacℎorro, ℎomem,

neto,mulℎer,macℎo, femea}

R = {pai de, inv pai de,

mae de, inv mae de,

parente de,

marido de, esposa de,

dono de, pertence a}

A = {idade}

T = {inteiros}

O semireticulado superior ≤C possui o supremo raizC = ser vivo e sua hierarquia é:

pessoa ≺ ser vivo

cacℎorro ≺ ser vivo

ℎomem ≺ pessoa

neto ≺ ℎomem

mulℎer ≺ pessoa

macℎo ≺ cacℎorro

femea ≺ cacℎorro
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Figura 2.1: Ontologia Exemplo

Utilizando a notação �R(relação) = {domain,range}, a função �R define:

�R(pai de) = ({ℎomem,macℎo}, ser vivo)
�R(mae de) = ({mulℎer, femea}, ser vivo)

�R(inv pai de) = (ser vivo, {ℎomem,macℎo})
�R(inv mae de) = (ser vivo, {mulℎer, femea})
�R(parente de) = (ser vivo, ser vivo)
�R(marido de) = (ℎomem,mulℎer)
�R(esposa de) = (mulℎer, ℎomem)
�R(dono de) = (pessoa, cacℎorro)

�R(pertence a) = (cacℎorro, pessoa)
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A ordem parcial ≤R define:

pai de ≺ parente de

inv pai de ≺ parente de

mae de ≺ parente de

inv mae de ≺ parente de

Utilizando uma notação análoga a utilizada para a função �R, a função �A define apenas:

�A(idade) = (ser vivo, inteiros)

2.1 Sistema de Axiomas

Usualmente, define-se junto com uma ontologia um conjunto de axiomas que permite esta-
belecer propriedades necessárias entre conceitos, relações e atributos desta ontologia. For-
malmente, um sistema de axiomas S de uma ontologia O é definido pela tripla:

S := (AS, �,ℒ)

Composta de:

∙ uma linguagem lógica ℒ;

∙ um conjunto de axiomas AS que pode fazer referência a conceitos, relações e atributos;

∙ um mapeamento � : AS → ASℒ

Logo, este conjunto de axiomas pode ser utilizado para definir restrições entre conceitos,
tipicamente conceitos que são disjuntos, como por exemplo definições de conceitos disjuntos
na ontologia exemplo da Figura 2.1:

∙ ∀x(pessoa(x) → ¬cacℎorro(x))

∙ ∀x(ℎomem(x) → ¬mulℎer(x))

∙ ∀x(macℎo(x) → ¬femea(x))

Igualmente usual na área é utilizar axiomas para definir relações simétricas, ou seja,
definir que duas relações tem um comportamento análogo. Por exemplo, na ontologia uti-
lizada nesta seção é posśıvel definir as seguintes simetrias de relações:

∙ Se um homem é marido de uma mulher, esta será sua esposa:
∀x(marido de(x, y) ↔ esposa de(y, x));
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∙ Se uma pessoa é dona de um cachorro, este cachorro pertence a esta pessoa:
∀x(dono de(x, y) ↔ pertence a(y, x));

∙ Se um ser vivo é parente de outro, este também é seu parente:
∀x(parente de(x, y) ↔ parente de(y, x));

∙ Se um ser vivo é pai de outro, este será seu filho (inverso de pai):
∀x(pai de(x, y) ↔ inv pai de(y, x));

∙ Se um ser vivo é mãe de outro, este será seu filho (inverso de mãe):
∀x(mae de(x, y) ↔ inv mae de(y, x));

Pode-se ainda utilizar axiomas para definir outros tipos de restrições, como por exemplo
definir que as relações de paternidade só existem entre duas pessoas, ou entre dois ani-
mais. Isto somado ao fato de que somente indiv́ıduos mulℎer ou femea podem ser mães
e, analogamente, somente indiv́ıduos ℎomem e macℎo podem ser pai, resulta nas seguintes
restrições:

∙ ∀x(pessoa(x) ∧ pai de(y, x) → ℎomem(y))

∙ ∀x(cacℎorro(x) ∧ pai de(y, x) → macℎo(y))

∙ ∀x(pessoa(x) ∧mae de(y, x) → mulℎer(y))

∙ ∀x(cacℎorro(x) ∧mae de(y, x) → femea(y))

∙ ∀x(pessoa(x) ∧ inv pai de(x, y) → ℎomem(y))

∙ ∀x(cacℎorro(x) ∧ inv pai de(x, y) → macℎo(y))

∙ ∀x(pessoa(x) ∧ inv mae de(x, y) → mulℎer(y))

∙ ∀x(cacℎorro(x) ∧ inv mae de(x, y) → femea(y))

Outro exemplo de restrição permite definir que um ser vivo possa ter apenas um pai e
uma mãe, ou ainda que um cachorro possa ter apenas um dono:

∙ ∀x(∃y pai de(y, x) ∧ ∃zpai de(z, x) → z = y)

∙ ∀x(∃y inv pai de(x, y) ∧ ∃zinv pai de(x, z) → z = y)

∙ ∀x(∃y mae de(y, x) ∧ ∃zmae de(z, x) → z = y)

∙ ∀x(∃y inv mae de(x, y) ∧ ∃zinv mae de(x, z) → z = y)

∙ ∀x(∃y dono de(y, x) ∧ ∃zdono de(z, x) → z = y)

∙ ∀x(∃y pertence a(x, y) ∧ ∃zpertence a(x, z) → z = y)
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Uma forma mais sofisticada de utilizar os axiomas também pode ser utilizado para definir
subconceitos a partir de um axioma, por exemplo, podemos dizer que um homem é neto
quando ele é filho de alguém que também é filho de alguém, ou seja:

∀x(neto(x) → ∃y(pai de(y, x) ∨mae de(y, x)) ∧
∃z(pai de(z, y) ∨mae de(z, y)))

2.2 Base de Conhecimento

Uma vez definida a ontologia e o sistema de axiomas, a ontologia é populada através da
definição de instâncias para conceitos, relações e atributos.

De um ponto de vista formal, isto é feito através da definição de uma base de conheci-
mento:

Kℬ := (I, �C, �R, �A)

Composta de:

∙ um conjunto I de identificadores de instâncias, ou simplesmente instâncias;

∙ uma função �C : C → P(I), chamada instanciação de conceitos, que define para cada
conceito c ∈ C qualquer subconjunto1 de I;

∙ uma função �R : R → P(I+), chamada instanciação de relações, que define para cada
relação r ∈ R qualquer tupla2 contendo elementos de I;

∙ uma função �A : A → (I∪t∈T JtK)+, chamada instanciação de atributos, que define para
cada atributo a ∈ A um par com uma instância de I e um elemento do seu tipo de
dados t.

A t́ıtulo de exemplo, para a ontologia apresentada na Figura 2.1, acrescenta-se as
instâncias conforme a Figura 2.2.

Assim sendo, considera-se o seguinte conjunto I:

I := { Mateus, Lucas,
Joao, Maria,
Rita, Ines,
Lobo, Sultao,
Pitucha, Huli }

1A notação P(I) denota o conjunto com todos os subconjuntos posśıveis do conjunto I.
2A notação I+ denota todos os conjuntos posśıveis de tuplas formadas por elementos de I.
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Figura 2.2: Ontologia Exemplo e Todas Instâncias

As instanciações de conceitos são:

�C(ℎomem) := { Mateus, Lucas, Joao }
�C(mulℎer) := { Maria, Rita, Ines }
�C(macℎo) := { Lobo, Sultao }
�C(femea) := { Pitucha, Huli }
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As instanciações de relações são:

�R(pai de) := { (Mateus,Lucas), (Lucas,Joao),
(Lobo,Sultao) }

�R(mae de) := { (Maria,Rita), (Rita,Ines),
(Pitucha,Huli) }

�R(parente de) := { (Mateus,Joao), (Joao,Maria),
(Rita,Joao) }

�R(marido de) := { (Mateus,Rita) }
�R(esposa de) := { (Ines,Joao) }
�R(dono de) := { (Mateus,Sultao), (Maria,Pitucha),

(Maria,Lobo), (Ines,Huli) }

As intanciações de atributos são:

�A(idade) := { (Mateus, 65),
(Lucas, 43),
(Joao, 22),
(Maria, 56),
(Rita, 30),
(Ines, 21),
(Lobo, 6),
(Sultao, 3),
(Pitucℎa, 8),
(Huli, 5) }

2.3 Extensões

Aplicando-se a uma ontologia O instânciada por uma base de conhecimentos Kℬ e levando-se
em consideração um sistema de axiomas S é posśıvel popular esta definição com instanciações
adicionais decorrentes do semireticulado ≤C , da ordem parcial ≤R e da aplicação dos ax-
iomas. Estas extensões são definidas como JcK, para conceitos c ∈ C, JrK, para relações r ∈ R

e JaK, para atributos a ∈ A.
Considerando o exemplo apresentado, decorre do semireticulado ≤C :

JpessoaK := { Mateus, Lucas, Joao,
Maria, Rita, Ines }

JcacℎorroK := { Lobo, Sultao,
Pitucha, Huli }

Jser vivoK := { Mateus, Lucas, Joao,
Maria, Rita, Ines,
Lobo, Sultao,
Pitucha, Huli }
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Decorre dos axiomas de simetria:

Jparente deK := { (Joao,Mateus),
(Maria,Joao),
(Joao,Rita) }

Jinv pai deK := { (Lucas,Mateus),
(Joao,Lucas),
(Sultao,Lobo) }

Jinv mae deK := { (Rita,Maria),
(Ines,Rita),
(Huli,Pitucha) }

Jmarido deK := { (Joao,Ines) }
Jesposa deK := { (Rita,Mateus) }
Jpertence aK := { (Sultao,Mateus),

(Pitucha,Maria),
(Lobo,Maria),
(Huli,Ines) }

Decorre do axioma que define o subconceito neto:

JnetoK := { Joao }

Decorre da ordem parcial ≤R:

Jparente deK := { (Mateus,Lucas),
(Lucas,Joao),
(Lobo,Sultao),
(Maria,Rita),
(Rita,Ines),
(Pitucha,Huli),
(Lucas,Mateus),
(Joao,Lucas),
(Sultao,Lobo),
(Rita,Maria),
(Ines,Rita),
(Huli,Pitucha) }

Consideradas todas as instanciações e as extensões apresentadas ficam definidos os in-
div́ıduos e seus respectivos conceitos, relações e atributos conforme descrito na Tabela 2.1.
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Indiv́ıduo Conceitos Relações Atributos

Mateus ℎomem pai de(Lucas) idade(65)
pessoa parente de(Joao)
ser vivo parente de(Lucas)

marido de(Rita)
dono de(Sultao)

Lucas ℎomem pai de(Joao) idade(43)
pessoa inv pai de(Mateus)
ser vivo parente de(Joao)

parente de(Mateus)

Joao ℎomem inv pai de(Lucas) idade(22)
pessoa marido de(Ines)
ser vivo parente de(Mateus)
neto parente de(Maria)

parente de(Rita)
parente de(Lucas)

Maria mulℎer mae de(Rita) idade(56)
pessoa parente de(Joao)
ser vivo parente de(Rita)

dono de(Pitucha)
dono de(Lobo)

Rita mulℎer mae de(Lucas) idade(30)
pessoa esposa de(Mateus)
ser vivo parente de(Joao)

parente de(Lucas)

Ines mulℎer esposa de(Joao) idade(21)
pessoa dono de(Huli)
ser vivo

Lobo macℎo pai de(Sultao) idade(6)
cacℎorro parente de(Sultao)
ser vivo pertence a(Maria)

Sultao macℎo inv pai de(Lobo) idade(3)
cacℎorro inv mae de(Pitucha)
ser vivo parente de(Lobo)

parente de(Pitucha)
pertence a(Mateus)

Pitucha femea mae de(Sultao) idade(8)
cacℎorro mae de(Huli)
ser vivo parente de(Sultao)

parente de(Huli)
pertence a(Maria)

Huli femea inv mae de(Pitucha) idade(5)
cacℎorro parente de(Pitucha)
ser vivo pertence a(Ines)

Tabela 2.1: Instanciação e Extensões da Ontologia Exemplo
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Caṕıtulo 3

Aprendizagem de Ontologias a partir

de Textos

O processo de aprendizagem de ontologia a partir de textos segundo [11] é composto de oito
etapas seguidas da população da ontologia. No entanto para facilitar o entendimento, nesse
relatório optou-se por aglutinar estas tarefas em 5 grupos:

∙ extração de termos: este grupo trata das tarefas de extração léxica de termos e definição
de sinônimos definida em [11];

∙ definição de conceitos: neste grupo estão as tarefas responsáveis pela definição de
que elementos vão compor o conjunto C e o semireticulado superior ≤C conforme a
definição formal da seção anterior;

∙ definição de relações e atributos: neste grupo encontra-se as tarefas que definem os
elementos de R A e T , bem como as funções �R e �A e a ordem parcial ≤R;

∙ instanciação de axiomas: este grupo é composto pelas tarefas de instanciação de ax-
iomas (conjunto AS) e sua representação em uma linguagem lógica ℒ (�);

∙ população de ontologias: este grupo é composto pelas tarefas de instanciação de con-
ceitos e relações a partir de textos, ou seja, criar a base de conhecimentos Kℬ conforme
a definição formal da seção anterior.

3.1 Extração de Termos

A tarefa de extração de termos é o ponto de partida para a Aprendizagem de Ontologias
a partir de Textos. Portanto, há necessidade de cuidado redobrado nesta etapa para não
comprometer a qualidade das etapas seguintes. Está tarefa consiste em estabelecer um
conjunto de termos relevantes com significado para um determinado domı́nio. Um termo
é uma palavra ou conjunto de palavras que possui uma semântica associada ao domı́nio
de interesse. Usualmente, a extração de termos está baseada em métodos de recuperação
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de informação através de indexação de termos [29], ou em métodos de Processamento de
Linguagem Natural [4].

Esses métodos, em sua maioria, utilizam técnicas estat́ısticas para o processamento de
extração de termos, além de estabelecer os termos estes devem ser associados segundo sua
semântica em sinônimos. Sinônimos são termos que podem ser empregados com pelo menos
um significado equivalente, sem necessariamente serem sinônimos perfeitos. Por exemplo,
apesar de “cachorro” e “melhor amigo do homem” serem termos diferentes, em determinados
contextos podem ser empregados como sinônimos.

A entrada desta etapa é um conjunto de textos, o resultado intermediário é uma lista de
termos e o resultado final é uma lista de conjuntos de termos que possuem para o domı́nio
escolhido uma semântica equivalente entre si.

3.2 Definição de Conceitos e Hierarquia

A tarefa de identificação de conceitos está baseada na busca de similaridade semântica en-
tre os termos de um contexto. Nesse sentido, a busca de similaridade semântica se torna
semelhante à indetificação de sinônimos.

No caso de identificação de sinônimos, procura-se termos diferentes que podem ser sub-
stitúıdos sem alteração de significado. Por exemplo, em um determinado contexto o termo
“cachorro” pode ser substitúıdo pelo termo “cão”. Para identificação de conceitos busca-se
termos que também são utilizados de maneira similar, porém sua substituição muda o sig-
nificado no contexto. Por exemplo, os termos “cachorro” e “gato” fazem parte de um mesmo
conceito (animais) mas não são sinônimos.

Entre as técnicas de extração de conceitos pode-se observar três diferentes abordagens:

∙ abordagem baseadas em agrupamento que consideram grupos (cluster) de termos rela-
cionados como conceitos [19, 24, 28].

∙ técnicas de redução de dimensões que revelam conexões inerentes entre palavras que
levam a formação de grupos [32, 21].

∙ abordagem de um ponto de vista extensional, ou seja, apartir de alguns conceitos dados
se estende suas definições para novos conceitos através de interpretação composicional
[13, 12, 35].

A indução de uma hierarquia entre os conceitos detectados segue um de três paradigmas:

∙ busca de padrões léxico-sintáticos que explora a extrutura interna de frases nominais
para extração de relações taxonômicas. Ainda que bastante precisa, essa técnica tem
pouca aplicabilidade, pois, tais padrões não são encontrados com frequência [5].

∙ algoritmos de agrupamento hierárquico baseado na hipótese distribuicional de Harris.
Neste caso, a busca de hierarquia é frequentemente concatenada com a detecção de
conceitos também feita por agrupamento [8, 3, 14].
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∙ análise de co-ocorrência de termos que busca a hierarquia de acordo com a co-ocorrência
de termos na mesma sentença, parágrafo ou documento. Por exemplo, um termo t1 é
mais espećıfico que um termo t2 se t2 aparece em todos documentos nos quais aparece
t1 e o contrário não é verdade [30].

3.3 Definição de Relações e Atributos

A definição de relações e atributos tem como objetivo encontrar conceitos em C que possuem
uma relação ontológica não taxonomica entre eles. No caso do conjunto de relações (R)
busca-se uma relação não taxonomica entre dois ou mais conceitos, por exemplo, entre dois
seres vivos existe uma relação de parentesco. No caso de atributos (A), busca-se uma relação
entre um conceito e um valor de um tipo de dado definido (T ), por exemplo, um ser vivo
tem uma idade que é um valor numérico pertencente a ℕ.

Uma vez definidas as relações e atibutos, é necessário definir seus nomes correspondes de
acordo com as ocorrências do corpus. Por exemplo, a relação de parentesco pode ser chamada
parente de, enquanto o atributo de idade será simplesmente idade. Em seguida é necessário
determinar o ńıvel correto de abstração de acordo com a hierarquia ≤C para estabelecer o
domı́nio e intervalo de cada relação r ∈ R, bem como as informações correspondentes para os
atributos a ∈ A. Finalmente, é preciso identificar as posśıveis hierarquias entre as relações,
ou seja, a ordem parcial ≤R.

Determinar as relações é uma das mais complexas dentre as tarefas de construção de
ontologias a partir de textos. Poucas abordagens foram empregadas com este propósito e
seu sucessso é discut́ıvel. Dentre elas cita-se o trabalho de Madche e Staab [34] que baseia-se
numa variante do algoritmo de extração de regras de associação que procura a co-ocorrência
de termos em setenças [11]. O trabalho de Ciaramita et alli [7] segue a mesma linha re-
speitando a hierarquia de conceitos e baseando-se em dependências sintáticas encontradas
no texto. No entanto, esses trabalhos, segundo Cimiano, são apenas abordagens superficiais
que estão distantes de prover uma solução satisfatória para a definição de relações e atributos
a partir de texto.

3.4 Instanciação de Axiomas

Para a definir os axiomas de uma ontologia, se assume a existência de um conjunto de
axiomas AS que possui definições usuais como por exemplo, disjunção de conceitos e simetria
de relações. Desta forma, a tarefa a ser feita consiste em instanciar esses axiomas de AS

descobrindo a partir do contexto, por exemplo:

∙ que conceitos são disjuntos: Haase e Volker [17] propõem uma abordagem que procura
termos coordenados e experessões como “homens e mulheres” que indicam uma
provável disjunção destes conceitos. Nota-se que disjunções não ocorrem necessari-
amente com apenas um par de conceitos, por exemplo, uma expressão “peixes, cães e
gatos” pode indicar que estes três conceitos são disjuntos.
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∙ que relações são simétricas: Lin e Pantel [23] propõem uma abordagem que analisa
similaridade em caminhos de árvores de depêndencias que possam sugerir simetrias
de relações, ou seja, um certo número de inversões em domı́nios e intervalos entre
duas relações pode indicar uma simetria como, por exemplo, nas funções dono de e
pertence a da ontologia da seção anterior.

No que diz respeito a outros axiomas além dos usuais, ou seja, restrições espećıficas a cada
ontologia individualmente, pouco pode ser feito com as tecnologias atuais, pois esta é a área
menos pesquisada no que diz respeito à aprendizagem de ontologias [11]. A busca deste tipo
de axioma é ao mesmo tempo complexa e relativamente de rara aplicação, pois não é frequente
encontrar este tipo de restrições em ontologias. Os poucos trabalhos aproximativos nesta
área foram feitos por Shamsfard e Barforoush [33] tentando derivar axiomas de expressões
condicionais quantificadas e Lavrac e Dzeroski [22] buscando aplicar programação lógica
indutiva a grandes conjuntos de dados de treino.

3.5 População de Ontologias

A tarefa de popular ontologias a partir de textos consiste em instanciar conceitos, relações
e atributos por meio de tarefas de reconhecimento de entidades nomeadas [11], ou seja,
construir a base de conhecimentos Kℬ conforme a definição formal da seção anterior.

Enquanto instanciar relações e atributos em um corpus é uma tarefa muito dif́ıcil que
requer conhecimento completo da linguagem natural, e portanto está além da fronteira tec-
nológica atual, a instaciação de conceitos tem sido proposta com relativo sucesso por diversas
pesquisas na área. Intuitivamente, esta maior dificuldade de detectar relações ao invés de
conceitos faz sentido. Por exemplo na ontologia proposta na Seção 2, é mais fácil depreender
de um texto quem são os homens, quem são as mulheres e quem são os cachorros, do que as
relações que existem entre eles.

Ainda que somente a instaciação de conceitos seja viável no momento, seus objetivos
tem sido modestos. A maioria dos trabalhos busca classificar entidades nomeadas sobre um
conjunto finito, conhecido e, frequentemente, pequeno de conceitos. São exemplos os trabal-
hos de Hirshman e Schinchor [20] que instanciam apenas três conceitos: pessoas, localidades
e organizações ; e de Fleischman e Hovy [15] que instanciam oito classes: atletas, poĺıticos,
religiosos, empresários, artistas, cientistas e policiais.

Porém, alguns trabalhos são mais ambiciosos ao tentarem classificar números maiores
de conceitos, como é o caso de Hahn e Schnattinger [18] que classificam entidades em 325
conceitos e Alfonseca e Manandhar [1] que classificam sobre 1200 conjuntos de sinônimos.
Mais ambicioso ainda é o trabalho de Evans [13] que faz ao mesmo tempo a detecção dos
conceitos e sua instanciação ao mesmo tempo, ou seja, este trabalho não parte de um conjunto
conhecido de conceitos.

Finalmente, Cimiano [11] propõe duas metodologias de instanciação de conceitos:
∙ População baseada em corpus: uma metodologia que parte de uma hierarquia de con-
ceitos pré-definida que contém um grande número de conceitos (da ordem de cente-
nas). Esta aboradgem calcula medidas de similaridade e, segundo o autor, funciona
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de forma independente do corpus utilizado. Esta abordagem mais próxima de técnicas
tradicionais foi proposta por Cimiano e Volker [9].

∙ Aprendizado por Googling : uma metodologia moderna que a partir de um conjunto de
padrões independente de domı́nio busca classificar entidades contidas em um texto a
partir de resultados obtidos no Google para estas entidades. Esta abordagem baseia-se
na idéia de que o conhecimento global sobre um termo (expresso pela busca no Google)
supera o conhecimento individual que possa ser ter sobre este termo. Esta forma de
classificação está dispońıvel no sistema C-PANKOW [10].
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Caṕıtulo 4

Conclusão

O objetivo deste relatório foi traçar um panorama das técnicas dispońıveis para aprendizado
de ontologias a partir de texto.

Uma das conclusões naturais ao final desta revisão bibliográfica é o fato indiscut́ıvel que
esta área ainda apresenta muitos desafios e uma quantidade enorme de questões em aberto.
Apesar disso, muitas pesquisas tem sido feitas e a compreensão de cada uma delas é um
trabalho futuro bastante grande devido a complexidade das técnicas envolvidas. Notável
também é a grande variedade das abordagens na área que vai desde trabalhos baseados em
estudos sociais, como é o caso da abordagem de aprendizagem por Googling [10], até tra-
balhos completamente baseados em lógica induditiva, como é o caso de detecção de axiomas
gerais [22].

Um trabalho futuro igualmente necessário consiste em observar outras técnicas práticas
aplicadas na extração de termos como o trabalho de Bourigault e Lame [4] sobre textos
juŕıdicos em francês e métodos estat́ısticos sofistificados baseados em amostragem como o
trabalho de Baroni e Bernardini [2] que propõe um método sofisticado chamado BootCat.
Além destes, outros trabalhos semelhantes podem ser inclúıdos, pois, como foi dito, esta área
ainda carece de muitas pesquisas e muito precisa ser pesquisado.
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