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Abstract. O processo de desenvolvimento de ontologias baseadas em Topic Maps
é complexo, consumidor de tempo e requer grande quantidade de recursos hu-
manos e financeiros, devido ao fato de qualquer topic map (por mais simples que
seja) possuir um conjunto significativo de tópicos e associações; aĺem disso, para
que a ontologia extraı́da seja realmente significativa, pode envolver um grande
número de recursos de informação que poderão ser de tipos diferentes. Para
resolver este problema, este artigo propõe um extrator de ontologias, chamado
Oveia, que constŕoi topic maps a partir de recursos heterogêneos de informação,
onde a ontologia a ser extraı́da é definida em uma linguagem de especificação
denominada XS4TM (XML Specification for Topic Maps). O topic map ex-
tráıdo pode ser armazenado em uma base de dados relacional (permitindo que
as ontologias possam crescer, sem restrições), ou em um documento no formato
XML Topic Maps (XTM). Essa dupla capacidade de manipular várias fontes de
informaç̃ao e de poder armazenar o resultado em um suporte diferenteé vantagem
na comparaç̃ao com a primeira versão do extrator, chamadoTM-Builder.

1 Introduç ão

No funcionamento normal de uma organização, tipicamente s̃ao produzidos grandes
volumes de dados. Normalmente, para satisfazer os seus requisitos de armazenamento,
estas organizações utilizam bases de dados relacionais que são bastante eficientes para
lidar com esta situação. Entre outras razões, os seus sistemas de indexação est̃ao otimiza-
dos para suportar grandes volumes de dados.

Quando h́a necessidade de uma estruturação de mais alto ńıvel dessa informaç̃ao,
o paradigma Topic Maps – ISO/IEC 13250 – mostra ser uma excelente opção, por
ser suportado em um número reduzido de elementos simples (tópicos e associações).
Com um mapa conceitual da informação encontrada nas bases de dados, habilita-se
uma navegaç̃ao atrav́es dos conceitos e das relações. Para isso,é necesśaria a definiç̃ao
de uma ontologia adequada ao universo em que esse sistema se insere, na qual este-
jam especificados os conceitos e as relações entre as entidades do próprio sistema. Um
mapa de t́opicos pode ser visto como uma coleção déındices interconectados. Tópicos
e associaç̃oes permitem definir, de forma estruturada, a semântica de um conjunto de
recursos de informaçção. Esta rede hierárquica de t́opicosé chamada ontologia.
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Um extrator de ontologias baseado em XTM (XML Topic Maps) foi apresentado em
[Librelotto et al., 2003]. Este ambiente processa um conjunto de documentos XML –
pertencentes̀a mesma faḿılia, ou seja, documentos que respeitem o mesmo DTD ou
XML Schema – com um extrator (TM-Builder), criado a partir de uma especificação
da ontologia em XSTM (XML Specification for Topic Maps). O TM-Builder produz um
documento XTM, o qual contém a ontologia extraı́da de acordo com a especificação
XSTM. Essa plataformáe, portanto, totalmente baseada em XML.

Poŕem, quando os recursos de informação ñao s̃ao documentos XML (como acon-
tece em v́arios projetos concretos),é necesśario proceder, previamente, a uma conversão
das fontes em causa para XML. Esta tarefa nãoé a melhor escolha, pois a sincronização
dos dadośe complexa; quando o recurso originalé modificadóe necesśario gerar nova-
mente o documento XML, atualizando o seu conteúdo.

Como soluç̃ao para essa dificuldade prática, apresenta-se aqui um novo constru-
tor de Topic Maps, chamadoOveia. O Oveia evita a transformaç̃ao de recursos de
informaç̃ao ñao-XML para documentos XML, pois ele extrai as informações direta-
mente dos recursos.

A ontologia a ser extraı́daé especificada em XS4TM (XML Specification for Topic
Maps). Esta linguagem tem o mesmo objetivo que XSTM, porém est́a um ńıvel acima:
XS4TM cobre todos os elementos da especificação XTM, aĺem de ser projetada para a
extraç̃ao de ontologias em recursos de informação heteroĝeneos.

OOveiacria uma base de dados com a estrutura definida de acordo com o paradigma
Topic Maps [Biezunsky et al., 1999] contendo todos os tópicos e as associações entre
eles, chamadaBD Ontologia. Na verdade, oOveiapode armazenar os topic maps ex-
tráıdos tanto na BD Ontologia, como no formato XTM1.

O artigo inicia apresentando o paradigma Topic Maps na seção 2; Topic Mapśe
um formalismo para representar conhecimento sobre um recurso de informação, orga-
nizando por t́opicos. A descriç̃ao do sistema que propõe-se, o extrator de Topic Maps a
partir de recursos heterogêneos de informação –Oveia– é feita na seç̃ao 3. A definiç̃ao
da linguagem XS4TM será encontrada na seção 3.5. Por fim, uma sı́ntese do artigo e os
trabalhos futuros s̃ao apresentados na conclusão.

2 Topic Maps

Topic Maps [Biezunsky et al., 1999]é um formalismo para representar conhecimento
acerca da estrutura de um conjunto de recursos de informação e para o organizar em
tópicos. Esses t́opicos t̂em ocorr̂encias e associações que representam e definem rela-
cionamentos entre os tópicos. A informaç̃ao sobre cada tópico pode ser inferida ao
examinar as associações e ocorr̂encias ligadas ao tópico. Uma coleç̃ao desses tópicos
e associaç̃oesé chamadatopic map. Tamb́em pode ser visto como um paradigma que
permite organizar, manter e navegar pela informação, permitindo transforḿa-la em con-
hecimento. Falar sobre Topic Maps,é falar sobre estrutura de conhecimento.

1 O que basicamentée um documento XML onde diferentes elementos são usados para rep-
resentar: t́opicos, ocorr̂encias de t́opicos e relacionamentos (ou associações) entre os tópicos
[Pepper, 2000].
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Um mapa de t́opicos expressa a opinião de algúem sobre o que os tópicos s̃ao, e
quais as partes do conjunto de informação que s̃ao relevantes para cada tópico.

Permitindo a criaç̃ao de um mapa virtual da informação, os recursos de informação
mant́em-se em sua forma original e não s̃ao modificados. Então, o mesmo recurso de
informaç̃ao pode ser usado de diferentes maneiras, por diferentes mapas de tópicos.
Comoé posśıvel e f́acil modificar um mapa, a reutilização da informaç̃aoé conquistada.

Tópicos s̃ao o ponto principal de Topic Maps [Park et al., 2003]. Em um sentido
mais geńerico, um t́opico pode ser qualquer coisa: uma pessoa, uma entidade, um con-
ceito. Eles constituem a base para a criação de Topic Maps (TM). Cada tópico tem um
tipo de t́opico (topic type), ou talvez ḿultiplos tipos. Cada tipo de tópico pode ser visto
como uma t́ıpica relaç̃ao classe-instância.

Ao analisar Topic Maps, identificam-se duas camadas distintas: os tópicos e as
ocorr̂encias. Os t́opicos podem ser divididos em duas partes: os que representam con-
ceitos abstratos e os que representam conceitos concretos. A ontologiaé definida pelos
conceitos abstratos, ou seja, os que serão instanciados por outros tópicos; por exemplo:
tipo de t́opico, tipo de associação e pelo tipo de papel de atuação em ocorr̂encias.

Os t́opicos restantes formam a base de conhecimento associadaà ontologia, os quais
comp̃oem um conjunto de objetos de informação que permite organizar e indicar os
reais recursos de informação (um objeto pode ter ḿultiplas ocorr̂encias nos recursos de
informaç̃ao). A figura 1 d́a uma representação esquematizada desta visão.

Fig. 1.O Mapa do ConceitoDinamizaç̃ao Cient́ıfica.
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O conceito de associação (association) permite descrever relações entre t́opicos.
Uma associaç̃aoé (formalmente) um elemento de vı́nculo que define uma relação entre
dois ou mais t́opicos. Um ilimitado ńumero de t́opicos podem ser relacionados por uma
associaç̃ao.

3 Oveia – Um Extrator de Topic Maps a partir de Recursos de
Informaç ão

O Oveiaé um extrator de ontologias em sistemas heterogêneos de informação baseado
em Topic Maps. OOveiafoi desenvolvido com o objetivo de suprir as deficiências en-
contradas pelas atuais ferramentas de extração de ontologias. OOveiaé uma seq̈uencia
do projeto que resultou noTM-Builder[Librelotto et al., 2003], o qual fornece um mod-
elo de extraç̃ao que consiste de uma especificação da ontologia a ser extraı́da.

Um fato que representa a evolução doOveiaem relaç̃ao à sua vers̃ao inicial é a
capacidade de extrair ontologias a partir de fontes de dados diversas. NoTM-Builder,
quando a fonte de informaçãoé diferente de um documento XML, há uma necessidade
uma convers̃ao desta fonte para um arquivo XML. Portanto, considerando que a maior
parte dos recursos de informação em empresas e instituições est̃ao armazenadas em
base de dados, para realizar uma extração de uma ontologia a partir delas, inicialmente
seria necessário a geraç̃ao de documentos XML com o conteúdo da base de dados.

Assim como oTM-Builder, o Oveiafaz uso de uma linguagem de especificação de
extraç̃ao (XS4TM), a qual permite extrair Topic Maps de forma genérica e adaptativa. A
especificaç̃ao de extraç̃ao de ontologias em XS4TM tornou-se mais flexı́vel e completa,
contemplando todos os elementos do padrão Topic Maps [Biezunsky et al., 1999]. Isso
garante maior flexibilidade de especificação para proṕositos diversos de extração.

Na fase de especificação dos recursos de informação,é posśıvel fazer transformaç̃oes
e filtros nessas fontes de dados, poisé utilizada a linguagem de consulta de cada recurso
para sua especificação.

A linguagem de especificação de extraç̃ao foi inspirada no modelo XTM. Isso sig-
nifica que a especificação da ontologia a ser extraı́da (em XS4TM)é feita em um es-
quema XML similar ao esquema de XTM. Essa caracterı́stica permite maior facilidade
de compreens̃ao da especificação proposta, pois o modelo XTḾe um padr̃ao que vem
sendo adotado amplamente pela comunidade acadêmica. Assim, o projetista da ontolo-
gia apenas deve conhecer a sintaxe de XTM e a estrutura das fontes de dados, para estar
habilitado a especificar extrações de ontologias em XS4TM.

A arquitetura doOveiapode ser expressa conforme demonstra a figura 2: inicial-
mente,́e feita em uma especificação XSDS (XML Specification for DataSources/DataSets),
a qual define quais dados que devem ser recuperados peloExtrator de Datasets; a
informaç̃ao extráıda é armazenada em um formato intermediário, chamadoDatasets.
O próximo passóe a especificaç̃ao da ontologia em XS4TM; essa fase determina o que
é relevante para a extração dos t́opicos e associações, assim como clarifica os limites
que devem ser impostos ao topic map. O processador XS4TM recebe osdatasetsgera-
dos e a especificação da ontologia na linguagem XS4TM (XML Specification for Topic
Maps) e gera o topic map final. Por fim, oOveiaarmazena o topic map gerado na BD
Ontologia ou no formato XTM.
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Fig. 2.Arquitetura do Oveia

As próximas sub-seç̃oes apresentam cada um dos componentes doOveia.

3.1 Recursos de Informaç̃ao: OsDatasources

Este componentée composto pelos recursos de dados: bases de dados, documentos
XML, páginas HTML, etc. Ao final do processo de extração de ontologias, os recur-
sos manter̃ao-se inalterados, ou seja, oOveianão modifica as fontes; somente copia
as partes relevantes de informação para a construção do topic map. Esses recursos de
dados s̃ao mapeados para uma representação intermedíaria, chamadadatasets. Esse ma-
peamentóe descrito pela linguagem XSDS.

3.2 Representaç̃ao Intermediária da Informaç ão: OsDatasets

Osdatasetssão a representação intermedíaria que cont́em os dados extraı́dos das fontes
de informaç̃ao. Cadadatasettem uma relaç̃ao com uma entidade dosdatasources, e seu
contéudoé representado na forma de uma tabela, onde cada linhaé um registro segundo
a estrutura definida em XSDS. Osdatasetsgarantem que oOveia tenha uma vis̃ao
uniforme sobre a estrutura de dados que representam as fontes de dados participantes.

Cadadatasettem uma identidadéunica, a qual será usada pelo Oveia para o ref-
erenciar. A id́eia fundamentaĺe que todos os objetos tem rótulos que descrevem o seu
conhecimento. Por exemplo, o seguinte objeto representa um registro da categoria de
tipo de professor:<1,PhD>, onde ”1” é o identificador da categoria, enquanto que
”PhD” é um ŕotulo leǵıvel por humanos. Osdatasetssão simples, enquanto provém um
poder de expressividade e flexibilidade necessário para integrar sistemas de informação
de diferentes fontes.
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3.3 XSDS: Especificaç̃ao das Fontes de Dados da Extração

XSDS (XML Specification for DataSources/DataSets) é a linguagem definida com o in-
tuito de especificar quais fontes de informação fornecer̃ao dados para a criação de topic
maps, de acordo com uma ontologia posteriormente especificada. Essa especificação
fornece todos os elementos necessários para especificar as fontes de dados passı́veis de
extraç̃ao de informaç̃ao.

De um modo formal, a graḿatica de XSDŚe dividida em duas partes: a definição
dos datasourcese a definiç̃ao dosdatasets. A primeira parte refere-se aos recursos
fı́sicos, ou seja, define-se quais fontes reais de informação ser̃ao usadas para a obtenção
de dados; a segunda parte refere-se a quais campos de dados das fontes de informação
devem ser extraı́dos, usando a linguagem de query de cada fonte em questão. Assim,
pode-se dizer que a partir de um mesmodatasource, podem ser construı́dos v́arios
datasets.

A definição da arquitetura do extrator foi idealizada para suportar extensão a diver-
sos recursos de informação como fontes de dados. Para isso, essa arquitetura baseia-se
no conceito dedriversde extraç̃ao.

Especificaç̃ao dos Datasources e Datasets em XSDS:Os datasourcesdefinem a
localizaç̃ao f́ısica do recurso de informação. A declaraç̃ao de cada uma das fontes
de informaç̃ao é feita no elemento<datasource>. Este elemento possui um atributo,
chamadoextractorDriverque indica qualdriver de extraç̃ao seŕa utilizado: de acordo
com o tipo de fonte de informação. Por exemplo: no caso de uma base de dados, além
da localizaç̃ao da mesma, são passados parâmetros como o usuário e a senha a ser uti-
lizada nesta base de dados, juntamente com odriver de extraç̃ao que faŕa este processo;
no caso da fonte de informação ser um documento XML,́e necesśario apenas o nome
do arquivo com o seu caminho naárvore de diret́orios do sistema operacional.

Para cada conjunto de dados dos recursos de informação (datasets) que se queira
mapear a partir dos recursos de informação, é necesśaria a declaraç̃ao do elemento
<dataset>. Neste elemento,́e necesśario indicar qual fonte de dados provém os dados
para a construç̃ao dodatasetem quest̃ao.

O contéudo do elemento<dataset> é uma expressão na linguagem de consulta
referente ao tipo da fonte de informação. Caso esta fonte seja uma base de dados, o
contéudo deste elemento será uma expressão SQL para recuperar os dados referentes
ao datasetem quest̃ao. Se a fonte de informação é um documento XML, o conteúdo
deste elemento será uma expressão XPath, indicando o caminho para a informação deste
dataset.

3.4 O Extrator DS2DS

O Extrator DS2DS(DataSource to DataSet) é um processador que extrai dados de
recursos de informação e faz a criaç̃ao dosdatasets, de acordo com a especificação
XSDS. Este componente processa uma especificação XSDS, a qual especifica a fonte
dos dados a serem extraı́dos (datasources) e o destino das informações extráıdas, as
quais definem a representação intermedíaria (datasets).
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Esta representação intermedíariaé composta por um conjunto de tabelas que contém
a informaç̃ao extráıda dos datasources. Estas tabelas contém somente os dados sele-
cionados nos elementosdatasetsda especificaç̃ao XSDS em questão.

O Extrator DS2DSpossui diversosdrivers de extraç̃ao que, como dito anterior-
mente, s̃ao os ḿodulos responśaveis pela extraç̃ao de informaç̃ao das fonte de dados;
portanto, h́a umdriver desenvolvido para cada tipo de recurso de informação.

Atualmente, o prot́otipo do Oveia possui dois drivers implementados: para conec-
tar com base de dados relacionais (br.uneb.dcet.tmbuilder.drivers.DataBase) e para re-
cuperar informaç̃ao de documentos XML (br.uneb.dcet.tmbuilder.drivers.XMLFile). A
implementaç̃ao de novosdrivers para outros recursos de informação é um processo
relativamente f́acil e pode ser realizado conforme a necessidade.

3.5 XS4TM: Uma linguagem XML para especificar a extraç̃ao de Topic Maps

A linguagem XSTM, proposta em [Librelotto et al., 2003], foi inicialmente definida
como sendo um dialeto XML para especificar o topic map que se pretende construir
ao analisar documentos anotados pertencentes a um mesmo esquema XML. Por essa
definiç̃ao, o XSTM est́a diretamente ligado a extrações a partir de documentos XML.
Por outro lado, a necessidade de abranger novas fontes de dados fez com que se pro-
pusesse uma nova arquitetura para extração de ontologias. Dessa forma tornou-se necessário
repensar e redesenhar o XSTM; o qual passa a ser denominado por XS4TM.

Cada especificação XS4TMé uma inst̂ancia XML. Portanto, na prática a linguagem
XSTM é definida por um DTD (e/ou um XML-Schema), de modo a permitir o uso de
todos os ambientes de processamento XML.

A linguagem XS4TM tem por objetivo tornar a especificação da extraç̃ao de Topic
Maps mais completa e flexı́vel. XS4TMé caracterizado por transformar o atual padrão
XTM em um subconjunto da sua especificação.

O XS4TM possui dois elementos principais:ontologiese instances. Cada um destes
elementos t̂em a estrutura de acordo com a especificação XTM. A única diferença está
nos subelementos deinstances, pois os elementostopiceassociationpossuem um novo
atributo. Esse atributóe denominadodatasete é utilizado para identificar que o deter-
minado elemento (tópico ou associação) seŕa constrúıdo a partir de umdatasetem es-
pećıfico. Este atributo faz uma referência ao nome dodataset, declarado no documento
de especificaç̃ao XSDS; a figura 3 demonstra essa referência entre odataset DSaluno
declarado em XSDS e o seu uso na especificação XS4TM.

Para o preenchimento das informações referentes a cada tópico,é necesśario buscar
tal informaç̃ao nodatasetque a cont́em. Assim, identifica-se essas propriedades com a
express̃ao:

@ + ”dataset” + ”.” + ”atributo”

Mais detalhadamente, isto significa:

– O@apenas indica que esta declaraçãoé referente a uma propriedade de umdataset;
– Após o @, encontra-se o identificador dodataset(especificado em XSDS) ao qual

deseja-se recuperar a informação. No exemplo da figura 3, odatasetselecionadóe
o DS aluno.
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Fig. 3.Relaç̃oes entre XSDS e XS4TM

– O atributo é uma refer̂encia ao campo dodatasetque cont́em a informaç̃ao dese-
jada. Na figura 3, o atributo recuperado para a construção da ocorr̂encia do tipo
emailé o campoemailextráıdo pelodataset DSaluno.

Desta forma, cria-se uma forma de habilitar o uso das informações contidas nos
datasets.

3.6 Processador de XS4TM

Este componente utiliza a especificação XS4TM para selecionar quais campos dos
datasets, extráıdos dos recursos de informação, s̃ao necesśarios para a formação do
topic map. Este processadoré um interpretador que tira vantagem da organização das
informaç̃oes em um formato uniforme.

O seu processo de execução pode ser resumido em três passos: (1) ler a especificação
XS4TM e extrair os dados especificados que encontram-se nosdatasets; (2) criar o topic
map baseado na própria especificaç̃ao XS4TM; (3) armazenar o topic map gerado na
BD Ontologia ou em um documento no formato XTM.

3.7 Base de Dados de Ontologias

Um dos diferenciais desta ferramentaé o armazenamento dos Topic Maps extraı́dos
em uma base de dados relacional. De acordo com [Williams et al., 2000], referente aos
métodos de mapeamento de documentos XML para o modelo relacional, adotou-se na
BD Ontologiao modelo de mapeamento por estrutura.
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Conforme o mapeamento por estrutura, foi criada uma tabela para cada elemento
de XTM 1.0 DTD. Esse processo consiste em identificar as caracterı́sticas e os tipos de
associaç̃oes entre os elementos do DTD e representa-los no modelo relacional.

Pode ser entendido facilmente tomando um trecho desse mapeamento, como apre-
senta o segmento do XTM 1.0 DTD abaixo e a figura 4.

1 <!ELEMENT topic (instanceOf*, subjectIdentity?, (baseName | occurrence)*)>
2 <!ATTLIST topic
3 id ID #REQUIRED
4 >
5 <!ELEMENT baseName (scope?, baseNameString, variant*)>
6 <!ATTLIST baseName
7 id ID #IMPLIED
8 >

Fig. 4.Trecho do Modelo ER do BD Ontologia

A facilidade de compreensão desse modelóe garantida principalmente pelo fato de
que este modelo segue o padrão XTM, o qualé bastante conhecido pela comunidade
acad̂emica. Essa foi umas das vantagens trazidas por essa opção de modelagem, preser-
vando o padr̃ao Topic Maps. Assim, a partir dessa base de dados,é posśıvel navegar no
Topic Maps utilizando consultas SQL.

4 Trabalhos Relacionados

O KAON2 é um projetoopen-sourceque fornece uma infra-estrutura para gestão de
ontologias, voltado para aplicações de neǵocios. A ferramenta KAON REVERSÉe um
plug-indo frameworkKAON. O KAON REVERSE permite o mapeamento de bases de
dados relacionais para uma ontologia, com o objetivo de extrair instâncias e relaciona-
mentos entre instâncias, a partir da base de dados. Dentre as ferramentas conhecidas,
estaé a que mais se aproxima doOveia.

A tabela 1 mostra as caracterı́sticas e funcionalidades doOveiae do KAON RE-
VERSE3.

Analisando a tabela 1,é dif́ıcil dizer qual a melhor ferramenta, visto queé clara a
complexidade entre ambas; apetece até dizer que o melhor dos mundos resultaria de sua
fusão.

2 Mais informaç̃oes em: http://kaon.semanticweb.org/
3 Os dados presentes nesta tabela foram utilizados a partir da análise feita em [Vieira, 2002].
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KAON REVERSE OVEIA

Linguagem Java Java
Uso de APIs Sim Sim

Uso de Engenharia Sim Não
Reversa

Especificaç̃ao Árvore(GUI) Documento XML
Fontes de BDs relacionais BDs relacionais

Extraç̃ao de via JDBC via JDBC, XML, extenśıvel
Ontologias a outras fontes
Padr̃ao de

Representaç̃ao de RDF Topic Maps
Ontologias

GUI (Interface Sim Não
Gráfica)

Resultado Gerado Documento RDF Base de Dados
de Ontologias

Table 1.Comparativo entre KAON REVERSE e Oveia.

Partindo deste ponto de vista, destaca-se as vantagens de cada uma. Por um lado,
a KAON REVERSE apresenta vantagens em relação ao uso de uma interface gráfica
para a especificação de ontologias e o uso de engenharia reversa das fontes de dados
para auxiliar o mapeamento. Por outro lado, oOveiadestaca-se por ser mais flexı́vel
em relaç̃ao às fontes de dados passı́veis de extraç̃ao (mesmo que todos os drivers de
extraç̃ao ñao estejam implementados) e em relação ao processo de especificação. Além
disso, oOveiadiferencia-se por gerar uma base de dados de ontologias capaz de manter
os dados extraı́dos.

Ao fazer uso de uma linguagem de especificação (XS4TM) semelhantèa linguagem
padr̃ao queé usada para escrever os XML Topic Maps, oOveiafacilita o processo de
extraç̃ao ao projetista da ontologia, o queé uma clara vantagem, visto ser este o foco
do sistema. Assim, torna-se muito simples e conciso criar uma nova visão conceitual
diferente sobre as mesmas fontes.

5 Conclus̃ao

O objetivo deste artigo foi a apresentação de uma arquitetura para a construção au-
tomática de Topic Maps, a partir da extração de informaç̃ao de fontes de dados diver-
sas. Esse sistema, designado porOveia, resultou de uma proposta inicial denominada
TM-Builder, o qual aborda um extrator de ontologias totalmente baseado em XML.

A extraç̃ao de informaç̃ao de fontes heterogêneas de informação é especificada
pela linguagem XS4TM, a qual define quais os conceitos e relações encontradas nestas
fontes de informaç̃ao que ser̃ao mapeadas para tópicos e associações, respectivamente,
no Topic Maps gerado peloOveia.

XS4TMé a linguagem para especificar a extração de Topic Maps a partir de recursos
de informaç̃ao. XS4TM classifica os tópicos, dando-lhes uma semântica mais concreta,
atrav́es da associação de um tipo de tópico, um tipo de associação ou um tipo de papel
de atuaç̃ao em ocorr̂encias. Ent̃ao, do ponto de vista de descrição da ontologia, obtém-se
ganho por se dispor de uma semântica mais precisa.

O Oveiaé uma evoluç̃ao doTM-Builder, o qual estava limitado ao processamento de
documentos XML. A fim de evitar esse problema, foi construı́da uma nova arquitetura
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que prov̂e uma abstraç̃ao dos tipos de fontes de dados baseada emdriversde extraç̃ao.
O resultado obtido foi uma camada de independência da fonte de dados, que torna
posśıvel a extraç̃ao em fontes de dados diversas, de forma transparente e em umaúnica
especificaç̃ao.

A principal vantagem desta propostaé a possibilidade de adaptação do processo de
especificaç̃ao e extraç̃ao de ontologias a um maior número de casos reais, sem acarretar
em mudanças de formato do recurso de informação.

Outra vantageḿe o que eventuais modificações nas fontes de informação (obvia-
mente mudanças ao nı́vel de seu contéudo, e ñao estruturais – incluindo-se novos da-
dos ou excluindo-os), não torna necessária uma modificaç̃ao da especificação XS4TM;
basta voltar a executar o extrator com a fonte de informação com os novos dados inseri-
dos (ou retirados).

Um dos projetos a ser desenvolvido em breve será um ḿodulo que permita a con-
vers̃ao de um documento XTM para uma BD Ontologia, assim como possibilite a
extraç̃ao de um Topic Map da BD Ontologia para um documento XTM. Com este
módulo, o utilizador pode rapidamente ter um conjunto de topic maps armazenados
no formato desejado, seja em documentos XML (no padrão XTM) ou em base de dados
relacionais (em uma BD Ontologia).

A fusão entre Topic Maps, conhecida comomerge, não foi considerada nesta versão
de XS4TM. Isso implicaria um tratamento mais complexo no processo de extração, o
que ñao seria víavel no presente momento.

OOveianão possui um ambiente amigável para o utilizador criar suas especificações.
Aparentemente o processo de criação de um documento XS4TM ou XSDS mostra-se
trabalhoso. Isso exige que o utilizador conheça o padrão dos documentos de especificação,
queé o padr̃ao XTM. Por outro lado,́e sabido que esta tarefa pode ser auxiliada por fer-
ramentas de edição de documentos XML, como exemplo o XMLSpy4, mas essa função
de criar uma interface de especificação agrad́avel e f́acil de usar será um outro t́opico
de investigaç̃ao futura.
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