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SUMMARY
O que é
Um sistema de
categorias

Propósito
Entender a realidade, as coisas
que existem e suas características

Uma teoria
Entender um domínio e reduzi-lo à
baseada em lógica modelos
Ciência da
Computação
Como um
artefato
Ciência da
Informação

First system (less used)

Categorias genéricas
dichotomous division
genus-species
distinction
julgamento na forma
proposicional sujeitocópula-predicado

Substância
Quantidade
Qualidade
Relação
Local
Data
Postura
Estado
Ação
Sentimento

Husserl

Propositional analysis of information
Taxonomy

Aristotle
Kant

In Information Science

Filosofia

unity

accidental universals

Tipos de coisas que
existem

What is

The use of ontological principles to
understand reality and model it

Como uma
disciplina

dependence

3

Representation of of a domain in a KR
language

Campo

identity

Tais teorias especificam sistemas de categorias estruturados em níveis
hierárquicos, em geral, na forma de uma árvore invertida na qual a
categoria de mais alto nível é nomeada “entidade”. Qualquer coisa pode
ser descrita como uma entidade de algum tipo, mas qual os próximos
níveis de categorização são questão para discussão.
Teorias das categorias

In Computer Science

Distinção

types and instantiation
Ontological principles
whole-part theory

Database

Beyond
philosophy

A branch of
metaphysics

Um artefato de
software

Criar um vocabulário para
representação em sistemas e para
gerar inferências

Uma teoria
informal

Entender um domínio e classificar
termos

Criar vocabulários controlados para
Um sistema
recuperação da informação a partir de
conceitual informal
documentos

estudo dos fenômenos: formas nas quais as coisas
aparecem para nós na experiência consciente

Cópula é uma
relação ontológica
do tipo “é um”.

ASPECTO

Quantity

Quality

Relation

Modality

essential universals
accidental particulars
primary substances

Cada entidade possui uma
característica fundamental
chamada essência real. Quando
uma entidade possui uma essência,
ela é de certo tipo; e para ser de
certo tipo, a entidade deve
compartilhar um conjunto de
propriedades necessárias e
suficientes com os outros membros
daquele tipo.

JULGAMENTOS
Universal
Particular
Singular
Affirmative
Negative
Infinite
Categorical
Hypothetical
Disjunctive
Problematical
Assertory
Apodictic

CATEGORIAS
Unidade
Pluralidade
Totalidade
Realidade
Negação
Limitação
Inferência e subsistência
Causalidade e dependência
Reciprocidade
Possibilidade
Existência
Necessidade

