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Introdução

● Problemas históricos com a Modelagem Conceitual

● Modelagem baseada em ontologias

● Uso de ontologias na Ciência da Informação para 
Representação do Conhecimento

● Dificuldades no uso de editores de ontologia populares no 
âmbito da CI e em outras áreas
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Background e Problema de Pesquisa

● Dificuldades na construção de ontologias:
● Erros conceituais e lógicos, de relações e classes;
● Dificuldades no uso de editores populares [Malik 2017];
● Falta de suporte para visualização de ontologias;
● Feedback pobre na depuração de erros, etc. [Vigo 2014];

● Padrões, boas práticas e metodologias para              
minimizar erros:

● OntoForInfoScience [Mendonça 2015]
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Onto4ALLEditor

● Onto4ALLEditor: https://www.onto4alleditor.com/
● Objetivo: popularizar a construção de ontologias
● Foco: ontologias lightweight (outras ontologias são 

permitidas);
● Editor web gráfico com suporte metodológico, console de 

erros e avisos, reuso e outras funcionalidades 
● Público-alvo: profissionais CI, CC e especialistas do domínio

https://www.onto4alleditor.com/
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Onto4ALLEditor

● O editor é precedido de outras iniciativas (exs:OLED, CROWD)
● Diferenciais: interface gráfica, erros em tempo real, reuso de 

ontologias, banco de dados do editor, construção de tesauros

● Suporte metodológico baseado no ciclo de desenvolvimento 
da OntoForInfoScience [Mendonça e Almeida 2016]

● Linguagem de representação OWL/XML 
● Implementado com tecnologias Web
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Onto4ALLEditor
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Considerações Finais e 
Trabalhos Futuros

● Pesquisa e projeto em andamento
● Avaliação de usabilidade: editor utilizado em disciplinas de 

graduação e pós na UFMG e UFJF, em breve, na área industrial
● Foco na popularização do desenvolvimento de ontologias 

entre profissionais de CI, CC e linguistas
● Estão em desenvolvimento o editor de axiomas, recursos de 

colaboração e, futuramente, aquisição de conhecimento 
através de técnicas de PLN.
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Questões e Respostas

Obrigado !
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