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Resumo 
 

Esta tese intitulada de “Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação 

Automática em Empresas Virtuais”, propõe o desenvolvimento de uma ontologia na 

área de negócio da domótica, ilustrada no cenário de formação de Empresas Virtuais.  

 

A Empresa Virtual é uma estrutura organizacional ágil, constituída por empresas 

individuais e autónomas que se comprometem entre si em cooperativas temporárias de 

modo a responder a novos requisitos do mercado. Porque estas empresas individuais são 

heterogéneas e, possivelmente desconhecidas, torna-se necessária a regularização da sua 

actividade conjunta, o que é conseguido por intermédio da denominada Instituição 

Electrónica (IE). A IE é uma plataforma de suporte à actividade de comércio 

electrónico, que impõe normas e regras de comportamento cooperativo. A IE 

disponibiliza ainda um conjunto de serviços institucionais, entre os quais se destaca, o 

suporte à negociação automática necessária à formação de uma Empresa Virtual, por ser 

o mais presente neste trabalho. 

 

Tal como existem instituições que regulam a forma dos cidadãos interagir nas 

sociedades humanas, a IE é uma representação virtual das correspondentes instituições 

do mundo-real. A IE será modelada por um Sistema Multi-Agente (SMA), em que os 

agentes representam as empresas e clientes do mercado electrónico. Os serviços 

institucionais devem servir para ajudar nos esforços de coordenação entre os agentes 

que representam entidades diferentes do mundo-real que interagem para o 

estabelecimento de relacionamentos de negócio. 

 

De modo a tratar problemas de interoperabilidade neste tipo de sistemas, as ontologias, 

enquanto forma de representação de conhecimento, desempenham um papel importante. 

Enquanto que, nos casos dos SMA homogéneos, a adopção de uma ontologia comum é 

condição suficiente para a comunicação eficaz, no caso dos SMA abertos, tal não se 

verifica. A heterogeneidade intrínseca dos agentes, implica que cada agente possua um 

vocabulário próprio definido na sua ontologia privada. A utilização de diferentes 

conceitos para a representação de uma mesma informação provoca desentendimentos 

entre os agentes. Embora a IE possua serviços de ontologia para assegurar o 



   

entendimento dos agentes, estes não serão usados neste trabalho, por não ser esse o 

objectivo. Assume-se que os agentes possuem ontologias semelhantes.  

 

As novas tecnologias vieram potenciar a domótica, automação doméstica, que apesar de 

existir há mais de duas décadas, só agora começa a ter visibilidade comercial. A 

ontologia desenvolvida é constituída por diversos produtos da domótica, seus atributos e 

relações, bem como as regras implícitas de negócio. 

 

Pretende-se que na Instituição Electrónica existente, plataforma que já inclui 

metodologias de negociação apropriadas para a formação de Empresas Virtuais, seja 

utilizada a ontologia desenvolvida na área da domótica, para ilustração da respectiva 

negociação entre os agentes presentes no mercado. 

 

 

 

 

 

 



  

Abstract 
 

This thesis entitled “Construction and Exploration of Ontologies for the Automatic 

Negotiation in Virtual Enterprises”, considers the development of an ontology in the 

home automation business area, adapted to the Virtual Enterprises formation scenario. 

 

The Virtual Enterprise is a flexible organizational structure, composed of autonomous 

and individuals’ enterprises committed between them in temporary associations in order 

to answer new market requirements. Since these individual enterprises are 

heterogeneous and possibly unknown to each other, the regularization of its dual 

activity is a crucial issue. This task can be effectively done by the so called Electronic 

Institution (EI). The IE is a framework that supports the electronic commerce activity, 

imposing norms and rules of cooperative behaviour. The EI provides also a set of 

institutional services, one of these services is the support to the automatic negotiation 

process that leads to the Virtual Enterprise formation.  

 

Like the institutions that regulate the way citizens interact in human societies, the IE 

concept represents the virtual counterpart of real-world institutions. The EI is modelled 

through a Multi-Agent System (MAS), where agents represent enterprises and 

customers of the electronic market. The institutional services will help the effective 

coordination between agents which represent different entities of the real-world, and 

interact for the establishment of business relationships.  

 

In order to deal with interoperability problems in this electronic business scenario, the 

ontologies, as a method of knowledge representation, play an important role. While, in 

the cases of the homogeneous MAS, the adoption of a common ontology is enough for 

an efficient communication, it is not the case in open MAS where agents are 

heterogeneous. Here, each agent possesses a specific vocabulary in their own private 

ontology. The use of different vocabulary for the representation of the same issue 

provokes misunderstandings between agents, and ontology services can help in solving 

this interoperability problem. Although the IE also includes ontology services, these 

will not be used in the present work, since it is not the goal’s work. We assume that 

agents have similar ontologies. 



   

 

The new technologies have improved the home automation area, that although exists for 

more than two decades, only now starts to have commercial visibility. The developed 

ontology includes different products of the home automation, its attributes, its relations 

and the implicit business rules.  

 

We intend to use the Electronic Institution framework, that already includes appropriate 

negotiation methodologies for Virtual Enterprises formation, with a specific ontology 

developed in the home automation area, to illustrate the negotiation process between the 

agents in the market. 
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1 Introdução 
 

Neste primeiro capítulo pretende-se dar ao leitor uma visão global do trabalho 

desenvolvido, começando por uma breve reflexão sobre o tema, passando pela 

motivação que levou ao desenvolvimento da presente tese e por uma análise económica 

do comércio electrónico. Neste capítulo são também referidos os objectivos gerais e 

específicos propostos nesta dissertação, e por fim é apresentada a estrutura do presente 

documento. 

 

1.1 Tema 
 

Esta tese propõe a utilização de uma metodologia de negociação, no contexto dos 

Sistemas Multi-Agentes (SMA), adaptada ao cenário de formação de Empresas Virtuais 

(EV). Com o apoio de uma plataforma de suporte à formação de Empresas Virtuais, 

com a inclusão de múltiplos intervenientes no mercado e respectivas ontologias, 

propõe-se apresentar um caso prático e realista referente à área de negócio da domótica. 

 

A ontologia tem um papel essencial, enquanto forma de representação de conhecimento 

e desempenha um papel importante na gestão de problemas de interoperabilidade. As 

EVs são estruturas organizacionais ágeis, em que as empresas individuais e 

heterogéneas se comprometem entre si em cooperativas temporárias de modo a 

responder a um novo requisito do mercado. A plataforma de formação de EV a utilizar 

será o ForEV (Formações de Empresas Virtuais), plataforma esta, constituída por um 

sistema de negociação que utiliza um algoritmo de aprendizagem por reforço 

(Aprendizagem-Q) que é adaptada para a negociação no comércio electrónico, sobre 

bens descritos por múltiplos atributos. 

 

1.2 Motivação 
 

A crescente atractividade do comércio electrónico (e-business) é justificada quer pelas 

mais recentes evoluções tecnológicas quer pelo estado económico das empresas que 

devido a diversos factores como crises económicas, concorrência ou até mesmo por 
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factores estratégicos procuram o comércio electrónico para fazer face às novas 

necessidades. 

 

Com o referido aumento da atractividade do comércio electrónico aumentam as 

imitações, novas entradas e novos perigos sendo que o sucesso deste novo modelo de 

negócio será daqueles que conseguirem: integrar a tecnologia da Internet com a 

estratégia da empresa; integrar todas as actividade com a cadeia de valor (fornecedores, 

clientes e distribuidores); um fácil acesso à Internet por parte de clientes e fornecedores; 

uma fidelização electrónica;  a confiança electrónica; e por último e igualmente 

importante o suporte da gestão de topo. 

 

Sendo o comércio electrónico definido por transacções elaboradas electronicamente na 

sua definição mais ampla e genérica, tem como aplicação os mercados electrónicos, 

sistemas inter-orgazacionais e o serviço ao cliente. A sua estratégia assim como a dos 

sistemas de informação (SI) tem como objectivo a obtenção de vantagem competitiva. 

 

O crescimento do comércio electrónico provoca rápidas mudanças no mercado e o seu 

potencial é tão grande que muitos acreditam que seja a nova economia a que irá decidir 

o sucesso do futuro de negócio das organizações mas Porter1 avisa: não será a criação 

ou a adesão a plataformas de comércio electrónico mas sim a forma como é efectuada. 

 

Ou seja obter-se-á vantagem competitiva se não se imitar os concorrentes, mas sim 

fazendo melhor e diferente de modo a obter valor único para os clientes, privilegiando 

objectivos que tragam retorno a longo prazo dos investimentos, cadeias de valor 

diferenciadoras, opções estratégicas para obter exclusividade no mercado e continuidade 

nas estratégias definidas. 

 

1.2.1 Análise SWOT do Comércio Electrónico 
 

Vamos agora e segundo [Anacom, 2003] proceder a uma análise SWOT do comércio 

electrónico. Esta análise permite-nos enumerar e discutir as principais Forças, 

                                                
1 Referênciado em [Ward e Peppard, 2002] 
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Fraquezas, Oportunidades e Ameaças (SWOT – Strengths, Weakness, Opportunities and 

Threats) do comércio electrónico. 

 

FORÇAS  

As principais forças associadas ao comércio electrónico podem ser enumeradas nos 

seguintes pontos: 

− É um mercado global, pois não existem limites geograficamente definidos 

− É centrado no consumidor final, pela possibilidade de personalizar produtos e 

serviços de acordo com as preferências individuais dos consumidores. 

− Aumenta a produtividade, competitividade e qualidade, o que é conseguido 

pela maior proximidade entre fornecedores e clientes. 

− Permite serviços de forma permanente (from anywhere, at anytime), pois as 

lojas virtuais estão abertas 24 horas por dia. 

− Facilita a gestão de cadeias de distribuição, evitando os tradicionais 

importadores, grossistas e retalhistas, diminuindo custos e aumentando a rapidez 

no serviço.  

− Reduz custos de transacção, pois muitos processos rotineiros (consulta de 

catálogos, por exemplo) são desenvolvidos electronicamente com sucesso.  

 

 

FRAQUEZAS 

As principais fraquezas associadas ao comércio electrónico podem ser enumeradas nos 

seguintes pontos: 

− Dependência das Tecnologias de Informação e Comunicação 

− Infra-estruturas de comunicação deficientes, em algumas situações pode 

ser exigido o uso de infra-estruturas de comunicação poderosas a nível de 

largura de banda e capacidade computacional. 

− Custo elevado das telecomunicações,  principalmente em países onde existe 

monopólio dos operadores de telecomunicações.  

− Quadro legislativo insuficiente, para a necessária regulação das actividades 

do comércio electrónico. 

− Cultura de mercado, a não existência de um contacto directo com os 

produtos pode ser um impedimento à aceitação deste tipo de comércio. 
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− Excessiva interacção com os clientes, pode originar insatisfação dos clientes 

por impossibilidade de resposta às imensas solicitações recebidas (uma 

situação típica é o possível número excessivo de mensagens electrónicas 

sendo difícil a resposta atempada a todas elas) 

 

 OPORTUNIDADES 

As oportunidades são identificadas de acordo com as entidades a que dizem respeito: 

Empresas, Instituições Financeiras, Administração Pública, Ensino e Trabalhadores. 

− Empresas, é agora possível alcançar novos mercados. 

− Instituições Financeiras, é possível participar em novos serviços centrados 

no cliente. 

− Administração Pública, é possível obter uma maior eficiência e proximidade 

dos cidadãos e das empresas. 

− Ensino, é possível o desenvolvimento de novas formas de ensino (plataformas 

de e-learning) 

− Trabalhadores, é possível o trabalho realizado a partir de casa ou qualquer 

outro local, o denominado trabalho à distância. 

 

AMEAÇAS 

As principais ameaças ao comércio electrónico são: 

− A falta de consciencialização para o comércio electrónico, sendo necessário 

divulgar eficientemente as possibilidades, oportunidades e benefícios deste 

novo tipo de comércio a todas as entidades interessadas e formação adequada 

(nomeadamente às PMEs). 

− A não inclusão de uma parte significativa de entidades interessadas na 

actividade de comércio, devido a factores como: a insuficiência e custo 

elevado de infra-estruturas de comunicação e computação, a falta de 

formação.  

− A perda de privacidade dos utilizadores, sendo necessário adoptar 

mecanismos eficientes de confidencialidade electrónica. 

− A perda de identidade cultural 
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− A insegurança na realização das transacções comercias, tornando-se 

necessário o uso de mecanismos adequados de certificação, autenticação de 

utilizadores e integridade de dados.  

 

1.3 Objectivos 
 

Derivado às rápidas mudanças no mercado provocadas pelo comércio electrónico, as 

empresas necessitam de acompanhar tais mudanças e aproveitar as novas oportunidades 

a elas inerentes, de modo a não caducar a sua viabilidade económica. 

 

Mas como já foi anteriormente referido não se obterá vantagem competitiva imitando os 

seus concorrentes, nem simplesmente aderindo ao comércio electrónico, é necessário 

fazer melhor que os concorrentes e principalmente ter capacidade de criar valor único, e 

diferenciador para os clientes. 

 

Devido à necessidade da criação do referido valor único e diferenciador, viu-se na área 

da Inteligência Artificial uma excelente área para conciliar com o comércio electrónico. 

Isto porque como se sabe a área da Inteligência Artificial é uma área de investigação das 

ciências computacionais, que procura o desenvolvimento de sistemas computacionais 

com capacidade de simular a actividade humana na resolução de problemas, no 

raciocínio ou, de uma forma genérica ser inteligente. 

 

Assim, o objectivo geral para a elaboração desta tese é a apresentação de um caso 

realista de possíveis formações de Empresas Virtuais por intermediário de uma 

Instituição Electrónica, com uma metodologia de negociação no contexto dos Sistemas 

Multi-Agentes. A área de negócio que será focada será a domótica, aonde será 

desenvolvida a Ontologia correspondente.  

 

São definidos como objectivos mais específicos, o estudo dos conceitos a utilizar, 

nomeadamente os conceitos de: Empresa Virtual; Instituição Electrónica e respectivos 

serviços; Ontologias; Negociação em Sistemas Multi-Agentes, e por fim a domótica. 
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A definição de uma ontologia apropriada para a área da domótica, utilizando a 

ferramenta de edição de ontologias Protégé, para a respectiva modelação é outro dos 

objectivos específicos a atingir. 

 

Por fim, pretende-se dotar a ferramenta ForEV2 da capacidade de leitura de ontologias 

criadas no Protégé, mais especificamente, ontologias em formato OWL, para que, desta 

forma, os agentes existentes no sistema possam utilizar a ontologia como utensílio na 

negociação. 

 

1.4 Estrutura da Tese 
 

Este documento encontra-se estruturado em seis capítulos, de entre os quais, o actual 

capítulo, “Introdução” , serve como base introdutória à presente tese. 

 

O segundo capítulo, com o título “Sistemas Multi-Agentes em Empresas Virtuais”, 

relata o estudo dos conceitos envolvidos no referido tema, sendo efectuada uma 

descrição mais detalhada do conceito de comércio electrónico, a sua evolução histórica 

e a descrição dos principais tipos deste género de comércio. De seguida, é apresentada 

uma definição de Empresa Virtual, a sua classificação e o seu ciclo de vida. É ainda 

abordado o conceito de Instituição Electrónica, discutida a sua importância na regulação 

da actividade de comércio electrónico, e enumerados os serviços que esta deve suportar. 

 

O terceiro capítulo, “Ontologias” , para além da definição e descrição dos tipos de 

ontologias existentes, inclui também uma referência às ferramentas que possibilitam o 

seu desenvolvimento e os diferentes tipos de linguagens com que uma ontologia pode 

ser desenvolvida.  

 

A “domótica”  nos dias de hoje, os seus conceitos e aplicações são os temas abordados 

no quarto capítulo contendo o mesmo nome. Neste capítulo é feito o levantamento dos 

protocolos com maior sucesso no presente e os protocolos com possível sucesso num 

futuro breve, nomeadamente o X10, o KNX/EIB e o ZigBee.  

                                                
2 ForEV [Rocha, 2001] é uma plataforma já existente que suporta a actividade de comércio electrónico 
Business-to-Business, incluindo entre outras funcionalidades, um protocolo de negociação apropriado 
para a selecção de parceiros e consequente formação de Empresas Virtuais 
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O quinto capítulo intitulado “Implementação de um Caso Real” apresenta o sistema 

ForEv (Formação de Empresas Virtuais), sistema base no desenvolvimento do presente 

projecto, e a respectiva arquitectura. É também descrita a ontologia desenvolvida para a 

área da domótica, da qual foi possível apresentar o caso de estudo com aplicação prática 

na formação de Empresas Virtuais a partir do sistema ForEV. No final deste quinto 

capítulo, são apresentados alguns testes e experiências efectuadas, assim como algumas 

das plataformas de desenvolvimento utilizadas. 

 

No sexto capítulo, “Conclusão”, é feita uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido. 

Neste capítulo é referenciado as dificuldades encontradas, sucessos e insucessos, sendo 

feita ainda a descrição de algumas limitações e  pontos a melhorar num futuro 

desenvolvimento.  

 

Segue-se a lista de toda a bibliografia referenciada neste documento e os anexos 

necessários de apoio ao documento. 
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2 Sistemas Multi-Agentes em Empresas Virtuais 
 

No presente capítulo pretende-se dar a conhecer ao leitor, todos os conceitos associados 

ao desenvolvimento de Empresas Virtuais a partir de Sistemas Multi-Agentes, tendo 

que se fazer obrigatoriamente referência ao comércio electrónico, o qual nos possibilita 

a presente abordagem. 

 

2.1 Sistemas Multi-Agentes 
 

Um Sistema Multi-Agente (SMA) é um sistema em que muitos agentes de software 

inteligentes comunicam uns com os outros e agem comportalmente de modo a interagir.  

 

Um SMA pode ser definido e segundo [Rocha, 2001] como um grupo de agentes que 

combinam as suas competências e cooperam com o intuito de satisfazer um objectivo 

comum. A adopção de mecanismos de cooperação eficiente dotam o sistema multi-

agente de uma capacidade superior à soma das capacidades individuais dos agentes, 

pois o desempenho emerge através das interacções dinâmicas que ocorrem naturalmente 

entre os agentes individuais. 

 

2.1.1 Definição de Agente 
 

De um modo geral, os agentes de software são programas computacionais com alguma 

capacidade de raciocínio. Não existe uma definição comum, na literatura, para a noção 

de agente, mas as características enumeradas a seguir são usalmente usadas para 

descrever agentes de software. Nesta descrição, faremos a distinção entre a noção fraca 

e a noção forte de um agente. 

 

A noção fraca de agente, que deriva essencialmente das áreas da computação 

distribuída, e inteligência artificial distribuída, vê o agente como um paradigma de 

automação da cooperação em ambientes distribuídos. Assim, um agente é definido 

como uma entidade computacional resolvente de problemas, que exibe as propriedades 

de: 
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Autonomia  

Um agente executa as suas tarefas sem intervenção directa do humano ou de outros 

agentes. Possui controlo sobre as suas próprias acções e sobre o seu estado interno. 

 

Sociabilidade  

O agente interage com outros agentes ou com o humano no sentido de finalizar a 

resolução de um problema seu ou ajudar os outros na sua actividade. Esta função 

requer a existência de um meio de comunicação que permita aos agentes informar 

os outros de quais são os seus requisitos, bem como de um mecanismo interno de 

decisão sobre como e quando as interacções com os outros são apropriadas.  

 

Reactividade  

O agente observa o ambiente e responde em tempo útil a alterações que nele 

ocorram.  

 

Pró-actividade  

O agente não actua apenas em resposta à observação do ambiente, mas possui 

objectivos e exibe comportamento oportunista, sendo capaz de tomar a iniciativa 

sempre que apropriado.  

 

Racionalidade  

Um agente deve actuar racionalmente na tentativa de satisfação dos seus objectivos, 

tentando maximizar o seu desempenho, relativamente a uma função de avaliação 

própria.  

 

A noção forte de agente, que deriva essencialmente da área da inteligência artificial, 

envereda por uma visão antropomórfica, onde um agente é visto como uma entidade 

cognitiva e com consciência, que é capaz de exibir sentimentos, percepções e emoções, 

à semelhança dos humanos. Assim, um agente apresenta as seguintes propriedades:  

 

Conhecimento e Crença  

Possuir conhecimento é muito mais que possuir informação, é não apenas a 

colecção de informação de uma forma dinâmica, mas também o raciocínio sobre 
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essa informação. É necessário definir qual a melhor estratégia de raciocínio a 

aplicar em uma determinada situação, e porquê (meta-conhecimento). Uma crença 

representa a noção actual que o agente possui sobre determinado facto. As crenças 

são geralmente dinâmicas, isto é, podem alterar o seu valor de verdade com o 

tempo.  

 

Intenções e Obrigações  

Intenções são objectivos que o agente possui a longo prazo, e que resultam em 

padrões de comportamento que levam à execução de acções individuais. As 

obrigações estão relacionadas com compromissos que o agente assumiu. A partir do 

momento que o agente expressou a sua disponibilidade para executar determinada 

tarefa, é responsável por realizar as acções necessárias para tal.  

 

Veracidade e Benevolência  

Um agente deve ser sempre verdadeiro. Benevolência significa que o agente não 

deve assumir um comportamento contra-produtivo, mas, antes pelo contrário, deve 

tentar sempre satisfazer os pedidos que lhe são dirigidos.  

 

Um agente será, portanto, tanto mais cognitivo quanto maior número destas 

características incluir.  

 

Arquitecturas de agente  
 

De acordo com a sua arquitectura, a Inteligência Artificial classifica os agentes 

computacionais em três grandes categorias: agentes deliberativos, agentes reactivos e 

agentes híbridos. [Wooldridge e Jennings, 1994] 

 

Agente deliberativo  

Um agente deliberativo possui um modelo simbólico explícito do mundo, e realiza as 

suas decisões (selecção de qual acção executar num instante próximo) através de 

raciocínio lógico. O agente possui uma representação interna do mundo, e um estado 

mental explícito que pode ser modificado por alguma forma de raciocínio simbólico. Na 

construção de tais agentes, colocam-se dois importantes problemas: 
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• A representação do mundo: como traduzir o mundo real para uma descrição 

simbólica em tempo útil.  

• O problema de raciocínio: como simbolicamente representar a informação sobre 

os processos e entidades existentes no complexo mundo real, e como levar os 

agentes a raciocinar sobre essa informação em tempo útil. 

 

Agente reactivo 

Um agente reactivo não inclui qualquer modelo simbólico do mundo, nem requer 

raciocínio simbólico complexo. O agente comporta-se como um autómato inserido no 

ambiente que o rodeia, baseado numa lógica modal do conhecimento. O agente reactivo 

realiza as suas decisões “em tempo real”, geralmente com base num conjunto de 

informação muito limitado e regras simples de situação/acção que têm o nome de 

comportamentos. Não necessita de qualquer representação simbólica do mundo, 

efectuando todas as suas decisões com base em informação proveniente de sensores. 

 

Agente híbrido  

Enquanto os agentes puramente reactivos têm uma limitação muito importante, que é a 

dificuldade em implementar comportamento direccionado a um objectivo, os agentes 

puramente deliberativos são baseados em mecanismos de raciocínio muito complexos e 

tornam-se, por vezes, incapazes de uma reacção imediata a estímulos do exterior.  

 

Um agente híbrido combina estas duas componentes, e caracteriza-se por uma 

arquitectura composta por níveis ou camadas. A possibilidade de realizar uma 

disposição por níveis é uma ferramenta poderosa para estruturar as funcionalidades e 

controlo do agente. A ideia principal é categorizar as funcionalidades do agente em 

camadas dispostas hierarquicamente onde geralmente a camada reactiva tem alguma 

prioridade sobre a camada deliberativa, de modo a permitir uma resposta rápida aos 

eventos mais importantes detectados no ambiente.  

 

Os agentes híbridos, e porque a sua arquitectura apresenta uma disposição de 

componentes em níveis, podem ser incrementados dinamicamente, por adição de planos 

que são criados quando ocorrem eventos externos específicos, ou alterações no estado 

interno do agente. 
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A arquitectura “BDI”  
 

A arquitectura BDI (“Belief-Desire-Intention”) [Rao e Georgeff, 1991] é uma 

arquitectura deliberativa, onde os chamados “estados mentais” do agente apresentam 

um papel central. A ideia básica desta aproximação é o conseguir descrever o estado 

interno de processamento de um agente através de um conjunto de “estados mentais”, e 

definir a arquitectura de controlo através da qual o agente selecciona o seu curso de 

acção. Os “estados mentais” adoptados na definição das arquitecturas BDI diferem de 

autor para autor. Todavia, a noção de crença (“belief” ), desejo (“desire”)  e intenção 

(“intention”)  são aceites unanimemente, até porque estão na origem do nome atribuído 

a esta classe de arquitecturas de agentes.  

 

Crença  

As crenças de um agente referem-se ao que o agente acredita ser possível em 

determinado momento, e descrevem a perspectiva do agente sobre o estado do 

ambiente. As crenças representam informação.  

Um outro conceito relacionado com a crença é o conceito de conhecimento. O 

conhecimento do agente é geralmente definido como sendo uma crença verdadeira.  

 

Desejo  

Os desejos de um agente referem-se ao que o agente deseja obter, não necessitando 

conhecer como o realizar. Os desejos podem ser, num dado momento, 

inconsistentes. Os desejos representam motivos.  

Um outro conceito relacionado com o desejo é o conceito de objectivo. Os 

objectivos de um agente resultam de um processo de raciocínio, por parte do 

agente, que consiste em uma escolha de um subconjunto dos desejos que são 

consistentes e atingíveis.  

 

Intenção  

As intenções referem-se a um conjunto de acções ou tarefas que o agente 

seleccionou, comprometendo-se assim na realização dos seus objectivos. As 

intenções devem ser consistentes internamente. As intenções representam o 

resultado da deliberação. 
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2.1.2  Motivação de um Sistema Multi-Agente  
 

Soluções centralizadas podem ser mais eficientes do que aplicações distribuídas, no 

sentido em que o que é executado num sistema distribuído pode ser transportado para 

um sistema centralizado, e aí optimizado sem necessidade de problemas de 

comunicação entre diferentes aplicações. É ainda possível ter um controlo local sobre 

todas as operações do sistema. Contudo, existem situações em que a solução 

centralizada é impossível de obter, ou não desejada porque as aplicações distribuídas 

são geralmente mais fáceis de entender e desenvolver ou modificar. Assim, soluções 

distribuídas são geralmente adoptadas quando:  

• O problema a resolver é uma composição de sub-problemas. As entidades ou 

aplicações competentes para a resolução dos diferentes sub-problemas 

encontram-se geograficamente distribuídas.  

• O problema é de complexidade ou dimensão extremamente elevada para ser 

executado por uma única entidade. As operações de desenvolvimento, alteração 

ou verificação do sistema apresentam um desempenho substancialmente 

melhorado se realizadas em sub-módulos de dimensão e complexidade reduzida.  

 

Um sistema distribuído obriga a uma interacção constante entre os seus membros, 

partilhando competências, com vista à resolução conjunta de um problema. Um dos 

principais problemas que se colocam na actuação de um sistema distribuído é o 

problema da comunicação entre os seus membros.  

 

2.2 Comércio Electrónico 
 

O comércio electrónico é um conceito que já nos habituamos a ouvir com alguma 

frequência, devido essencialmente ao sucesso da confluência entre a tecnologia, a 

criatividade e o capital. A tecnologia tem disponibilizado novas funcionalidades e 

instrumentos às empresas, que lhes permite serem conduzidas de uma forma rápida, 

eficiente e segura. A criatividade tem permitido aos empresários romper com os 

paradigmas da “velha economia” que se baseia na indústria tradicional e nos antigos 

modelos de produção industrial para oferecer soluções através de estruturas de negócio 

novas, excitantes e, totalmente diferentes. O capital, que é o motor de qualquer 
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economia, tem proporcionado o suporte financeiro necessário para colocar estas 

vertentes técnicas e humanas em movimento. [Anacom, 2003] 

 

2.2.1 Definição 
 

Pode-se definir o comércio electrónico de uma forma simplista como o acto de realizar 

negócio por via electrónica. Contudo, esta seria uma forma muito simplista de 

caracterizar um fenómeno que tem vindo a provocar mudanças tão drásticas e rápidas 

nas estruturas de mercado, sociais e financeiras a nível mundial [Anacom, 2003]. De 

uma forma mais elaborada, poderia ser também definido como “qualquer tipo de 

transacção comercial, em que as partes envolvidas interajam electronicamente e não 

através de trocas ou contactos físicos”. [Rui Jesus, 1997] 

 

Podemos também definir comércio electrónico segundo a linha seguida pelo 

International Data Corporation (IDC) como todo o processo pelo qual uma encomenda 

é colocada ou aceite através da Internet, ou de outro qualquer meio electrónico, 

representado, como consequência, um compromisso para uma futura transferência de 

fundos em troca de produtos ou serviços. 

 

O Eurostat, que adopta uma definição na linha seguida pela Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), define o comércio electrónico 

como “a transacção de bens e serviços entre computadores mediados por redes 

informáticas, sendo que o pagamento ou entrega de produtos transaccionados não terá 

que ser, necessariamente, feito através dessas redes”. [Anacom, 2003] 

 

Em todas as definições sobre comércio electrónico o traço comum é a distinção entre 

este tipo de comércio e o comércio tradicional, incidindo principalmente em como a 

informação é trocada e processada, sendo que no comércio electrónico em vez de existir 

um contacto pessoal e directo entre os actores, existe um canal electrónico que permite a 

troca da informação entre os intervenientes. 

 

Podemos ainda identificar dois tipos de actividades distintas no comércio electrónico: a 

directa e a indirecta. 
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− O comércio electrónico directo – consiste na encomenda, pagamento e entrega 

online de produtos (bens incorpóreos) ou serviços.  

− O comércio electrónico indirecto – consiste na encomenda electrónica de 

produtos que, pela sua natureza tangível (bens corpóreos), continuam a ter de 

ser entregues fisicamente, utilizando para esse efeito os tradicionais canais de 

distribuição. 

 

2.2.2 Evolução Histórica 
 

Ao longo dos anos foram aparecendo diversas formas de comércio. No início dos anos 

20 nos Estados Unidos da América apareceu a venda por catálogo, forma de comércio 

esta que foi impulsionada pelas grandes lojas. Este sistema de venda revolucionário para 

a época, consistia num catálogo com fotos ilustrativas dos produtos a vender. Este 

sistema permitia chegar a um maior número de pessoas sem estas terem que se deslocar 

aos locais de venda e poderem escolher os produtos na tranquilidade dos seus lares sem 

a pressão dos vendedores. A venda por catálogo toma maior impulso com o 

aparecimento dos cartões de crédito, por conseguir um tipo de relação de maior 

anonimato entre o cliente e o vendedor. 

 

Em meados dos anos 80, com a ajuda da televisão, surgiu uma nova forma de venda por 

catálogo, também denominada de venda directa. Desta maneira os produtos são 

mostrados com um maior realismo e com a possibilidade de serem realçadas as suas 

características. A venda directa é feita utilizando um telefone e usualmente o pagamento 

é realizado por cartão de crédito. 

 

Foi desde o aparecimento do cartão de crédito que a maioria das pessoas se aperceberam 

da existência do comércio electrónico. No entanto, com o surgimento da Internet, na 

primeira metade dos anos 90, os serviços electrónicos começaram a proliferar em todo o 

mundo, mas na verdade, já desde o início dos anos 70 que as empresas começaram a 

adoptar o comércio electrónico. 

 

Durante essa década, os mercados financeiros assistiram às primeiras mudanças 

resultantes da introdução de uma das mais elementares formas de comércio electrónico, 
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o serviço EFT (Electronic Funds Transfer) que consistia na realização de transferências 

electrónicas de fundos entre bancos, que funcionavam com a segurança das redes 

privadas.  

 

Entre os anos 70 e o início dos anos 80, o comércio electrónico difundiu-se pelas 

empresas na forma de mensagens electrónicas por meio do EDI (Electronic Data 

Interchange) e do correio electrónico, sendo a principal diferença entre ambos o facto 

do EDI tratar da transferência de dados estruturados (transferência de informação “de 

aplicação para aplicação”), enquanto que o correio electrónico se relaciona com a 

transferência de dados não estruturados (transferência de informação “de pessoa para 

pessoa”). 

 

O EDI  surgiu por influência dos grandes grupos económicos que actuavam em sectores 

com elevados volumes de procura, tais como as industrias automóvel e alimentar. 

Funcionando como uma forma estruturada de trocar dados entre as empresas (dados 

associados a documentos, tais como notas de encomendas, facturas, guias de remessa, 

ordens de pagamento, etc.), o EDI permitiu às grandes empresas automatizar os seus 

procedimentos de compra, por exemplo, ligando os grandes retalhistas aos seus 

fornecedores, limitando assim o recurso ao papel e permitindo automatizar a gestão de 

stocks. [Anacom, 2003] 

 

Outro tipo de comércio electrónico que antecedeu o aparecimento da Internet foi o 

baseado em Redes Proprietárias, que tem como caso de sucesso o da América Online, 

Compuserve e a Minitel. As Redes Proprietárias implicavam que as transacções fossem 

efectuadas tendo em conta um conjunto de pressupostos predefinidos pela gestão dessas 

redes e aceites por todos os membros utilizadores. 

 

No entanto é nos anos 90 e com a chegada da Internet que se assiste a uma grande 

mudança no comércio electrónico, através de uma mais fácil utilização de soluções 

tecnológicas cada vez mais sofisticadas, no que toca aos problemas da publicação e 

difusão de informação, e da realização de transacções comerciais através das mais 

variadas formas. 

 



19 

Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação Automática em Empresas Virtuais 

De uma forma geral, no comércio electrónico via Internet, as partes envolvidas numa 

transacção não se conhecem antecipadamente e também não necessitam de aceitar um 

conjunto de regras preestabelecidas, como no caso das Redes Proprietárias. 

 

O advento da Internet nos anos 90 veio, então, dar origem a um novo paradigma para o 

mundo dos negócios. Para as empresas, a Internet traduziu-se em alterações muito mais 

profundas e fundamentais do que as alcançadas com o EDI. Funcionando como uma 

rede global, a Internet associa à vantagem de ser universal, o facto de apresentar baixos 

custos de acesso e funcionamento, facilidade de uso, flexibilidade e interactividade. 

  

2.2.3 Principais Tipos de Comércio Electrónico 
 

Existem inúmeras classificações de comércio electrónico, tudo depende do produto ou 

serviço transaccionado, o sector de actividade a que correspondem, a tecnologia de 

suporte usada, os montantes envolvidos nas transacções ou o tipo de intervenientes no 

processo. 

 

Mediante este tipo de classificação são identificados diferentes modelos de negócio 

entre os quais se destacam: 

 - Business-to-Business (B2B); 

 - Business-to-Consumer (B2C); 

 - Business-to-Administration (B2A); 

 - Consumer-to-Administration (C2A). 

 

Destes tipos de comércio electrónico iremos analisar com maior detalhe dois, que serão 

o B2B e o B2C, isto porque esses conceitos serão úteis para a apresentação do presente 

trabalho. Segundo [Anacom, 2003], estes dois tipos de comércio são definidos como: 

 

Business-to-Business (B2B) 

 

O comércio B2B engloba todas as transacções electrónicas efectuadas entre empresas. 

Tendo, actualmente, a maior fatia do comércio electrónico realizado, o B2B desenvolve-
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se basicamente em três grandes áreas: o e-Marketplace, o e-Procurement e o e-

Distribution. 

 

Os e-Marketplace consistem em plataformas electrónicas onde as empresas, ora 

assumindo a posição de comprador, ora a de vendedor, se reúnem à volta de um mesmo 

objectivo: estabelecer laços comerciais entre si. Estes mercados digitais podem assumir 

uma forma vertical, quando apenas são frequentados por empresas de uma indústria 

específica, ou horizontal, caso em que é permitida a participação de empresas de várias 

indústrias ou ramos de actividade. 

 

Os e-Procurements são plataformas electrónicas especificamente desenvolvidas para 

suportar o aprovisionamento das organizações, permitindo que estas optimizem a cadeia 

de fornecimento em termos de tempo e de custos, através da automatização das 

interacções com as centrais de compras dos seus fornecedores. 

 

Os e-Distributions consistem em plataformas electrónicas concebidas para integrar as 

empresas com os seus distribuidores, filiais e representantes, permitindo efectuar uma 

variedade de tarefas, desde uma simples consulta a um catálogo electrónico até à 

emissão de facturas e recepção de mercadorias. 

 

Apesar do comércio B2B já se praticar há algumas décadas, nomeadamente com a 

utilização da tecnologia EDI, é com o recurso às mais recentes tecnologias que o 

modelo B2B tem vindo a incentivar inovadoras formas de cooperação empresarial, 

tornando as empresas cada vez mais competitivas e ajudando-as a enfrentar, com 

sucesso, os novos desafios da globalização. 

 

Business-to-Consumer (B2C) 

 

O comércio B2C corresponde à secção de retalho do comércio electrónico e caracteriza-

se pelo estabelecimento de relações comerciais electrónicas entre as empresas e os 

consumidores finais. O estabelecimento deste tipo de relações pode ser mais dinâmico e 

mais fácil, mais esporádico ou descontinuado. 
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Este tipo de comércio tem-se desenvolvido bastante devido à Internet, existindo já 

várias lojas virtuais e centros comerciais na Internet que comercializam todo o tipo de 

bens de consumo, tais como computadores, software, livros, CD’s, produtos 

alimentares, automóveis, produtos financeiros, etc. 

 

Quando comparado com uma situação de compra a retalho no comércio tradicional, o 

consumidor tem mais informação ao seu alcance e passa por uma experiência de compra 

potencialmente muito mais agradável e confortável, sem prejuízo de obter, muitas 

vezes, um atendimento igualmente personalizado e de assegurar a rapidez na 

concretização do seu pedido. 

 

2.3 Empresas Virtuais 
 

Devido a diversos tipos de dificuldades que existem actualmente quer em termos 

económicos, concorrenciais, de qualidade ou mesmo por questões estratégicas as 

empresas formam cooperações com outras empresas de forma a responder às 

necessidades do mercado. 

 

Os recentes avanços nas comunicações e distribuição das tecnologias de informação 

mudaram a forma como os negócios são conduzidos. Activo por tecnologias como a 

Internet e o comércio electrónico as empresas deixaram de estar geográfica e socio- 

-culturalmente restritas, tornando-se empresas que não só poderão competir no mercado 

global mas também poderão aproveitar recursos internacionais.  

 

Por todos estes factores, o conceito de Empresas Virtuais (EV) torna-se cada vez mais 

popular na comunidade empresarial.  

 

2.3.1 Definição de Empresa Virtual 
 

Poderemos definir Empresa Virtual, segundo Fischer [Fischer et al., 1996] como uma 

cooperação voluntária de várias empresas autónomas e, possivelmente, distribuídas 

geograficamente. Todas as empresas participantes na cooperação disponibilizam os seus 

recursos, competências, capacidades e conhecimento, para obtenção de um serviço ou 
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produto com base num entendimento comum. A Empresa Virtual possui habilidade de 

reconfiguração dinâmica em reacção às condições do ambiente exterior. 

 

Este novo conceito de entidade empresarial possibilita às empresas individuais a  

redução dos seus processos para competências principais que tentam obter com a 

máxima qualidade e lucro. Assim, as empresas individuais tornam-se um nicho de 

competência em uma área específica do seu domínio. A formação de corporações 

permite a partilha de tais competências, custos, recursos (de capital, intelecto e 

tecnológicos), e ainda a redução da complexidade do problema [Rocha, 2001]. 

 

2.3.2 Classificação da Empresa Virtual 
 

Caracterizar e classificar uma entidade tão genérica e com tantos campos de aplicação 

como a Empresa Virtual não é fácil. A classificação de Empresa Virtual varia muito 

dependendo da base de objectivos de cada autor. 

 

Zimmermann [Zimmermann, 1997] identifica quatro estruturas essenciais de 

desenvolvimento organizacional, quando existe uma corporação. Esta classificação é 

realizada segundo três factores: nível organizacional, nível de desempenho e nível de 

estratégia.  

 

– Nível organizacional – O nível organizacional de uma corporação identifica a 

pertença dos seus elementos a uma mesma empresa, ou empresas independentes. 

Se os elementos de uma corporação são equipas de uma mesma empresa, as 

relações entre eles são intra-organizacionais. Se os elementos de uma corporação 

são empresas independentes, as relações entre eles são inter-organizacionais.  

 

– Nível de desempenho – O nível de desempenho de uma corporação identifica 

o carácter permanente da sua estrutura. A corporação é estável se a sua estrutura 

é estática, isto é, invariante com o tempo. Os seus membros e respectivas 

funções, não se alteram. A corporação é flexível se a sua estrutura é não estática. 

Os membros da corporação alteram-se, de acordo com a situação actual do 

mercado.  
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– Nível de estratégia – O nível de estratégia de uma corporação identifica o 

modo como é conduzido o funcionamento desta. Uma corporação funciona em 

uma economia de escala, se o seu objectivo é a produção padronizada, 

geralmente identificada como a disponibilização de bens standard em grandes 

quantidades. Uma corporação funciona em custo de oportunidade, se o seu 

objectivo é a produção orientada ao consumidor, geralmente identificada como a 

disponibilização de bens não padronizados e em pequena quantidade. O factor 

nível de estratégia está directamente relacionado com o factor nível de 

desempenho. 

 

Bultje e van Wijt [Bultje e Wijk, 1998] classificam as EV em quatro topologias: 

– EV interna – Conceito aplicado a uma empresa constituída por várias 

unidades de negócio, cada uma com grupos e equipas autónomas. As tarefas de 

gestão são, normalmente, executadas de um modo descentralizado por cada uma 

das equipas. Os empregados estão distribuídos por vários locais de trabalho 

diferentes, razão que leva a adoptar este tipo de organização.  

 

– EV estável – Conceito aplicado a um grupo de empresas cooperantes liderado 

por uma delas. As competências não elementares da empresa principal são 

atribuídas (contratadas) a uma das várias empresas fornecedoras do grupo.  

 

– EV dinâmica – Baseada na cooperação aberta entre organizações. As relações 

entre as organizações são baseadas na oportunidade e sempre temporárias. Por 

isso a cooperação apenas acontece quando uma oportunidade de negócio 

aparece. Este tipo de empresa apresenta um grau muito elevado de flexibilidade. 

É tipicamente constituída por pequenas e médias empresas (PMEs) com 

igualdade de tratamento, onde não existe uma empresa principal e a liderança é 

partilhada. 

 

– Empresa Web – Uma empresa Web, também conhecida como ‘empresa ágil’, 

é uma rede temporária de organizações especializadas que baseiam o seu 

negócio no uso da Internet. Pretende oferecer, via Internet, todo o tipo de 

produtos e serviços disponíveis via Internet. O bom funcionamento desta 
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empresa dependente fortemente da gestão e partilha de conhecimento entre os 

parceiros cooperantes. É também, normalmente, constituída por PMEs e 

apresenta uma diferença fundamental em relação à EV dinâmica – é 

completamente baseada nas tecnologias de informação (TIs). Enquanto uma EV 

dinâmica pode existir sem TIs, uma empresa Web não. 

 

Analisando mais atentamente cada uma das topologias apresentadas pode verificar-se 

que as EV dinâmicas e as empresas Internet são as que melhor encaixam na definição 

funcional de EV adoptada no presente trabalho. 

 

Uma das questões levantadas na referida classificação é até que ponto uma EV interna 

ou uma EV estável podem ser consideradas EVs, visto que são empresas que existem 

independentemente das oportunidades de negócio, têm relações permanentes entre os 

seus membros e muitas delas têm uma empresa principal a coordenar a sua actividade. 

 

2.3.3 Ciclo de Vida de uma Empresa Virtual 
 

Para além da organização interna em forma de rede, há uma outra característica 

fundamental da Empresa Virtual: o seu carácter temporário. Apesar de todas as 

empresas terem um ciclo de vida, não é muito comum abordar este tema, talvez porque 

na maioria dos casos se assuma a sua dissolução como um sinal de insucesso 

penalizador do empresário ou gestor. Ao contrário, na Empresa Virtual assume-se desde 

logo um ciclo de vida, provavelmente curto, pelo que na sua implementação, é tido em 

conta o suporte a todas as fases do ciclo de vida.  

 

Coleccionando estudos de diversos autores o ciclo de vida de uma Empresa Virtual, 

pode ser decomposto em quatro fases fundamentais: 

 

− Constituição : É a fase inicial em que a Empresa Virtual é configurada, são 

seleccionadas as empresas individuais participantes no consórcio, é negociado 

um contrato que serve de base ao funcionamento da EV, são definidas as 

funções e autoridade dos membros, também o plano de negócio a respeitar. 
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− Operação : A Empresa Virtual encontra-se em pleno funcionamento seguindo 

a estratégia seleccionada para colocar no terreno o plano de negócio definido. 

É fundamental a adopção de mecanismos apropriados de coordenação e 

monitoração na execução das tarefas com as quais a EV se comprometeu, 

dado que essa execução é distribuída pelos membros que se encontram, muito 

provavelmente, distribuídos geograficamente. 

 

− Evolução : A evolução pode dar-se por diversas razões, desde a natural 

melhoria contínua a reestruturações em consequência de “acidentes de 

percurso”. A necessidade de alterar a estrutura da empresa pode ter que levar à 

renegociação das funções e autoridade dos membros, ou do plano de negócios. 

Na maioria dos casos, não é fácil distinguir entre estas duas últimas fases, 

operação e evolução, já que decorrem normalmente em simultâneo. 

 

− Dissolução : Nesta fase, a empresa virtual cessa a operação e procede-se ao 

seu desmantelamento. As causas da dissolução podem ser perfeitamente 

previsíveis e naturais; por exemplo, para uma empresa orientada ao projecto, 

uma vez este terminado deixa de ter razão de existir. Um aspecto fundamental 

é o das responsabilidades legais e contratuais estabelecidas pela empresa, que 

têm que ser transferidas para outra ou outras entidades (membros, etc.) na 

sequência da sua dissolução. 

 

2.4 Instituições Electrónicas 
 

Com o crescimento e constante evolução das tecnologias de comunicação e informação 

houve mudanças no comércio tradicional devido à eliminação de restrições temporais e 

de espaço, surgindo novas formas de comércio, baseadas em redes de comunicação, já 

definidas no capitulo 2.2 Comércio Electrónico.  

 

A Instituição Electrónica (IE) é uma entidade reguladoradora da actividade decorrente 

do comércio electrónico, e embora podendo estar presente em qualquer tipo de 

comércio electrónico, é no comércio B2B que se torna mais relevante.  
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As Sociedades humanas são governadas por instituições que fornecem serviços ou 

regulam a forma como os cidadãos interagem. A mesma aproximação foi proposta, nos 

últimos anos, como forma de regular a interacção entre agentes de software. O conceito 

Instituição Electrónica (IE ou EI - Electronic Institution) representa a virtual parte 

correspondente das instituições do mundo-real e o seu benefício reside no potencial de 

assegurar a legitimidade e a segurança dos seus membros, através do estabelecimento de 

regras e normas. Além de reforçar as normas, os serviços institucionais devem servir 

para ajudar no esforço de coordenação entre os agentes que representam entidades 

diferentes do mundo-real que interagem para o estabelecimento de relacionamentos de 

negócio. 

 

Uma IE é uma estrutura de suporte que permite transacções entre os interessados, 

através de um conjunto explícito de regras e normas institucionais, por via de uma rede 

de comunicação. Assim, a IE assegura a confiança e credibilidade necessária em 

qualquer transacção electrónica.  

 

Considerando que a IE é implementada através de um Sistema Multi-Agente, onde as 

empresas individuais são modeladas por agentes deliberativos. A IE regula as 

interacções entre os agentes nas transacções electrónicas, fornecendo o necessário nível 

de confiança que permite aos agentes heterogéneos e desconhecidos efectuar 

transacções comerciais seguras, e assegurando os serviços apropriados para a eficiente 

realização dessas transacções. 

 

Segundo Cardoso e Oliveira [Cardoso e Oliveira, 2004] as IE fornecem um sistema 

normativo onde os agentes seguem acordos de cooperação. Aquando da adesão à 

instituição, um agente rege-se a um conjunto de normas que regulam e suportam todas 

as interacções existentes na IE. A formalização das relações de negócio, através de 

contratos electrónicos, é de primeira importância, assim como regulamentos específicos. 

O sistema normativo imposto é composto pelos seguintes regulamentos: 

• Identificação dos membros – Os agentes têm de estar identificados de modo a 

que possam interagir com a IE, as assinaturas dos agentes também terão de ser 

validadas pelas IE, aquando da assinatura em contratos; 

• Partilha de ontologias específicas – Os agentes terão de ser capazes de usar um 

mesmo tipo de ontologias, de modo a que possam interagir com sucesso, 
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especialmente em compromissos de negócio; a especificação deverá incluir tanto 

o domínio dos termos de negócio como o domínio dependente do vocabulário; 

• Protocolos de negócio e interacção – A IE deverá assistir aos processos de 

interacção, impondo um conjunto bem definido de protocolos; Isto é 

particularmente relevante quando relações de negócio são feitas a partir de 

processos de negociação, que requerem mediação; 

• Normas gerais de negócio – Estas normas são aplicáveis a qualquer acordo de 

negócio, estabelecendo confiança e assegurando que certos comportamentos 

serão impostos. 

• Especificação de contratos – Os contratos serão especificados de acordo com as 

directivas preestabelecidas. 

 

Baseando-se nas regulações definidas, as IE fornecem a estrutura de suporte, de modo a 

facilitar a cooperação de negócio entre os membros. Em [Rocha e Oliveira, 2006] a IE é 

apresentada como o suporte do ciclo de vida da EV. Refinando esse modelo, é 

distinguido um conjunto de serviços que os agentes poderão beneficiar entre os quais: 

• Registo – Serviço que permite aos agentes registrarem-se, garantindo o acesso 

aos restantes serviços; 

• Corretor (Broker) – Suporta as páginas-amarelas, permitindo aos agentes 

encontrar facilmente parceiros; 

• Modelos de contratos – Contratos pré-formatados que formalizam relações 

comerciais típicas, enquanto asseguram o estabelecimento das normas gerais de 

negócio; 

• Mediação na negociação – Utilizando protocolos predefinidos, as IE podem agir 

como intermediários no processo de negócio, tendo superioridade na estrutura 

base e assegurando que o resultado dos contratos são de acordo com as normas 

de negócio; 

• Validação de contratos – Contratos obtidos por um ou mais participantes (e que 

nomeadamente não sejam construídos usando modelos ou mediação 

institucional) podem ser validados segundo as normas gerais, assegurando que 

os envolvidos cumpram com todos os regulamentos da comunidade; 

• Notário – Serviço de registo de contratos, que armazena os contratos 

consumados, assegurando a sua existência legal; 
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• Monitorização e coação de contratos – Mecanismo que monitorizam e impõem a 

execução dos contratos de acordo com as suas cláusulas e normas institucionais 

gerais, registando o cumprimento das transacções e aplicando sanções de não 

conformidades; 

• Mecanismo de Reputação – Assegura que comportamentos errados terão um 

impacto negativo na reputação desses agentes, de modo a desencorajar esse tipo 

de comportamentos. 

 

A Figura 1 reflecte os serviços e regulamentos transcritos. 

 

 
Figura 1 – Regulamentos e serviços de uma Instituição Electrónica [Rocha e Oliveira, 2006] 

 

Resumindo, pode dizer-se que a IE é uma plataforma de suporte à actividade de 

comércio electrónico, que fornece um conjuntos de serviços institucionais, e estabelece 

o cumprimento de normas de comportamento por imposição de sanções e mecanismos 

de reputação. A IE fornece um ambiente aonde um agente regulador pode tomar posição 

na monitorização de toda a actividade económica. Um dos principais papéis deste tipo 

de ambiente é o fornecimento do nível de confiança necessário que permite aos agentes 

de diferentes fontes,  efectuar de um modo seguro, interacções de negócio. [Cardoso et 

al., 2005] 
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2.4.1 Serviços Institucionais 
 

Podemos resumir os principais objectivos de uma IE como sendo: (1) Suportar a 

interacção de agentes com uma estrutura de coordenação, estabelecendo acordos de 

forma mais eficiente; e (2) Fornecer o nível de confiança necessário ao estabelecimento 

de um qualquer acordo comercial, oferecendo um forte ambiente normativo. Estes dois 

pontos estão proximamente relacionados ao ciclo de vida do relacionamento contratual, 

nomeadamente a descoberta da informação, negociação do contrato e execução 

[Cardoso et al., 2005]. 

 

A IE, como plataforma de suporte ao comércio electrónico B2B num ambiente aberto e 

heterogéneo, inclui os seguintes serviços institucionais: 

− Protocolos de negociação adequados, a usar na fase de formação da EV, para 

selecção dos melhores parceiros a incluir na EV 

− Suporte ao estabelecimento e monitorização de contratos electrónicos que 

estipulam os  deveres e direitos de cada uma das empresa membros da EV 

− Serviços de ontologia que permitem o entendimento comum entre empresas 

heterogéneas que possuem a sua ontologia própria 

 

Para o estabelecimento de contratos entre os parceiros da EV, a mediação da negociação 

é baseada em protocolos de negociação e em moldes apropriados de contratos, sendo 

este processo complementado com serviços baseados em ontologias. Estes são 

necessários se visarmos a completa automatização do processo, enquanto se mantém um 

ambiente aberto e desde que um diferente vocabulário dependente do domínio possa ser 

usado por diferentes parceiros de negócio. Entretanto, uma ontologia institucional 

comum deve ser usada a respeito dos termos gerais relacionados com o contrato. A 

validação e o registo dos contratos permitem a sua existência legal. Isto pode acontecer 

em consequência de uma negociação mediada e bem sucedida. 

 

Um forte ambiente normativo é estabelecido rendendo a monitorização de contrato e 

reforço de serviços, que registe transacções e verifique a aplicabilidade das normas 

assim como o cumprimento dos contratos assinados. Cada agente que pretenda usar um 

serviço institucional deve estar registado como membro da IE. Os agentes têm, dentro 
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dos limites da IE, um registo de reputação a respeito do cumprimento dos seus 

relacionamentos contratuais passados. 

 

Os serviços identificados são um completo desafio, do ponto de vista da automatização 

baseada em agentes. Quando elevadas características incluídas num serviço de 

mediação da negociação estiver a ser tratado [Cardoso et al., 2005], é dada uma 

particular ênfase aos serviços baseados em ontologias e à estrutura normativa que 

permite a monitorização e o cumprimento de contrato. 

 

 
Figura 2 – Serviços de uma Instituição Electrónica [Cardoso et al., 2005] 

 

Nas secções seguintes iremos descrever com maior detalhe os serviços institucionais 

actualmente existentes na IE: os serviços de ontologia, a negociação, e os serviços de 

contratação electrónica. 

 

2.4.2 Serviços de Ontologias 
 

No próximo capítulo (capítulo3 - Ontologias) será apresentado em maior detalhe o 

conceito de ontologia, onde será elaborada uma definição deste conceito, enumerados os 

tipos de ontologias existentes, ferramentas de desenvolvimentos e as respectivas 

linguagens. Mas de um modo resumido poderemos dizer que as ontologias são 
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necessárias para ajudar no trabalho colaborativo e possibilitar às empresas 

(representadas por agentes de software heterogéneos) a comunicação, assegurando que 

estas estão a negociar sobre um mesmo bem. Mas os agentes poderão estar a utilizar 

diferentes ontologias sobre um mesmo domínio, ou seja um mesmo domínio poderá ser 

representado de diferentes formas.  

 

Quando dois agentes necessitam comunicar sobre um certo domínio, é imperativo 

chegar a acordo sobre a terminologia a utilizar para descrever esse domínio. 

 

Para que exista um entendimento comum e partilhado de um domínio, e de modo a que 

os agentes não utilizem ontologias que não sejam exactamente iguais para a 

representação da sua visão desse domínio, é necessário existir uma Ontologia 

Institucional. Assim, a instituição define o vocabulário de negócio (apenas) a ser usado 

por todos os agentes, o qual incluirá conceitos, acções e predicados independentes do 

domínio. 

 

Num ambiente descentralizado e distribuído, existe o problema da interoperabilidade no 

que se refere ao modo como a comunicação é realizada entre os humanos e os agentes 

de software, pois as ontologias são desenvolvidas por pessoas heterogéneas e evoluem 

ao longo do tempo. Para a resolução do problema da interoperabilidade no negócio 

electrónico, mais especificamente nas transacções B2B, alguns serviços de ontologias 

revelam-se particularmente úteis, como a definição de dependências entre atributos de 

diferentes produtos, a tradução de termos entre duas ontologias referentes ao mesmo 

domínio ou a conversão de valores (ex.: métricas diferentes). Estes serviços são 

disponibilizados por um Agente de Serviços de Ontologias, presente na Instituição 

Electrónica. 

 

Sendo um dos principais objectivos da IE o estabelecimento de transacções de negócio 

de forma eficiente, e estando as empresas envolvidas numa determinada transacção, 

significa que estarão interessadas em produtos de um mesmo domínio. No entanto, cada 

empresa poderá possuir uma ontologia privada do domínio. É fornecida por [Cardoso et 

al., 2005]  uma ontologia institucional que deve ser usada por todos os agentes 

registados e que define o vocabulário de negócio independente do domínio. Essa  

ontologia contém termos que serão usados durante todo o processo de negociação, 
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assegurando a plena comunicação entre todos os agentes envolvidos. De referir ainda 

que os modelos de contratos são baseados nessa ontologia e novos termos poderão ser 

adicionados de acordo com as necessidades contratuais. 

 

A Figura 3 apresenta uma ontologia institucional onde é visível a definição de 

conceitos, acções e predicados (ex:Price, Buy e IsPurchasable respectivamente). A 

partir destes elementos, podem ser descritos os conceitos básicos e relações usadas, 

quando qualquer informação no contexto de negócio é expressada em língua natural. A 

ontologia institucional poderá ser aplicada a um qualquer domínio. 

 

 

 
Figura 3 – Ontologia Institucional [Cardoso et al., 2005] 

 

Para além da ontologia institucional partilhada, cada agente contém a sua própria 

ontologia. As características da ontologia institucional não permitem a identificação 

correcta do produto ou serviço, pois estes são baseados no domínio e empresas 

diferentes utilizam termos diferentes para a representação de um mesmo conceito. Um 

dos principais objectivos dos serviços baseados em ontologias é fornecer um completo 

entendimento especialmente importante no processo de negociação, de modo a 

assegurar que os agentes estão efectivamente a negociar um mesmo bem.  

 

Em [Malucelli, 2006] é dito que a FIPA (Foundation for Physical Intelligent Agents) 

analisou os problemas de interoperabilidade em SMA heterogéneos e propôs um Agente 

Ontologia (OA – Ontology Agente) para plataformas multi-agente. A FIPA propõe as 

seguintes responsabilidades para este agente(FIPA OSS):  
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i) O OA mantém a ontologia definida.  

ii) O OA responde a queries sobre termos em ontologias ou relações entre 

ontologias. 

iii) O OA poderá fornecer serviços de tradução de expressões entre diferentes 

ontologias ou de diferentes conteúdos de linguagens, possivelmente como um 

interface com o serviço de ontologias. 

 

Malucelli e Oliveira [Malucelli e Oliveira, 2004] criaram um Agente de Serviços de 

Ontologia (OSAg – Ontology Services Agent), que é responsável pelo fornecimento de 

serviços a outros agentes da Instituição Electrónica, de forma a assegurar uma efectiva e 

perceptível comunicação. O OSAg fornece os seguintes serviços: i) serviço de 

correspondência de termos; ii) serviço de conversão de moeda; iii) serviço de conversão 

de medidas. 

 

O serviço de correspondência de termos é útil para quando algum dos agentes não 

entende o conteúdo de uma mensagem recebida por outro agente. Este serviço é o mais 

complexo e é implementado baseado em medidas de semelhanças lexicais e semânticas. 

Esta abordagem também apresentada em [Cardoso et al., 2005] tem como objectivo a 

criação de uma metodologia que realiza a análise das semelhanças lexica e semântica 

sobre os conceitos representados em diferentes ontologias, não sendo necessário 

construir à priori uma ontologia partilhada. As medidas lexicas são usadas para 

comparar atributos, relações entre conceitos e descrições de conceitos. Os atributos 

foram classificado de acordo com os tipos de valores e considerando a relação has-part.  

 

Quanto ao serviço de conversão de moeda poderá ser bastante útil no cálculo dos preços 

dos produtos quando os agentes intervenientes utilizam moedas diferentes. Este serviço 

foi implementado como um Web Service. De forma análoga, o serviço de conversão de 

medidas será útil quando os agentes participantes na actividade de negócio utilizam 

unidades de medida diferentes. 
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2.4.3 Negociação 
 

O processo de formação da EV, implica a negociação entre os participantes que podem 

ser agentes empresa (fornecedores) ou agentes mercado (cliente). O agente mercado tem 

o papel de organizador, significando que é o agente que inicia e guia todo o processo de 

negociação. O agente empresa joga com o papel de respondente, é aquele que tem o 

interesse em pertencer à futura EV e como consequência terá de submeter propostas 

durante a fase de negociação. 

 

Os autores [Rocha et al., 2005] consideram que o bem que é o objecto de uma EV é 

decomposto num conjunto de componentes, e para cada um desses componentes um 

processo de negociação independente toma lugar. Múltiplas negociações são feitas 

simultaneamente durante o processo de formação da EV. 

 

A negociação é uma forma de tomada de decisão onde duas ou mais partes pesquisam 

em conjunto (possivelmente em competição) um espaço de soluções possíveis com o 

objectivo de atingir uma solução comum e aceitável por todas as partes interessadas 

[Rocha, 2001]. Duas componentes básicas são importantes no projecto de qualquer 

sistema de negociação automática no mercado electrónico (ME): o protocolo de 

negociação e as estratégias de negociação.  

 

O protocolo de negociação especifica as regras do jogo, isto é, os regulamentos que 

guiam a interacção entre os participantes. São especificados os tipos de propostas 

admissíveis e estados possíveis da negociação (ex.: aceitação propostas, término da 

negociação).  

 

A estratégia de negociação de um agente é o plano de acção usado por este agente com 

o intuito de atingir o seu objectivo, geralmente traduzida na maximização da sua função 

de utilidade. O mecanismo de negociação consiste no protocolo de negociação, em 

conjunto com as estratégias de negociação dos agentes envolvidos. [Rocha, 2001]  
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O Protocolo de negociação 
 

Durante o processo de negociação que culmina na selecção das empresas que irão fazer 

parte da Empresa Virtual, os agentes (mercado e empresa) naturalmente empenham-se, 

numa sequência de processos negociais composta por múltiplas rondas de propostas e 

contra-propostas. Isto é o que realmente acontece no comércio tradicional, aonde 

humanos trocam propostas e contrapropostas entre eles, tentando um convencer o outro 

a relaxar os valores das suas propostas. O protocolo de negociação é definido de modo a 

seleccionar os participantes que, de acordo com as suas capacidades e disponibilidade, 

irão ser capazes para fazer o melhor acordo. 

 

A proposta de [Rocha et al., 2005] propõem o algoritmo Negociação-Q que introduz 

novos e importantes pontos na negociação em mercados electrónicos: negociação multi-

atributo, aprendizagem na negociação e resolução de dependências distribuídas. 

 

A figura seguinte (Figura 4) ilustra o protocolo de negociação (Negociação-Q) 

 
Figura 4 – Protocolo de negociação [Rocha et al., 2005] 

 

Os parágrafos seguintes descrevem de forma sucinta o protocolo Negociacão-Q, 

proposto em [Rocha et al., 2005].  
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Negociação Multi-atributo 
 

A negociação implica na maioria das transacções electrónicas, ter em consideração não 

só um, mas múltiplos atributos para definir os bens em discussão. Um exemplo disso é 

que o preço de um bem é um factor importante, mas outros factores como o tempo de 

entrega ou a qualidade terão a sua importância a incluir na decisão sobre a compra ou 

venda desse bem. 

 

A atribuição de valores de utilidade aos diferentes atributos em negociação resolve o 

problema da avaliação multi-atributo. É usual que a fórmula de avaliação de uma 

proposta seja simplesmente uma combinação linear dos valores correspondentes dos 

atributos, ponderados pelos valores das utilidades respectivas. Assim, uma negociação 

multi-atributo pode ser convertida em uma negociação de atributo único, a realizar 

sobre o valor da função de avaliação.  

 

Esta abordagem obriga à atribuição de um valor numérico à utilidade de cada atributo. 

Contudo, em alguns casos, pode ser difícil especificar num valor numérico exacto a 

utilidade que um atributo representa. Uma alternativa pode ser simplesmente impor uma 

ordem preferencial sobre os valores do domínio dos diferentes atributos ou sobre os 

próprios atributos. A função multi-atributo presente na fórmula (1) codifica os atributos 

e preferência de valores de atributos de um modo qualitativo [Rocha, 2001]. 
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A negociação implica na maioria das transacções electrónicas, ter em consideração não 

só um, mas múltiplos atributos para definir os bens em discussão. Um exemplo disso é 

que o preço de um bem é um factor importante, mas outros factores como o tempo de 

entrega ou a qualidade terão a sua importância a incluir na decisão sobre a compra ou 

venda desse bem. 

 

A avaliação do valor das propostas é calculado pelo agente mercado, como o inverso do 

valor da soma da diferença entre o óptimo (PrefVi) e o real (Vi) valor de cada um dos 

atributos. Na fórmula, cada parcela deverá ser apresentada por ordem de preferência, 

isto é, atributos identificados por baixos índices são menos importantes dos atributos 

com altos índices. A proposta que apresentar o valor de avaliação mais elevado é 

considerada a proposta vencedora na actual ronda de negociação, pois esta é a proposta 

que apresenta os valores de atributos mais próximos dos considerados óptimos pelo 

agente mercado.  

 

O processo de negociação é realizado por um conjunto de rondas como se pode verificar 

na figura já apresentada (Figura 4), onde os agentes empresa oferecem ronda a ronda 

um pouco mais tentando, relaxando os seus valores preferenciais, e tentando aproximar-

se das preferências do agente mercado, de modo a serem seleccionados como parceiros 

da EV. O agente mercado ajuda os agentes empresa na tarefa de formulação de 

propostas, emitindo um parecer sobre a direcção que estes deverão seguir no espaço 

negociativo. Esses avisos são dados pelo agente mercado sob a forma de comentários 

qualitativos sobre os valores dos atributos incluídos nas propostas correntes. 
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Aprendizagem na Negociação – Aprendizagem Q 
 

O algoritmo Negociação-Q usa a estratégia e aprendizagem por reforço baseado na 

Aprendizagem-Q para a formulação de novas propostas. A Aprendizagem-Q é um 

algoritmo de aprendizagem por reforço, e é um caso especial da classe de algoritmos de 

aprendizagem por diferença temporal. A aprendizagem-Q atribui valores (Q-valores) de 

avaliação a pares estado/acção.  

 

A existência de um algoritmo de aprendizagem por reforço, parece ser o mais 

apropriado em processos de negociação que conduzem à formação de EV, desde de que 

todos os agentes envolvidos partilhem um ambiente desconhecido. Particularmente a 

Apredizagem-Q permite aprender online, o que é uma importante capacidade no cenário 

especifico aonde os agentes irão aprender continuamente durante todos os processos de 

negociação, com informação extraída de cada uma das rondas de negociação, e não 

apenas no fim com o resultado da negociação. 

 

A selecção deste tipo de aprendizagem é fundamentada por duas razões:  

• O algoritmo Negociação-Q (baseado na Aprendizagem-Q) possibilita a 

aprendizagem durante o processo de negociação. Assim, o agente empresa não 

aprende apenas no final da negociação quando é declarado vencedor ou não, mas 

sim enquanto decorre o processo de negociação, ronda a ronda. 

• A Aprendizagem-Q (e logo a Negociação-Q) permite ainda realizar a exploração 

do ambiente, para além da observação do mesmo. A hipótese de explorar novos 

estados, e não apenas seleccionar uma acção promissora de entre um conjunto de 

estados já explorados, é um aspecto essencial em um mercado electrónico. Aqui, 

o ambiente é dinâmico, e assim pode acontecer que, durante a negociação, o que 

é considerado um bom estado neste instante não tenha sido ainda explorado. 

 

A Aprendizagem-Q [Sutton e Barto, 1998] é baseado na ideia da recompensa das acções 

que produzem bons resultados e na punição das acções que produzem maus resultados. 

Quando um agente se encontra no estado e, executa a acção a, recebe a recompensa r, e 

atinge o estado e’, (por execução da acção a no estado e), o valor-Q correspondente é 

actualizado de acordo com a seguinte fórmula:  
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O parâmetro b representa o conjunto de acções admissíveis quando o sistema se 

encontra no estado e’. O parâmetro α representa a taxa de aprendizagem, e o parâmetro 

γ o factor de desconto. O factor de desconto é utilizado para fazer decrescer o peso de 

valores de reforços a receber no futuro. A inclusão deste parâmetro implica que reforços 

imediatos tenham uma maior importância que reforços futuros. [Rocha, 2001] 

 

 
Figura 5 – Aprendizagem-Q [Rocha, 2001] 

 

O valor-Q associado a um par estado/acção é a estimativa da soma de todos as 

recompensas que serão recebidas quando é executada essa acção, quer no imediato quer 

a seguir, retomando o mesmo processo. A actualização do valor-Q associado ao par 

estado e/acção a (Q(e,a)), implica  

• A realização da acção a quando se encontra no estado e, causando a transição 

para o estado e’, e a obtenção de um valor de recompensa r. 

• O cálculo do máximo valor-Q no novo estado e’. Não é requerido o cálculo dos 

valores associados a todos os possíveis sucessores deste estado e’. A razão é que 

uma amostra dos estados sucessores é usada como uma estimativa imparcial do 

valor esperado desse estado. Após múltiplas actualizações, o valor-Q associado 

a uma acção particular, irá convergir para a soma de todas as recompensas 

recebidas quando essa acção é realizada, e é seguida a política óptima nas 

iterações seguintes. 
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O algoritmo converge para os seus valores óptimos, independentemente de como o 

agente se comporta, desde que todos os pares estado/acção sejam tentados várias vezes. 

Tal conclusão significa que, embora o dilema exploração versus observação tenha de ser 

tratado, os detalhes da estratégia de exploração não afectam (excepto no respeitante ao 

tempo necessário) a convergência do algoritmo de aprendizagem. Tudo o que é 

requerido para assegurar a convergência, é que todos os pares estado/acção sejam 

actualizados repetidamente. [Rocha, 2001] 

 

Resolução de Dependências Distribuídas 
 

Um outro aspecto que merece consideração, além da aprendizagem, é o problema de 

resolução de dependências distribuídas, pois no processo de formação da Empresa 

Virtual ocorrem negociações interdependentes. Os componentes a disponibilizar para a 

Empresa Virtual, que serão fornecidos por diferentes empresas, podem conter 

dependências entre eles, o que se traduz em um problema de satisfação de dependências 

distribuídas.  

 

O processo de resolução das dependências ocorre entre os agentes empresa já 

seleccionados como vencedores da negociação (e consequentemente membros da EV) 

que apresentaram propostas incompatíveis.  

 

O algoritmo proposto permite que os agentes empresa troquem mensagens entre si, 

relaxando as variáveis dependentes até que uma solução global seja encontrada. 

 

Quando um agente relaxa o valor de uma variável, está a adoptar uma solução não ideal 

para si, o que se traduz em uma diminuição da sua utilidade. A diminuição da utilidade  

por relaxação de uma variável é definido como a diferença entre o valor de utilidade da 

solução original proposta por um agente (solução óptima em um determinado instante) e 

o valor de utilidade de uma solução que resultará da relaxação dessa variável. 

 

De modo a resolver as dependências distribuídas, os agentes trocam entre si soluções 

locais alternativas. O agente escolhe relaxar a variável dependente, para um valor que 

minimize a sua diminuição de utilidade. 
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O algoritmo termina quando todos os agentes envolvidos na resolução do PSDD 

concordam com uma mesma solução. Essa solução é a que minimiza o valor de 

diminuição de utilidade total. 

 

2.4.4 Contratos e Normas 
 

O resultado do processo de negociação que define a formação da Empresa Virtual 

deverá culminar num contracto electrónico (E-contract) que estabelece os direitos e 

deveres, assim como as penalizações para todas as empresas incluídas no acordo. Este 

contrato é usado na fase de operação definida no capitulo 2.3.3 Ciclo de Vida de uma 

Empresa Virtual, permitindo a monitorização de toda a actividade da EV. 

 

A monitorização de contratos é levado a cabo por considerar as IE como estrutura de 

suporte normativo. Os contratos electrónicos são elaborados dentro deste ambiente 

controlado, que estabelece um conjunto de regras e comportamentos a ser seguido pelos 

membros. A IE impõe um conjunto de normas institucionais, assegurando que a 

violação dessas normas implica a respectiva penalização [Cardoso et al., 2005]. A 

criação de contratos deverá ser o mais simplificado possível, com a inclusão de modelos 

de contratos, que providenciam a estrutura para a negociação. Os agentes negociam os 

detalhes dos contratos pela instanciação de parâmetros do modelo de um contrato, por  

mútuo acordo, reutilizando esquemas de interacção dependentes do domínio. [Cardoso 

et al., 2005] 

 

Os agentes que representam interesses de diferentes entidades, negoceiam para 

estabelecer uma Empresa Virtual dinâmica, devendo ser explicitamente estipulados os 

termos de cooperação por um período de tempo e com topologias variáveis. Um dos 

objectivos da IE é a automação da monitorização dos acordos contratuais que 

estabelecem relações de negócio multilaterais entre empresas que poderão nunca ter 

trabalhado juntas no passado. 
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A Estrutura de Suporte Normativa 
 

As regras e normas institucionais incluídas por defeito nas cláusulas contratuais, 

permitem que parte do contrato seja pre-especificada, de modo a facilitar a sua criação. 

As regulamentações gerais, considerando a natureza dos consórcios, também poderão 

ser definidos. Os agentes podem confiar nas regulamentações como base para a criação 

e formalização dos contratos em EVs. O reconhecimento de violação das regras ou 

cumprimento das condições são também definidas a este nível, estes são conceitos 

contrato-independentes. Politicas especificas de violações, deverão estar definidas 

através de penalizações institucionais (ex. através de mecanismos de reputação).  

 

Cumprimento e Monitorização de Contratos (Contract Monitoring and 
Enforcement) 
 

Tendo em conta a descrição da estrutura de suporte normativa, a infra-estrutura de 

cumprimento e monitorização de contratos está ilustrada na figura seguinte (Figura 6). 

De forma a poder cumprir os seus compromissos contratuais, os agentes possuem um 

conjunto de facilidades institucionais (execução de regras por agentes institucionais 

certificados) relativas a diferentes tipos de operações, nomeadamente acções que 

envolvem troca de informação, transferência de valores monetários e entrega de 

produtos. Estas facilidades permitem a respectiva monitorização e em conjunto com o 

seu intérprete, eles estabelecem relações autoritárias entre os diferentes papeis, isto 

compõe a realidade do que é interpretado para verificar qual das transacções contratuais 

estão a ser cumpridas. 
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Figura 6 – Cumprimento e Monitorização de Contratos [Cardoso et al., 2005] 

 

Transacções sustentadas por um motor baseado em regras, e aplicado às normas 

contratuais e institucionais, algumas aplicando penalizações em caso de violação de 

contratos, são aplicadas como medidas de força. As violações podem também implicar 

actualizações na reputação dos prevaricadores. As notificações são enviadas às 

empresas interessadas segundo o estado dos seus contratos, nos eventos de 

cumprimentos das obrigações, violação ou ocorrência de estados. 

 

Contratos e Normas 
 

Como já foi referido os contratos são a formalização dos comportamentos, de um grupo 

de agentes que em conjunto aceitam uma determinada actividade de negócio conjunta. 

Os contratos são usados como instrumentos de segurança em transacções entre as partes 

envolvidas em negócios, formando uma estrutura normativa que explicitamente 

expressa os seus comportamentos interdependentes. Os contratos electrónicos são a 

representação virtual desses contratos. O objectivo dos contratos electrónicos é 

promover a eficiência do processo contratual, suportando um aumento de automação de 

construção desses contratos, utilizando ferramentas autónomas e de execução, 

integradas com os processos de negócio. 

 

Os componentes de um contrato incluem: a identificação dos participantes, a 

especificação do produto ou serviço incluído e descriminando das acções a ser 
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executadas por cada um dos participantes. Estas acções são normalmente acompanhadas 

por instantes de tempo e precedentes. Tipicamente as relações comerciais podem 

recorrentemente utilizar contratos pre-formatados. Neste caso, os contratos usualmente 

possuem um conjunto de papéis a serem cumpridos pelas partes envolvidas na relação. 

 

Os contratos são compostos por cláusulas, que especificam diferentes normas de 

comportamentos que guiarão a interacção entre as partes. Podemos dizer que existem 

três tipos de normas num contrato: 

• Obrigação – Um agente tem a obrigação para com o outro agente de modificar 

um certo estado de negócio (pela execução de alguma acção), antes de um certo 

tempo limite (deadline); 

• Permissão – Um agente tem a permissão para executar acções, dada uma 

oportunidade (especificada através de uma deadline ou mais geralmente por um 

estado de negócio); 

• Proibição – Um agente é proibido de fazer algo sobre um certo estado de 

negócio (alguma acção está interdita). 

 

A sanção é outro conceito fundamental na representação de contratos, em que pelo 

menos uma obrigação deverá ser acompanhada por uma sanção. 

 

Quando se pretende que a automação de relações contratuais se efectue num ambiente 

de agentes autónomos, as normas não podem ser tomadas por coacções no 

comportamento de cada parte contratual. Cada agente é capaz de deliberadamente 

conhecer e raciocinar sobre os seus objectivos e as normas a que está comprometido. 

Um agente poderá violar uma norma para cumprir um determinado objectivo particular, 

o qual considera mais importante. Quando isso acontece, o agente receberá uma sanção. 

[Rocha et al., 2005] 

  

Normas e Instituições Electrónicas 
 

Os contratos são normalmente assuntos de forum legal. Essa lei é reforçada pelo 

tribunal e pode ser visto como um sistema normativo em que os contratos têm de ser 

respeitados. É possível conceptualizar normas a diferentes níveis de abstracção. Por 
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exemplo, podemos considerar aquelas que são aplicadas aos contratos em geral (aquelas 

que são herdados em todos os contactos estabelecidos), aquelas que se referem a um 

particular domínio contratual, e aquelas que são criadas quando é formalizada uma 

relação específica de negócio. 

 

As Instituições Electrónicas, e segundo Dignum [Dignum, 2001], enquanto entidades 

regularizadoras das interacções, podem representar sistemas normativos que limitam os 

comportamentos dos participantes e descrevem as penalidades aplicadas quando normas 

são violadas. Relações contratuais criadas dentro da instituição deverão ser capazes de 

impor normas, especificando os detalhes de uma relação comercial particular. Estes dois 

níveis conceptuais de interacção de agentes normativos são propostos por alguns 

investigadores. [Rocha et al., 2005] 

 

 



46 

Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação Automática em Empresas Virtuais 

3 Ontologias 
 

Neste capítulo é apresentado o conceito de ontologias, enumerados os diferentes tipos 

de ontologias, e justificada a sua importância na resolução do problema de 

interoperabilidade em ambientes abertos. São ainda apresentadas algumas linguagens e 

ferramentas que possibilitam o desenvolvimento de ontologias. 

 

3.1 Definições 
 

A ontologia é um tópico bastante popular no domínio da Inteligência Artificial, 

apresentando maior relevância nas áreas da engenharia do conhecimento, linguagem 

natural e Sistemas Multi-Agente. Mas as ontologias não se limitam ao domínio da 

Inteligência Artificial, são aplicadas também, por exemplo, na comunidade World Wide 

Web (WWW). O OWL3 (Web Ontology Language) teve origem no esforço do grupo de 

trabalho World Wide Web Consortium (W3C) que desenvolveu a ideia da Semântica 

Web. Anexando informação aos dados, o OWL descreve o seu contexto e significado 

para que os recursos Web possam ser utilizados por máquinas. Os dados não podem ter 

apenas a finalidade de aparecer, é também essencial a automação, integração e 

reutilização dos dados por várias aplicações. 

 

A noção de ontologia tem como origem a Filosofia, na qual centrava-se na especificação 

do que existe ou do que podemos dizer sobre o mundo. 

 

Na área da ciência da computação existem muitas e discutíveis definições. A mais 

amplamente aceite no contexto da Inteligência Artificial é a de [Gruber, 1993]  que diz 

que uma “Ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceptualização 

partilhada. 

 

Formal refere-se ao facto de que uma ontologia deve ser “lida” por máquinas. Explícita 

significa que o tipo de conceitos usados e restrições sobre o seu uso são explicitamente 

definidos. Conceptualização é basicamente uma ideia do mundo que uma pessoa ou 

                                                
3 A linguagem OWL será apresentada e discutida mais adiante neste capítulo 
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grupo de pessoas pode ter. Partilhada significa que a ontologia deve reflectir o 

conhecimento consensual, aceite por um grupo. 

 

As ontologias são principalmente uma taxionomia que modelam o domínio de uma 

maneira mais profunda fornecendo mais restrições sobre a semântica do domínio. A 

comunidade científica distingue as ontologias como sendo Lightweight ou Heavyweight.  

As ontologias Lightweight incluem conceitos, taxionomias dos conceitos, 

relacionamentos entre conceitos e propriedades descritivas destes conceitos. As 

ontologias Heavyweight adicionam axiomas e restrições às ontologias Lightweight. 

 

Uma outra definição muito aceite pela comunidade científica é a de [Uschold and 

Jasper, 1999] onde se afirma que “Uma Ontologia pode ter uma variedade de formas, 

mas necessariamente inclui um vocabulário de termos e alguma especificação do seu 

significado. Isto inclui definições e uma indicação de como conceitos são 

interrelacionados, os quais impõem colectivamente uma estrutura sobre o domínio e 

restringem as possíveis interpretações do termo”. 

 

3.2 Tipos de Ontologias 
 

As ontologias podem ser clasificadas de acordo com o seu nível de generalidade nos 

seguintes tipos: 

− Ontologias de domínio: Contêm conhecimento que é válido apenas para um 

domínio particular (ex.: médico, mecânico...); 

− Ontologias metadados: Providenciam um vocabulário para descrever o 

conteúdo das fontes de informação na World Wide Web. 

− Ontologias senso comum: Capturam o conhecimento geral. A 

conceptualização define em que domínio é válido. 

− Ontologias representativas: É o modelo seguido pelo Protégé4 em que são 

fornecidas entidades representativas sem incidência sobre um domínio em 

particular. 

                                                
4 Protégé é uma popular ferramenta de construção de Ontologias, e será apresentada adiante neste 
capítulo 
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− Ontologias de metas e tarefas: Fornecem termos para tarefas particulares ou 

métodos de resolução de problemas. São utilizadas para racionalizar no 

domínio do conhecimento. 

 

As ontologias, segundo [Denny, 2002] não variam apenas no seu conteúdo mas também 

na sua estrutura e implementação. Os parágrafos seguintes relatam alguns tópicos 

relativos à discussão de ontologias a um nível descritivo, conceptual e de instanciação. 

 

Nível de Descrição 
 

A construção de uma ontologia significa diferentes coisas para diferentes profissionais. 

Mas a questão fulcral pode ser formulada na tarefa de como descrever algo que reflicta 

a sua definição na ontologia a partir de léxicos simples ou vocabulário controlado, para 

enciclopédias organizadas categoricamente, ou para taxionomias onde termos estão 

relacionados hierarquicamente através de propriedades distintas, ou para ontologias 

totalmente fundidas onde essas propriedades podem definir novos conceitos e onde 

conceitos possuem relações com outros conceitos (como por exemplo “compras de”). 

 

Âmbito Conceptual 
 

As ontologias também diferem no que respeita ao seu âmbito e conteúdo. A mais 

proeminente distinção é entre o domínio da ontologia que descreve campos específicos 

(como o da medicina, por exemplo), e o alto nível de ontologias que descrevem os 

conceitos básicos e relações invocadas quando informações sobre qualquer domínio é 

expresso em linguagem natural. As sinergias entre ontologias – exploradas por uma 

aplicação vertical – saltam a partir da referência cruzada entre ontologias de alto nível e 

vários domínios de ontologias. 
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Instanciação 
 

Todas as ontologias possuem uma parte que historicamente tem vindo a denominar-se 

terminologicamente componente. Isto é extremamente semelhante ao que conhecemos 

como esquemas relacionais de bases de dados ou documentos XML.  

 

Numa primeira parte são definidos os termos e estruturas da área de interesse das 

ontologias. A segunda parte, a asserção do componente, povoa a ontologia através de 

instâncias ou indivíduos que manifestam essa definição terminológica. Essa extensão 

pode ser separada pela implementação a partir da ontologia mantendo-se como uma 

base de conhecimento. A linha divisória, contudo, entre o tratamento de algo como um 

conceito e como um individual é usualmente uma decisão da especificação da ontologia. 

Por exemplo, se o Ford Mustang GT de 1965 é um individual de automóvel Ford, ou o 

veículo com a placa de licença numero AXL429 é um individual Ford (como uma 

instância da subclasse Ford Mustang GT 1965), pode variar entre duas ontologias de 

automóveis válidas. 

 

3.3 Construção de Ontologias  
 

Para a resolução da tarefa de construção de ontologias existem diversas metodologias 

que servem como um guia teórico, e diversas ferramentas para a escrita da ontologias. 

Porém, actualmente esses procedimentos não se encontram em conjunto num ambiente 

de desenvolvimento ou protocolo. 

 

Uma ontologia é desenvolvida passando, geralmente e segundo [Denny, 2002] pelos 

seguintes passos: 

 

1. Aquisição do domínio de conhecimento 

Nesta fase, são estruturadas fontes de informação e perícia apropriadas que 

definirão, com consenso e consciência, os termos formalmente usados para 

descrever algo no domínio de interesse. Estas definições deverão ser 

coleccionadas de modo a poderem ser expressas numa linguagem comum 

seleccionada para a ontologia. 
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2. Organização da ontologia 

Consiste no desenho de toda a estrutura conceptual do domínio. Esta fase envolve 

a identificação dos principais conceitos concretos do domínio e as suas 

propriedades, identificando as relações entre conceitos. Referenciar ou incluir 

ontologias de suporte, distinguir qual dos conceitos tem instâncias e aplicar outras 

linhas orientadoras sobre a metodologia escolhida são outros pontos envolvidos 

nesta fase. 

 

3. Preencher a ontologia 

É necessário adicionar conceitos, relações, indivíduos ao nível de detalhe 

necessário para a satisfação da finalidade da ontologia. 

 

4. Verificação 

Nesta fase, é verificada a concordância sintáctica, lógica e semântica, detectando 

eventuais inconsistências entre os elementos da ontologia. Esta verificação poderá 

envolver classificação automática que definirá novos conceitos baseados em 

propriedades individuais e relações de classes. 

 

5. “Entrega” da ontologia 

Beneficiado de qualquer esforço no desenvolvimento da ontologia é a verificação 

final da ontologia pelos peritos do domínio, e a subsequente entrega da ontologia 

pela publicação dentro do ambiente pretendido da distribuição. 

 

Os editores de ontologias ajudam os engenheiros do conhecimento a construir 

ontologias. Tipicamente, esses editores suportam definições de conceitos, atributos, 

axiomas, restrições e hierarquização de conceitos. Os editores também providenciam 

interfaces gráficos de acordo com standards existentes para o desenvolvimento de 

software baseado na Web e, como é óbvio, permitem o desenvolvimento, inspecção, 

pesquisa, codificação e manutenção de e ontologias. 

 

Desenvolvedores de projectos oferecem soluções integradas usando inúmeras 

ontologias de fontes externas e permitindo o desenvolvimento de novas ontologias 

internas. As ontologias de qualquer fonte devem progredir através de uma série de 

versões, o que implica uma gestão cuidada de uma colecção de ontologias heterogéneas 
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de modo a ser possível manter um rastreio destas. As ferramentas existentes também 

ajudam no mapeamento e ligações entre elas (colecção de ontologias heterogéneas), 

comparando-as, reconciliando-as, validando-as, fundindo-as e convertendo-as em outros 

formulários. As ontologias deverão derivar de, ou transformar-se em formulários de, 

esquemas W3C XML, esquemas de base de dados e UML para integrar com aplicações 

empresariais associadas. 

 

Outras aplicações podem ajudar na aquisição, organização e visualização do domínio de 

conhecimento antes e durante a construção de uma ontologia formal. 

 

Aquando do início de um projecto de ontologia, a primeira reacção será encontrar um 

software de edição de ontologias apropriado.  

 

Iremos referenciar ferramentas actualmente utilizadas, com capacidade de edição de 

ontologias. Essas ferramentas são ser úteis na construção de esquemas de ontologias 

isoladas ou em conjunto com dados instanciados. As ferramentas de edição não são 

necessariamente ferramentas de desenvolvimento a nível da produção, e algumas 

poderão oferecer um número limitado de funções e suporte ao utilizador. 

  

Michael Denny [Denny, 2002] efectuou uma compilação de descrições concisas de cada 

ferramenta de software, que foram posteriormente revistas pelas respectivas 

organizações actualmente fornecedoras do software de distribuição comercial, aberta ou 

restrita. Estas descrições estão divididas numa dúzia de diferentes categorias e cobrem 

importantes funções e características do software. A tabela (Anexo B – Tabela -

 Ontology editor survey results), apresentam estas categorias, sumariando os resultados 

obtidos, sendo de realçar o facto de ter sido possível identificar um surpreendente 

número de editores de ontologias, no total mais de 50. 

 

A construção de uma ontologia e a escolha de um editor devem ter em consideração 

aspectos essencias como o domínio de aplicação, a metodologia a aplicar, a 

interoperabilidade e até mesmo a usabilidade. 
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Aplicação 
 

Existem diversos produtos comerciais que incluem editores autónomos desenhados 

exclusivamente para a construção de ontologias de um qualquer domínio. Igualmente se 

encontram editores que fazem parte de um pacote de software comercial desenhado para 

ser entregue através da integração de soluções comerciais. Outros softwares de edição 

surgem como resultado de projectos de investigação com fundos governamentais e 

académicos para aplicações técnicas de ontologias. Alguns editores são criados com a 

intenção de criar ontologias em domínios específicos, mas mantêm a capacidade de 

construir ontologias genéricas em outros domínios. Um exemplo disso para o domínio 

da medicina é o editor OpenKnoMe que suporta a terminologia de referência médica 

GALEN. Os editores de ontologia poderão também suportar especificamente extensões 

de ontologias de alto nível, como no caso do ambiente de edição que cresce à volta de 

uma única ontologia Cyc (www.cyc.com) que tem vindo a ser entregue sob a iniciativa 

OpenCyc.   

 

Os produtos empresariais existentes começaram geralmente como ferramentas de 

integração de dados, como é o caso de Unicorn Solutions e Modulant, ou então como 

ferramentas de gestão de conteúdos, como é o caso de Applied Semantics. Estes últimos 

produtos incluem classificação linguística e capacidade de análise estocástica para 

ajudar na extracção de informação em conteúdos não estruturados, em que essa 

informação poderá converter-se em dados instanciados ou estender a uma própria 

ontologia. 

 

Poucos editores de ontologias são actualmente ferramentas de especificação de software 

que possuam uma finalidade suficiente generalizada para permitir a construção de 

domínios de ontologias. Entre essas aplicações encontra-se o Visio for Enterprise 

Architects da Microsoft, que usa a especificação da linguagem orientada a objectos para 

modelar o domínio da informação (neste caso Object Role Modeling Language).  
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Metodologia 
 

Nos anos 90, aquando do surgimento do conceito de ontologias na comunidade 

científica, o foco na aquisição de conhecimento influenciava a potencialidade de novas 

formas de onde as usar. Cedo os editores de ontologias adoptaram métodos populares, 

como por exemplo o KADS (Knowledge Acquisition and Design Structuring), para 

desenvolver bases de conhecimento, mas esta orientação não é evidente nas ferramentas 

actuais. Na verdade, o suporte explícito para um particular metodologia de engenharia 

de conhecimento não é comum. A excepção inclui a Ontology Works IODE e a 

Technical University of Madrid WebODE, ambos com aproximações de suporte para 

ontologias de organização específicas. Existe também um aumento de suporte para 

ontologias comuns de alto nível como o WordNet, Cyc e outros. 

 

Interoperabilidade 
 

A construção de ontologias é actualmente uma prática fragmentada, facto que se explica 

em parte pela proliferação de linguagens lógicas e modelos de. Estas ferramentas e 

metodologias, ao longo da construção da ontologia, geralmente existem sem 

interoperabilidade provada. Este é um dos maiores desafios enfrentados pela prática 

junto dos métodos estabelecidos, na integração de componentes de ontologias com 

sistemas de informação empresariais e standards. 

 

As ontologias servem para a partilha de informação, e têm como intenção primária 

servir e reunir pontos consensuais para a troca e interpretação de informação. 

Claramente, a mais ampla série de aplicações é com outras ontologias, em que a sua 

utilidade e a utilidade mútua de inter-relação de ontologias é o ponto alto. Isto requer 

compatibilidade formal tanto ao nível sintáctico como ao nível semântico. Uma das 

considerações no domínio empresarial, é por exemplo, a capacidade do domínio da 

ontologia em acomodar linguagem XML e controlo de vocabulário adoptado como 

standard nas várias indústrias.  

 

A interoperabilidade é simplesmente conseguida através de editores habilitados a 

importar e exportar ontologias em serialização de diferentes linguagens. Algumas 
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ferramentas como Stanford Knowledge Systems Lab's Ontolingua oferecem uma 

enorme variedade de traduções, outras são mais limitadas. Importar e exportar 

ontologias nas linguagens como o OWL e DAML+OIL geralmente implica que a 

tradução seja apenas parcial, e a expressão é perdida. Poucos editores (entre os quis se 

inclui o WebODE) oferecem também a capacidade de fusão em ontologias 

heterogéneas. 

 

Usabilidade 
 

Adicionalmente às características já mencionadas, os editores de ontologias variam 

também na sua interacção com o utilizador. Em termos de amplitude e variedade de 

características, nomeadamente na relação com outros componente de sistemas de 

informação, o Protégé (desenvolvido por Stanford Medical Informatics) oferece um 

ambiente de edição com diversos third parties e plug-ins.  

 

Do ponto de vista da linguagem da ontologia, Ontolingua e OpenCyc oferecem 

ambientes de desenvolvimento que disponibilizam uma especificação completa e 

altamente expressiva de ontologias.  

 

O OilEd aparece suportando DAML+OIL e um forte suporte para a composição de 

descrições de expressões lógicas. 

 

3.4 Editores de Ontologias 
 

A habilidade para organizar e gerir uma ontologia é a chave para a usabilidade do 

editor. Neste é essencial uma conveniente e intuitiva apresentação e manipulação de 

conceitos e relações. Os modelos de ontologias que suportam herança múltipla nos 

conceitos hierárquicos e relações hierárquicas, mantendo associações directas é um 

desafio. A aproximação standard para este requisito é o uso de múltiplas visões em 

árvore com níveis de expansão e contracção. A apresentação de gráficos é menos 

comum, embora possa ser um complemento útil para funções de edição de ontologias. A 

vista mais eficaz de gráfico fornece uma ampliação local para facilitar na procura de 

ontologias de um qualquer tamanho apreciável. A vista hiperbólica incluída em diversos 
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editores disponíveis actualmente (como o produto Applied Semantic, por exemplo) 

amplia o centro do foco no gráfico de conceitos. Outras aproximações como o 

Jambalaya (que é um plug-in do Protégé) conseguem um tipo de gráfico onde o 

conceito filho se encontra abrigado dentro do conceito pai, e permite ao utilizador seguir 

as relações saltando entre conceitos relacionados. Contudo, alguns profissionais (como 

os utilizadores GALEN, por exemplo) indicam a preferência para vistas não gráficas em 

ontologias complexas.  

 

Outra característica importante a considerar num editor de ontologias é o suporte à 

inferência. Enquanto as ontologias, elas próprias, podem ser tratadas por especificações 

autónomas, têm um propósito final que é ajudar a responder a queries sobre o corpo da 

informação. Alguns editores incluem também a habilidade de adicionar axiomas e 

regras dedutivas às ontologias para avaliação dentro do ambiente de desenvolvimento. 

Extensão de regras são na maior parte proprietárias da linguagem de regras standard 

capaz de referenciar termos da ontologia e estruturas que não estão directamente 

disponíveis. 

 

Existem diversas ferramentas de desenvolvimento de ontologias tal como o Ontolingua, 

WenONTO, WebODE, Protégé, OntoEdit, OilEd, Apollo, SymOntoX, OntoSaurus, 

DagEdit, DOE, IsaViz, SemTalk, Icom, OntoBuilder, etc. Cada uma das ferramentas 

enumeradas utiliza diferentes linguagens. Os pontos seguintes descrevem as mais 

populares ferramentas actualmente existentes para o desenvolvimento de Ontologias. 

 

Ontolingua  
 

Sistema criado pelo Knowledge Systems Laboratory (KSL) em Stanford University. O 

sistema consiste em um servidor e uma representação da linguagem. O Ontolingua 

providencia um repositório de ontologias permitindo a criação de novas ontologias e na 

modificação das já existentes. O servidor foi desenhado de modo a permitir que 

diferentes utilizadores cooperem no desenvolvimento de ontologias. Os módulos 

principais estão disponíveis para a utilização publica através de Web browser standard e 

o servidor utiliza a noção de utilizador e grupos para definir privilégios de acesso. O 

proprietário de uma ontologia poderá dar acesso de leitura e/ou de escrita a 
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determinados utilizadores ou grupos, e o servidor notifica os utilizadores quando 

alguma modificação ocorre na ontologia. 

 

O Ontolingua exporta ontologias para diferentes linguagens tal como: KIF, LOOM, 

Chemical Markup Language (CML), Epikit, Common Object Broker Architecture – 

Interface Definition Language (CORBA-IDL) e Prolog. A Ontolingua foi dos primeiros 

ambientes de desenvolvimento de ontologias e não possui qualquer motor de inferência. 

 

WebOnto  
 

Sistema criado na Open University pelo Knowledge Media Institute. Foi projectado 

para suportar a criação e edição de ontologias através de Web browsers. A linguagem 

utilizada para modelar as ontologias é a Operational Conceptual Modelling Language 

(OCML). O OCML é facilmente traduzida para Ontolingua ou para Resource 

Description Framework Schema (RDF(S)). 

 

WebODE  
 

O Web Ontological Engineering Workbench (WebODE) foi criado pelo Ontology 

Group na Iniversidad Politécnica de Madrid (UPM). Inclui um editor, um sistema de 

gestão de conhecimento baseado em ontologias (ODEKM), um portal gerador 

automático de semântica Web (ODESeW), uma ferramenta de anotação de recursos 

Web (ODEAnnotate) e uma ferramenta de edição de serviços semântica Web 

(ODESWS).  As ontologias podem ser acedidas utilizando um Java Application 

Interface (API) através de serviços locais ou através de uma aplicação a correr na 

mesma máquina onde o servidor de ontologias está instalado. Uma ontologia WebODE 

poderá ser descrita em Extensible Markup Language (XML), RDF(S), Ontology 

Inference Layer (OIL), DARPA Agent Markup Language + Ontology Inference Layer 

(DAML+OIL), OWL, CARIN (XCARIN), Frame Logic (FLogic) e Prolog. 

 

WebODE é baseado na  metodologia Methontology desenvolvida na Technical School 

of Computer Science de Madrid. 
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WebODE é a contraparte Web para ODE (Ontology Design Environment) e inclui 

muitas e novas interessantes características tornando-se uma ferramenta muito simples e 

poderosa para a construção de ontologias. 

 

A sua implementação foi desenvolvida de acordo como o state-of-the-art da tecnologia 

como o Java, RMI, CORBA ou XML e tecnologia própria do grupo como o Minerva 

Application Server. Isto providencia o máximo de flexibilidade e interoperabilidade 

com outras aplicações comerciais necessárias às empresas de hoje. 

    

A lógica sub-ligado fornece acesso directo às ontologias por meio de uma bem definida 

API (Application Programming Interface) fornecida através da aplicação servidor 

(Minerva Application Server). Este servidor providencia o acesso a serviços através de 

RMI-IIOP (Remote Method Invocation-Internet Inter ORB Protocol), tornando o 

desenvolvimento e a integração muito fáceis. 

 

A apresentação sub-ligada é responsável por gerar o conteúdo a ser apresentado no 

browser do utilizador. É também apontada como manipulação pedida pelo utilizador a 

partir do cliente (como formulário, Manipulador, queries, etc) e seguindo depois para o 

serviço ODE apropriado. Tecnologia como servlets ou JSPs (Java Server Pages) foi 

usada com esta finalidade. 

 

OntoEdit  
 

Ontology Engineering Environment (OntoEdit) é um ambiente de desenvolvimento de 

ontologias criado pelo “the Institute of Applied Informatics and Formal Description 

Methods” (AIFB) em Karlsruhe University. Actualmente é comercializado pelo 

Ontoprise GmbH, e existem versões profissionais e grátis. A versão profissional inclui 

um conjunto de plug-ins, editores gráficos de regras, motor de inferência, módulos de 

importação e exportação, etc. É uma aplicação Java stand-alone que pode ser instalada e 

executada localmente. As ontologias podem ser exportadas para um conjunto variado de 

linguagens tais como: OntoEdit Extensible Markup Language (OXML), FLogic, 

RDF(S) e DAML+OIL. 
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O OntoEdit é um ambiente de Engenharia de ontologias suportado pelo 

desenvolvimento e manutenção de ontologias de um modo gráfico. OntoEdit é 

construído no cimo de um potente modelo ontológico interno. O modelo de ontologia 

interna pode ser serializado usando o XML, que suporta manipulação de ficheiros. 

 

Este paradigma suporta linguagem representativa de modelação neutra, tanto quanto 

possível para conceitos, relações e axiomas. Muitos visualizadores gráficos de 

conteúdos estruturados de ontologias suportam a modelação nas diferentes fases do 

ciclo da engenharia de ontologias. 

 

O OntoEdit v.0.6 suporta F-Logic, RDF-Schema e OIL. Nesta versão existe um 

interface para o Karlsruher F-Logic Inference Engine (espinha dorsal do OntoBroker), e 

numza próxima versão o sistema Fact estará acessível a partir do OntoEdit. 

Adicionalmente, as ontologias podem ser exportadas para objectos relacionais de 

esquema de base dados e DTDs. 

 

O mapeamento de conceitos para palavras (ex.: uma ligação para o sistema 

processamento de linguagem natural) é definido usando visão do domínio léxico do 

OntoEdit. 

 

OilEd  
 

É um simples editor de ontologias que suporta a construção de ontologias OIL. A 

ferramenta não suporta desenvolvimento colaborativo assim como gestão de versões, 

integração ou junção de ontologias. O OilED concentra-se na demonstração de como o 

paradigma da ontologia poderá ser estendido para lidar com linguagens de modelação 

mais expressivas, e como o raciocínio poderá ser usado para suportar o desenho e 

manutenção de ontologias. 

 

O OilEd é um editor que permite a construção de ontologias usando o DAML+OIL. A 

intenção inicial que está por trás do OilEd é a de fornecer um editor simples que 

demonstre a utilização e estimule o interesse na linguagem OIL. As versões actuais de 

OilEd não fornecem um ambiente de desenvolvimento de ontologias completo – não 
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suportam activamente o desenvolvimento de ontologias em larga-escala, migração e 

integração de ontologias, gestão de versões, argumentação e muitos outras actividades 

que estão envolvidos no desenvolvimento de ontologias. Mais, é usado o “NotePad” 

como editor de texto para a escrita da ontologia, oferecendo as funcionalidades 

suficientes para permitir aos utilizadores construir as ontologias e demonstrar como se 

pode usar o FaCT para verificar a consistência das ontologias construídas. 

 

Por último é conveniente referir que o OilEd está disponível como projecto open-source 

sob licença GPL. A página oficial do OilEd já registou cerca de 10000 downloads, e 

tem vindo a ser utilizada por empresas e instituições para formação e pesquisa. 

 

Protégé  
 

Este sistema foi criado pelo grupo Stanford Medical Informatics (SMI) de Stanford 

University, e está disponível livremente. O Protégé é uma aplicação Java stand-alone 

para a modelação de conhecimento. Uma característica importante deste sistema é o 

editor de ontologias com o GUI (Graphical User Interface), que permite aos utilizadores 

construir ontologias num ambiente de edição amigável, e customizar automaticamente a 

geração de dados com formulários de entrada para inserção de dados. Aplicações Java 

externas podem ser desenvolvidas utilizando a API do Protégé. Uma das vantagens do 

Protégé é a sua extensibilidade, pois a sua arquitectura permite o desenvolvimento e 

integração de plug-ins, e a fácil inclusão de módulos adicionais que podem extender o 

sistema principal disponibilizando funcionalidades adicionais não incluídas na aplicação 

standard. Um grande número de plug-ins, desenvolvidos pela Stanford University e por 

parceiros externos, estão disponíveis na biblioteca do Protégé.  

 

As ontologias podem ser exportadas ou importadas a partir de e para, nomeadamente, 

RDF(S), XML, XML Schema e OWL. 

 

DOE  
 

É um simples editor de ontologias que permite ao utilizador criar ontologias de acordo 

com a metodologia proposta por Bruno Bachimont. O processo de especificação está 
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dividido em 3 passos. No primeiro passo o utilizador é convidado a construir 

taxionomias de conceitos e relações, explicitamente justificando a posição de cada item 

(noção) na hierarquia. Para cada item, o utilizador constrói a definição seguindo quatro 

princípios que derivam da teoria Semântica Diferencial (Differential Semantics). Assim, 

o utilizador tem de explicitar porque é que um item é similar mas mais específico que os 

seus parentes (dois princípios) e porque é que esse item é similar mas diferente do seus 

semelhantes (dois outros princípios). O utilizador pode também adicionar sinónimos e 

definições de enciclopédia em algumas linguagens para todos os itens. No segundo 

passo, as duas taxionomias são elaboradas de um ponto de vista de semântica 

extensível. O utilizador pode aumentar as taxonomias com novas entidades (definidas) 

ou adicionar restrições em domínios das relações. Finalmente, no terceiro passo, a 

ontologia pode ser traduzida em linguagem de representação de conhecimento, que 

permite o seu uso em sistemas baseados em ontologias apropriados, ou a sua importação 

para outra ferramenta construtora de ontologias para efectuar alguma especificação 

adicional (RDFS, OWL, DAML+OIL, OIL, CGXML, linguagem para especificação de 

gráficos conceptuais).  

 

DOE não é pretendido como um ambiente de desenvolvimento de ontologias completo, 

não irá activamente suportar muitas actividades que são tradicionalmente suportadas na 

construção de ontologias, como a avançada especificação formal, dada com a 

ferramenta Protégé. É dos mais completos editores, oferecendo técnicas linguísticas que 

anexa definições léxicas aos conceitos e relações usadas, e justifica a sua hierarquia a 

partir do teórico, ponto de vista do entendimento humano. 

 

O DOE não é um ambiente de desenvolvimento de ontologias completo, e como tal não 

suporta activamente muitas actividades que são usuais na construção de ontologias, 

como por exemplo, a avançada especificação formal possível com a ferramenta Protégé. 

O DOE é dos mais completos editores, oferecendo técnicas linguísticas que anexam 

definição léxica aos conceitos e relações usadas, e justificam a sua hierarquia a partir do 

ponto de vista do entendimento humano. 

 

Existem cada vez mais ferramentas de desenvolvimento de ontologias. A selecção da 

mais apropriada depende das necessidades de cada utilizador, analisando e identificando 
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cada uma das características de cada ferramenta (arquitectura, interoperabilidade, 

representação, serviço de inferência e usabilidade) . 

 

A tabela (Anexo B) apresenta uma análise comparativa das diferentes ferramentas de 

desenvolvimento de ontologias anteriormente enumeradas. 

  

Geralmente, diferentes ferramentas não possuem capacidade de inter-operar e 

consequentemente ocorrem problemas quando se tenta integrar ontologias de diferentes 

IDEs. É também complicado unir ontologias construídas em diferentes ferramentas ou 

diferentes linguagens. Não existem nenhuns estudos sobre a portabilidade de ontologias 

entre diferentes ferramentas nem sobre a eventual perda de experiência de 

conhecimento no processo de tradução. 

 

3.5 Linguagens 
 

As ontologias são a forma teórica de definir um certo domínio de discurso, sendo 

necessário a existência de uma linguagem lógica formal para exprimir as ontologias. 

Existem muitas linguagens que descrevem ontologias, como o CycL e KIF, Ontolingua 

ou Frame Logic. Estas linguagens usadas na definição de ontologias são sintactica e 

semanticamente linguagens completas, com semelhança às bases de dados. 

 

A linguagem escolhida para a representação da ontologia neste trabalho foi o Ontology 

Web Language (OWL), por ser uma linguagem recomendada pelo W3C (World Wide 

Web Consortium) desde 2004. O W3C é um consórcio internacional de empresas de 

tecnologia, actualmente com cerca de 500 membros, que através do desenvolvimento de 

protocolos comuns par a Web e fóruns abertos promove a sua evolução e assegura a sua 

interoperabilidade. O W3C desenvolve tecnologias denominadas padrões da Web para a 

criação e a interpretação dos conteúdos para a Web. O OWL é uma especificação 

estável desenvolvida pelo grupo de trabalho, e revista pelos membros do W3C.  

 

O OWL é uma linguagem de marcação para a definição, publicação e partilha de 

ontologias na Internet. É uma linguagem que tem maior facilidade em expressar os 

significados e a semântica que o XML, RDF e RDF. Sendo uma linguagem escrita em 
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XML, obtêm todas as vantagens dessa linguagem entre as quais se destaca o facto de a 

informação poder ser trocada entre diferentes tipos de sistemas (sistemas operativos e 

linguagens de aplicações). 

 

Uma ontologia em OWL contém classes, propriedades, instâncias de classes e relações 

entre essas instâncias. Adicionalmente, define a declaração do namespace e do 

cabeçalho da ontologia. Pode pois ser utilizada directamente para publicar ou partilhar 

conjuntos de termos, facto que traz vantagens ao nível da pesquisa Web, agentes de 

software e gestão de conhecimento. 

 

Contudo, existem várias linguagens de implementação de ontologias, que poderão ser 

classificadas como: 

• Linguagens clássicas, como a linguagem de representação Cyc (Cycl), 

Ontolingua, LOOM, OCML, FLogic e KIF. 

• Linguagens standard Web, como o XML e RDF. 

• Linguagens baseadas na Web, como o simples HTML, OIL, DAML+OIL e 

OWL. 

 

Segue-se uma breve descrição de algumas dessas linguagens: 

• Cycl (Linguagem Cyc) – É uma linguagem baseada em frames e lógica de 

primeira ordem. O vocabulário do Cycl consiste em termos, em que esses termos 

poderão ser divididos em constantes, termos não atómicos, variáveis e alguns 

outros objectos. Os termos são combinados em expressões Cycl que poderão ser 

usados na base de conhecimento Cyc. O Cyc é uma enorme base de 

conhecimento com um senso comum de conhecimento criado pelo 

Microelectronics and Computer Technology Corporation (MCC). 

• Ontolingua – Desenvolvido pelo the Knowledge Systems Laboratory da 

Stanford University, é uma linguagem baseada no KIF e Frame Ontology e é 

utilizada pelo servidor Ontolingua, que mantém a ontologia criada. 

• LOOM – É uma linguagem e um ambiente para o desenvolvimento de 

aplicações inteligentes, projecto de investigação da Information Science Institute 

research group da University of Southern California, que tinha como objectivo o 

desenvolvimento de ferramentas avançadas para a representação do 



63 

Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação Automática em Empresas Virtuais 

conhecimento. O centro do LOOM é a sistema de representação de 

conhecimento usado para fornecer um suporte dedutivo para a parte declarativa 

da linguagem LOOM.  

• OCML – Foi desenvolvido no Knowledge Media Institute da Open University 

de modo a fornecer capacidade de modelação ao projecto VITAL. Baseado no 

Ontolingua, é uma linguagem baseado em frames, sendo uma linguagem do tipo 

Lisp. OCML fornece ainda primitivas para a definição de classes, relações, 

funções, axiomas e instâncias e é também possível a definição de regras. 

• FLogic – Desenvolvido pelo Department of Computer Science da State 

University of New York, integra características das linguagens orientadas a 

objectos, linguagens de representação de conhecimento baseado em frames e 

lógica de primeira ordem. 

• KIF – É uma linguagem desenhada para a troca de conhecimento entre 

diferentes sistemas computacionais. Utiliza a sintaxe Lisp para expressar 

predicados de lógica de primeira ordem. Contudo KIF é uma linguagem de 

baixo nível para a representação de ontologias. 

• XML  – É um subconjunto da Standard Generalized Markup Language (SGML) 

e o seu objectivo é permitir que SGML genéricos possam ser servidos, recebidos 

e processados via Web. O XML foi desenhado para uma fácil implementação e 

interoperabilidade entre SGML e HyperText Markup Language (HTML). 

• Resource Description Framework (RDF) – Desenvolvido pela World Wide 

Web Consortium (W3C) como linguagem de processamento de metadados, 

fornece interoperabilidade entre aplicações que necessitam trocar informações 

na Web. A ênfase do RDF consiste na capacidade de permitir processamento 

automático em recursos Web. 

• RDF Schema – É uma linguagem que tal como o RDF foi desenvolvido pelo 

W3C e que especifica termos do modelo de informação básico RDF. 

• RDF(S) – É a combinação entre RDF e RDF Schema. Permite a representação 

de conceitos, conceitos de taxionomias e relações binárias. Um motor de 

inferência foi criado para ser usado com a linguagem, principalmente para a 

verificação de constaints. 

• XOL – Desenvolvido pelo Pangea Systems Inc. e o Artificial Intelligence 

Center da internacional SRI (Scientific Research Institute) com o objectivo de 
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facilitar a criação de ontologias partilhadas (desenvolvido originalmente para ser 

usado em bio-informática). A linguagem tem como intenção ser usada como 

linguagem intermédia entre sistemas de base de dados, ferramentas de 

desenvolvimento de ontologias ou aplicações. 

• SHOE – Foi desenvolvido pela University of Maryland, e é uma extensão do 

HTML, com a intenção de incorporar mecanismos de conhecimento semântico 

em documentos Web e providenciar etiquetas (tags) específicas para a 

representação de ontologias. 

• OIL – É uma proposta de representação baseada na Web e pistas de inferência 

para ontologias que combinam a longa e usada modelação de primitivas de 

linguagens baseadas em frames. OIL é compatível com o RDF Schema e inclui 

semânticas precisas para a descrição de termos. 

• DARPA Agent Markup Language (DAML)  – É uma extensão de XML e 

RDF. 

• DAML+OIL – É uma versão actualizada do DAML que fornecem um abastado 

conjunto de construtores para a criação de ontologias, geradores de mecanismos 

de leitura e informação perceptível. 

  

3.6 Regras Aplicadas às Ontologias 
 

As linguagens de regras e os sistemas baseados em regras são actualmente muito 

utilizados em aplicações várias, como processos de negócio, gestão de workflow, 

monitorização de processos, descoberta de factos em diagnósticos, entre outras. 

Contudo existem limitações no seu uso no que se refere à interoperabilidade.  

 

O objectivo da partilha de regras base e o processamento destas com diferentes motores 

de regras resultou em estudos como o RuleML, SWRL, Metalo e ISO Prolog e outros 

esforços de standards. [O’Connor et al., 2005] 

  

Uma das soluções com maior aceitação para a resolução da interoperabilidade em 

sistemas de regras é o SWRL (Semantic Web Rule Language). Esta linguagem é 

baseada na combinação de OWL e OWL Lite, que são linguagens derivadas da OWL 

com Unary/Binary Datalog, sub linguagens de Rule Markup Language. A SWRL 
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permite que os utilizadores escrevam regras expressas em termos de conceitos OWL 

sobre instâncias OWL, isto é, as regras podem ser usadas para representar novos 

conhecimentos a partir de uma base de conhecimento expressa em OWL, sendo essas 

regras expressas em conceitos OWL (classes, propriedades, individuais). 

 

A especificação SWRL não impõe nenhuma restrição sobre como a argumentação deve 

ser executada com regras SWRL. Com isto, os investigadores são livres de usar uma 

variedade de motores de regras com este tipo de regras SWRL armazenadas na base de 

conhecimento do OWL. Os investigadores também são livres de implementar os 

próprios facilitadores para criar regras SWRL. Deste modo, o SWRL fornece um 

conveniente ponto inicial para a integração de sistemas de regras para trabalhar com a 

semântica Web. [O’Connor et al., 2005]   

 

Por todas todas estas características foi desenvolvido por [O’Connor et al., 2005]  o 

editor SWRL para o Protégé, um editor de regras open-source, que opera com o 

Protégé-OWL e está totalmente integrado com este, o que permite que os utilizadores 

facilmente integrem regras nas ontologias que estão a ser criadas. Este editor tem como 

principal objectivo a interoperabilidade entre o SWRL e motores de regras existentes, 

assegurado pelo subsistema Protégé SWRL Factory, subsistema este que suporta o 

mecanismo plug-in dos motores de regras e permite inter operações a nível da API 

existente nesses motores. É também permitido o acesso ao estado da secção SWRL 

Editor, o que facilita o interface do motor de regras com o SWRL Editor; assim, quando 

é integrado um motor de regras existente com o SWRL Editor, o programador tem o 

total controlo da área dentro do painel. 

 

O mecanismo utilizado neste projecto foi o mesmo usado pelos autores [O’Connor et 

al., 2005] , onde se utiliza o SWRL Factory para a integração com o motor de regras 

Jess5 e o SWRL Editor. Assim, é possível criar regras SWRL enquanto é criada a 

ontologia em OWL formando a base de conhecimento. O SWRL combinado com o 

Jess, fornece um excelente sistema baseado em regras para a semântica Web, e serve 

como ponto de partida para futuros desenvolvimentos baseados neste tipo de tecnologia. 

 

                                                
5 Jess é um motor de regras para a plataforma JAVA 
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3.7 Ontologias em Sistemas Multi-Agentes 
 

Uma operação eficiente de um Sistema Multi-Agente aberto e consequentemento 

heterogéneo (como é o caso da Instituição Electrónica) requer standards de 

comunicação, incluindo protocolos de comunicação, linguagens de comunicação e 

ontologias.  

Nos últimos anos, foram desenvolvidos e adoptados alguns standards para Sistemas 

Multi-Agente, nomeadamente nas seguintes áreas: 

− Linguagens de comunicação de agentes: KQML (Knowledge Query and 

Manipulation Language) e FIPA ACL (Agent Communication Language). 

− Linguagens de descrição de conteúdo: KIF (Knowledge Interchange Format) e 

FIPA-SL (Content Language Specification).  

− Plataformas para comunicação entre agentes:  JADE (Java Agent 

DEvelopment Framework) desenvolvida pela Telecom Italia, e JINI 

desenvolvida pela Sun Microsystems,  

 

No domínio das ontologias, ocorreram uma série de iniciativas de elaboração de um 

standard, mas não foi ainda possível conseguir uma linguagem standard para ontologias 

ou uma ontologia standard de representação de conhecimento. 

 

Esta falta de padronização, que ajudaria na comunicação e colaboração entre agentes, 

transforma-se num problema de interoperabilidade. Contudo, mesmo que existisse um 

standard para a linguagem de ontologias, o problemas da interoperabilidade mantinha-

se. Pois se dois agentes pertencem a um mesmo domínio e necessitam comunicar, então 

necessitam de aceitar a terminologia que usam na descrição desse domínio. Essa 

terminologia é que é considerada ontologia, e descreve o compromisso ontológico 

realizado por um conjunto de agentes, permitindo a comunicação num certo domínio de 

discurso. [Malucelli, 2006] 

 

Os agentes num SMA heterogéneo são caracterizados por sustentar diferentes visões do 

mundo. Essa perspectiva distinta é explicitamente definida através de diferentes 

ontologias, por exemplo: diferentes conjuntos de conceitos, relações e restrições. Essas 

diferentes visões precisam ser conciliadas de alguma forma para ser possível o uso de 

uma ontologia comum, permitindo a inter operação e cooperação entre os agentes. 
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Aparentemente, quando uma ontologia é usada na descrição de um domínio específico, 

parece ser fácil de perceber o conteúdo do discurso. Contudo, mesmo num domínio 

comum, é possível utilizar diferentes termos para representar um mesmo conceito ou 

valor. O mapeamento entre ontologias é uma tarefa complicada, mas actualmente 

existem alguns estudos que estão a tentar adoptar soluções para este problema. [Wache, 

2001]  

 

Um tópico igualmente importante é a detecção de que os agentes quando interagem 

utilizam diferentes ontologias, pelo que se torna impossível estabelecer uma 

conversação clara. Suponha-se, por exemplo, que numa negociação existe um agente 

negociador capaz de fornecer um determinado produto a um melhor preço e condições 

do que os restantes agentes. Contudo, esse agente não consegue participar na 

negociação porque é incapaz de perceber a ontologia que descreve o artigo em 

negociação. Este cenário é causado pelo facto de que os agentes possuem diferentes 

ontologias e como tal um dos agentes é incapaz de perceber o significado da 

conversação (e participar na negocição). 

 

Para usar ontologias desenvolvidas por diferentes fontes, o sistema necessita realizar 

operações ontológicas que possibilitem a compreensão das diferentes ontologias. Isto 

poderá ser realizado através de uma integração de ontologias [Pinto, 1999], isto é, as 

diferentes ontologias poderão ser unidas numa nova ontologia ou continuar separadas 

mas ligadas de alguma forma. Em ambos os casos, as ontologias necessitam ser 

alinhadas, isto é, é necessário definir um compromisso ou um entendimento comum. 

 

Uma outra abordagem para a resolução da interoperabilidade quando diferentes agentes 

em um SMA usam diferentes ontologias, é a inclusão no sistema de um Agente de 

Serviços de Ontologia  [Malucelli et al., 2006].  Este agente tem como função a 

disponibilização (a outros agentes) de alguns serviços de ontologias úteis para assegurar 

a interoperabilidade no SMA, como a definição de dependências entre atributos de 

diferentes produtos, a tradução de termos entre duas ontologias referentes ao mesmo 

domínio ou a conversão de valores (ex.: métricas diferentes). 
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4 Domótica 
 

A Domótica é uma tecnologia recente que permite a gestão de todos os recursos 

habitacionais (aquecimento, electrodomésticos, alarme, fechaduras das portas etc) de 

forma racional e automatizada. O objetivo primário é melhorar a qualidade de vida dos 

ocupantes de uma habitação, reduzindo o trabalho doméstico e aumentando o bem estar 

e a segurança, garantindo uma utilização racional e planeada da energia e demais 

recursos naturais. 

 

Neste capítulo é discutido o tema  da domótica, começando por definir este conceito, 

áreas de aplicabilidade e alguns  protocolos actualmente existentes. 

 

4.1 Conceitos 
 

O conceito domótica (também conhecido por casa inteligente) refere-se à automatização 

e controlo dos sistemas domésticos, isto é, trata-se de uma tecnologia que permite a 

gestão de todos os recursos habitacionais. O termo domótica resulta da junção da 

palavra “Domus”  (casa) com “Telemática” (electrónica+informática). São estes dois 

últimos elementos que, quando utilizados em conjunto, rentabilizam o sistema, 

simplificando a vida diária das pessoas satisfazendo as suas necessidades de 

comunicação, conforto e segurança.  

 

Com o surgimento da domótica (nos anos 80, com os primeiros edifícios) pretendia-se o 

controlo de três elementos num edifício: a iluminação, o clima e a segurança, assim 

como a interligação entre eles. Hoje em dia, o principio é o mesma, a diferença é o 

contexto para o qual o sistema está pensado, passando do contexto militar ou industrial 

para o doméstico. Embora ainda seja pouco divulgada, a sua capacidade de proporcionar 

conforto e comodidade, faz com que a domótica venha a ter muitos adeptos no futuro 

[Silva, 2005]. 

 

A alteração dos padrões de vida, fez com que a domótica encontra-se no contexto 

doméstico uma excelente oportunidade, aumentando assim o número total de pessoas 

que poderão usufruir desta tecnologia e para quem poderá tornar-se uma mais valia. “A 
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possibilidade de dotar as casas com soluções tecnológicas que permitam a 

independência relativamente a terceiros, é uma mais valia que não é mensurável e não 

se pode descurar” [Central Casa]. Esta capacidade que a domótica tem em permitir que 

as tarefas domésticas sejam executadas de uma forma mais simples e acessível a 

pessoas mais debilitadas, com problemas de mobilidade ou deficiências físicas, vem 

oferecer um maior conforto e melhorar o seu nível de vida. Entre os benefícios 

encontram-se pequenos gestos do quotidiano, como o controlo da iluminação, o 

accionamento de diferentes electrodomésticos ou aparelhos a partir de diferentes 

localizações, o controlo do aquecimento ou mesmo a capacidade de “accionar 

mecanismos de alerta quando um imprevisto surge e a segurança das pessoas é posta em 

causa”. [Central Casa] 

 

Os pontos fortes da domótica residem na conjugação de alguns pontos já referidos e 

acredita-se que a domótica poderá ser tudo o que desejamos no dia a dia nos nossos 

lares. “Para alguns pode ser tão simples quanto controlar a iluminação ou os aparelhos 

de sua casa, a partir do mesmo comando que utiliza para a televisão. Para outros, é uma 

casa completamente automatizada e que é controlada por um computador programado 

para se adaptar ao seu estilo de vida” [Central Casa].  

 

Com a domótica, o controlo remoto de casas de habitação deixa de ser uma utopia. 

Torna-se possível o acesso às funções vitais da casa, como aquecimento, 

electrodomésticos, alarme, fechaduras das portas, através de um comando remoto, da 

Internet ou do seu telemóvel. 

 

A domótica apresenta inúmeros benefícios, entre os quais se destacam [Silva, 2005]: 

• Segurança – permite a detecção e alarme em caso de intrusão; a dissuasão 

através da activação de sirenes de alarme ou de sistemas de luzes; a marcação 

automática de um número de telefone exterior, após um alarme; a simulação da 

presença dos moradores através do controlo de dispositivos eléctricos; o fecho 

do circuito da água ou gás após a detecção de inundação, incêndio ou fuga de 

gás; 

• Gestão energética – optimização do consumo de energia através da programação 

do aquecimento ou da climatização; selecção das zonas a aquecer consoante os 

períodos de ocupação; controlo de dispositivos eléctricos, tais como máquinas 
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de lavar ou sistemas de iluminação, de acordo com as presenças numa divisão e 

dos horários de baixa taxação (com evidentes vantagens, quer para 

consumidores, quer para fornecedores); 

• Conforto – programação de macros de acordo com as preferências pessoais; 

controlo das luzes de acordo com a luminosidade; programação de rega 

automática; controlo de aquecimento, de electrodomésticos, de persianas, etc. 

 

Os sistemas de domótica incluem um ou mais elementos, sendo possível efectuar a 

seguinte classificação relativamente aos dispositivos do sistema [CasaDomo]: 

• Controlador 

Em instalações centralizadas, é a central que gere o sistema. Aqui reside toda a 

inteligência do sistema, e o interface apenas é necessário para apresentar a 

informação ao utilizador. 

• Actuador 

 É o dispositivo de saída capaz de receber uma ordem do controlador e realizar a 

acção adequada (acender/apagar luzes, ligar/desligar electrodomésticos, 

subir/baixar persianas, abrir/fechar electrovalvulas, etc...). 

• Sensor 

É o dispositivo que está permanentemente a monitorizar o ambiente com o 

objectivo de gerar um evento que será processado pelo controlador (ex.: sensores 

de temperatura, vento, humidade, fumo, fugas de água e gás, etc...). 

 

Dependendo do fabricante, “há equipamentos que são controladores/sensores/actuadores 

ao mesmo tempo, sendo viável coexistir num único equipamento toda a inteligência 

necessária para medir uma variável física, processá-la e actuar de forma adequada” 

[CasaDomo]. Embora a maioria dos produtos ou soluções existentes no mercado 

constroem independentemente sensores e actuadores procurando desta forma obter um 

menor custo e uma maior flexibilidade.  

 

A Central Casa6 considera que um sistema de domótica deve ser constituído por cinco 

grandes elementos: 

• Sensores 

                                                
6 A Central Casa é uma empresa de desenvolvimento de soluções de domótica 
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São os elementos responsáveis pela detecção de anormalias ou outras 

informações, sendo também quem transmite essa informação para a central de 

comando. São várias as suas utilizações: detecção de fugas de gás, inundações, 

fumo, janelas ou portas abertas, movimento ou presença de pessoas, 

determinação da temperatura e luz exterior, entre outras. 

• Módulos 

Estes elementos actuam de acordo com as informações que os sensores enviam 

para a central. Os módulos encontram-se ligados à corrente 230V (de forma a 

poderem accionar os aparelhos aos quais estão ligados). Poderão estar instalados 

nos quadros eléctricos, na estrutura da casa ou nos próprios aparelhos. São 

exemplos de módulos os módulos de lâmpada ou os módulos de aparelhos. 

• Interfaces 

Funcionam como elemento de ligação entre todos os outros elementos do 

sistema. 

• Controladores 

É através destes que o utilizador pode fazer alterações, programar ou controlar o 

sistema. É o caso dos comandos à distância, interruptores e redutores, e ecrãs 

tácteis. 

• Central 

É o centro de todo o sistema. Recebe toda a informação e reencaminha-a para o 

elemento mais apropriado. 

 

4.2 Aplicações da Domótica 
 

A domótica utiliza vários elementos, que normalmente são independentes, de uma 

forma sistémica. Alia as vantagens dos meios electrónicos aos informáticos, de forma a 

obter uma utilização e uma gestão integrada dos diversos equipamentos de uma casa. A 

domótica vem tornar a vida dos indivíduos não só mais confortável e segura, mas 

também mais divertida, pois permite que as tarefas mais rotineiras e aborrecidas sejam 

executadas de forma automática. 

 

O manuseamento do sistema pode ser efectuado de acordo com as suas próprias 

necessidades, de um modo mais ou menos automático. Nos sistemas passivos, o 
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elemento reage só quando lhe é transmitida uma ordem, dada directamente pelo 

utilizador (interruptor) ou por um comando (poderá ser uma ordem única ou um 

conjunto de ordens - macros). Nos sistemas mais avançados, com mais inteligência, os 

elementos não só interpretam parâmetros, como reagem às circunstâncias (informação 

que é transmitida pelos sensores); por exemplo detectar que uma janela está aberta e 

avisar o utilizador, ou que a temperatura está a diminuir e ligar o aquecimento [Central 

Casa]. 

 

A domótica possui inúmeras áreas de aplicação possível. Actualmente as que tem maior 

visibilidade são a automação, controlo de iluminação, climatização, segurança e 

comunicação. Os parágrafos seguintes resumem cada uma destas áreas, sendo a 

informação apresentada baseada no Web site da Central Casa [Central Casa].  

 
Automação  
 

Refere-se à capacidade de programar tarefas diárias (individuais ou em conjunto) de 

forma automática. Esta facilidade permite reduzir o tempo gasto em rotinas. 

 

Iluminação  
 

Funções como a da regulação da intensidade ou regulação automática (com a ajuda de 

sensores de movimento ou de luz solar) permite uma gestão eficiente dos gastos da 

electricidade. Existe também funções para situações como: apagar as luzes de uma 

divisão que se encontre vazia; não precisar de se preocupar em encontrar o interruptor 

do quarto quando está escuro e se pretende levantar; ou acender as luzes exteriores 

quando começa a escurecer. A regulação automática da iluminação também pode ser  

realizada tendo em atenção apenas restrições temporais como: manter a casa com 

aparência de estar habitada (segurança), programando as luzes para acender a 

determinadas horas e em determinadas divisões. Assim, é possível optimizar o consumo 

de energia tendo em conta a presença/ausência de indivíduos, hábitos e horários. 
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Climatização  
 

É possivel a  programação de horários para activar ou desactivar equipamentos de 

climatização, permitindo manter determinado nível de conforto quando a habitação se 

encontra ocupada, ou até mesmo activar esses equipamentos momentos antes. A 

climatização automática permite ao mesmo tempo poupar energia (funcionamento dos 

equipamentos de acordo com os horários, presença ou não de indivíduos e temperatura 

exterior). A possibilidade de se poder certificar a partir de uma chamada para casa se 

realmente desligou o aquecimento, são exemplos da comodidade possível de obter. 

 
Segurança  
 

A domótica pode actuar a diversos níveis de segurança. Um sistema, auxiliado por 

sensores, permite detectar fugas de gás, inundações, ou incêndios em fase inicial, 

cortando imediatamente as entradas e avisando o proprietário e as autoridades 

competentes do sucedido. A detecção de intrusos é possível através de completos 

sistemas de segurança, aonde é possível saber quem se encontra nas imediações de uma 

casa ou escritório. É possível também criar programas que desincentivem possíveis 

intrusos, mesmo quando estes são mais persistentes e se verifica a intrusão, existem 

mecanismos que alertam os proprietários. Com apenas alguns elementos de áudio e 

vídeo poderá ter os seus bens vigiados de forma permanente.  
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Comunicação  
 

Com o avanço das novas tecnologias computacionais e de telecomunicações, a domótica 

oferece também algumas vantagens na área da comunicação. Não só permite visualizar 

(e ouvir) a partir da Internet, diversos ângulos de uma habitação, como permite 

comunicar com o sistema, desligando a TV que ficou acesa, baixando a persiana quando 

o sol incidir demasiado, ou acendendo as luzes exteriores quando o indivíduo se está a 

aproximar de casa. O sistema áudio e vídeo e os meios multimédia são um enorme 

auxílio para indivíduos que necessitam de cuidados especiais, que desta forma possuem 

um meio à sua disposição para comunicar e interagir com o mundo exterior.  

 

4.3 Protocolos  
 

A domótica obriga a uma interligação dos diversos sistemas existentes numa habitação, 

sendo que cada sistema é composto por múltiplos dispositivos descritos anteriormente 

(controladores, sensores e actuadores). Estes dispositivos necessitam comunicar entre si, 

podendo, para tal, utilizar um dos seguintes protocolos: 

• IEB 

• ZigBee 

• X10 

 

As secções seguintes descrevem os protocolos enumerados, sendo apresentado com 

maior ênfase o protocolo X10, pois são os produtos deste protocolo que estão 

representados na ontologia desenvolvida neste trabalho. 

 

4.3.1 KNX / IEB (Konnex / European Installation Bus ) 
 
O KNX é um protocolo aberto para o controlo de habitações e edifícios, baseado no 

protocolo de redes de comunicação modelo OSI (Open Systems Interconnection), para 

casas inteligentes e promovido pela KNX Association.  

 

A KNX Association é uma associação com cerca de 96 membros, principalmente 

produtores de sistemas de controlo para edifícios, sistemas de alarme e detecção de 
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intrusos, entre outros. O objectivo primário desta associação é o desenvolvimento e 

promoção de um standard de comunicação para os Sistemas Electrónicos de Habitações 

e Edifícios. 

 

O protocolo KNX cumpre com os requisitos dos standards europeus (CENELEC 

EN5009 e CEN EN 13321-1) e a sua recente aprovação como standard internacional 

(ISO/IEC 14543-3), confirma a sua importância mundial. 

 

As especificações originárias do KNX surgiram no princípio dos anos 90, a partir das 

normas Batibus, IEB e EHSA. Nessa altura, nada fazia prever que teriam um futuro 

comum. Estas três importantes soluções avançadas para o controlo de habitações e 

edifícios na Europa, tentaram desenvolver os seus mercados separadamente de modo a 

encontrar um lugar no standard europeu. A norma Batibus implantou-se bem na 

Espanha, Itália e Espanha, enquanto a norma IEB obteve maior sucesso nos países de 

língua alemã, e norte da Europa. A norma EHS era o sistema preferido para os 

electrodomésticos de linha branca e castanha.  

 

Em 1997 estes três consórcios decidiram unir-se com o objectivo de desenvolver 

conjuntamente o mercado das habitações inteligentes, acordando standards industriais 

comuns, já com a intenção de ser proposto como standard internacional. A 

especificação KNX foi publicada na Primavera de 2002, pela recém estabelecida KNX 

Association. A especificação está baseada na norma IEB, complementada com novos 

mecanismos de configuração e meios físicos de comunicação, inicialmente 

desenvolvidos para as normas Batibus e EHS.  

 

Em Dezembro de 2003, o protocolo KNX assim como os meios de transmissão TP 

(Twisted Pair – pares de fios torcidos) e PL (PowerLine Link) foram aprovados pelos 

comités nacionais Europeus e rectificados pela CENELEC Bureau technique, como 

standard Europeu EN 50090. A solução KNX RF (radiofrequência) foi aprovada em 

Maio de 2006.  

 

O protocolo KNX além de oferecer especificações para a automatização de 

equipamentos de instalação eléctrica, oferece também soluções para aplicações HVAC 

(Aquecimento, Ventilação, e Ar condicionado). Seguindo essa linha, a associação KNX 
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propôs as suas especificações ao CEN (Comité Europeu de Normalização) para 

publicação como standard Europeu de sistemas de controlo e automatização de 

edifícios. O CEN aceitou a proposta, e as especificações KNX foram publicadas pelo 

CEN como Norma Europeia 13321-1. [Konnex] 

 

O protocolo KNX pode ser usado no controlo de várias funções ou aplicações de uma 

habitação ou edifício como a iluminação, calor, ventilação, cortinas e persianas, 

sistemas de segurança, entre outras 

 

As principais vantagens do protocolo KNX podem ser enumeradas nos pontos 

seguintes: 

− Suporta diversos tipos de comunicação, como o cabo de par entrançado, PLC 

(Power Line Communications), rádio frequência e até mesmo Ethernet. 

− É uma plataforma independente, é possível a utilização de qualquer 

plataforma de microprocessadores, pois a interoperabilidade é garantida. 

Assegura que produtos de diferentes fabricantes com diferentes aplicações, 

operam e comunicam uns com os outros, o que permite que as instalações 

sejam facilmente extendidas e adaptadas. 

− A KNX Association requer um elevado nível no controlo da qualidade durante 

todos os estados do ciclo de vida de cada produto. Obriga também todos os 

fabricantes a possuir o certificado da qualidade ISO 9001, antes de requerer a 

certificação de produtos KNX. 

− É um standard ao nível aplicacional, contendo modelos de aplicação para 

muitas aplicações comuns em habitações e edifícios.  

 

4.3.2 ZigBee 
 

ZigBee é um protocolo de comunicação sem fios (wireless), semelhante ao bluetooth e é 

baseado no standard para redes sem fios de área pessoal (WPANs – Wireless Personal 

Area Network)  IEEE_802.15.4. Este protocolo surge de uma aliança com mais de 100 

empresas, das quais a grande maioria são fabricantes de semicondutores 

(www.ZibBee.org). Esta aliança tem como objectivo conseguir o desenvolvimento e 
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implementação de uma tecnologia sem fios de baixo custo , e está a trabalhar lado a 

lado com o IEEE para assegurar uma integração, completa e operacional.  

 

O ZigBee, também conhecido por “HomeRF Lite”, é uma tecnologia sem fios com 

velocidades compreendidas entre os 20 kB/s e 250kB/s entre 10m a 75m. 

 

A domótica é a principal utilização do protocolo ZipBee, devido ao seu baixo consumo, 

ao facto de este possuir um sistema de comunicação via rádio (com topologia MESH), e 

ser fácil a sua integração. 

 

O ZigBee é muito semelhante ao bluetooth, mas são destacadas as seguintes diferenças: 

• Uma rede ZigBee pode conter até um máximo de 255 nós, face ao máximo de 8 

no bluetooth; 

• O ZigBee tem um menor consumo eléctrico que o bluetooth. Sendo mais 

específico, ZigBee tem um consumo de 30mA na transmissão e 3mA em stand-

by, face aos 40mA na transmissão e 0.2mA em stand-by do bluetooth. O menor 

consumo do sistema ZigBee explica-se pelo facto de este estar a maioria do 

tempo a “dormir”, enquanto que numa comunicação bluetooth isto não acontece, 

o sistema está sempre a transmitir ou a receber; 

• O ZibBee tem uma largura de banda de 250kbps, face aos 1Mbps do bluetooth; 

• Devido à diferente largura de banda dos sistemas ZipBee e bluetooth, estes são 

apropriados para aplicações diferentes, sendo que a largura de banda do ZigBee 

é suficiente para a informática doméstica. 

 

Neste momento, o ZigBee é apenas um standard baseado na tecnologia necessária para 

o controlo remoto de sensores / actuadores que se utilizam na domótica. Espera-se que 

no futuro os módulos ZigBee sejam os transmissores mais baratos da história. Prevê-se 

que terão um preço perto dos 2€, possuindo uma antena integrada, controlo de 

frequência e uma pequena bateria.  
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4.3.3 X10 
 
X10 é um standard internacional aberto para a comunicação entre dispositivos utilizados 

na domótica, através da instalação eléctrica 220-230V existentes nas habitações e 

edifícios. Esta tecnologia foi desenvolvida pela empresa Pico Electronics de Glenrothes 

na Escócia na década de 70, com o objectivo de transmitir dados através da linha 

eléctrica a baixa velocidade. 

 

Actualmente o X10 é um protocolo aberto, devido à expiração da sua patente em 1997, 

na altura propriedade da empresa X10 Ltd. Actualmente, várias empresas 

comercializam produtos baseados nesta tecnologia, existe uma cada vez maior 

variedade de módulos e interfaces X10, que são comercializados a preços bastante 

aceitáveis. A tudo isto adiciona-se ainda a vantagem de se utilizar a rede eléctrica como 

meio de transmissão e a facilidade na instalação dos componentes, na sua maioria 

plug&play , factores que contribuíram para o rápido sucesso deste protocolo na Europa 

e EUA. 

 

A tecnologia X10 utiliza a rede de distribuição de energia eléctrica como principal meio 

de comunicação entre os dispositivos, e este é o aspecto chave desta tecnologia face aos 

outros protocolos de domótica, e a sua maior vantagem. Esta tecnologia utiliza também 

uma arquitectura descentralizada, não necessitando de nenhum elementos central para o 

seu correcto funcionamento. 

 

Um sistema X10 pode ser simplesmente constituído por um conjunto de dispositivos 

que são comandados directamente pelo utilizador usando, por exemplo, um comando 

remoto. Neste caso, através do uso de um telecomando de radiofrequência (RF), é 

possível aumentar o alcance dos dispositivos, deixando o sistema de estar restrito a uma 

única divisão. O sinal do telecomando é recebido pelo receptor X10 de RF que, por sua 

vez, o reencaminha através da rede eléctrica de energia para os respectivos destinatários. 

Dado que cada módulo consegue receber todos os sinais que circulam na rede eléctrica, 

o sistema tem de ser capaz de endereçar cada mensagem. Para solucionar este problema 

o protocolo X10 implementou um sistema simples de endereçamento que usa 16 

códigos de cada (usando as letras de A-P) e 16 códigos de aparelho (1-16), permitindo 

endereçar univocamente 16x16=256 aparelhos. [Silva, 2005] 
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Isto não significa que apenas possam ser utilizados 256 dispositivos numa rede X10, 

pois poderão existir diversos módulos com o mesmo endereço. Os endereços são 

atribuídos manualmente a cada dispositivo. No caso de existir mais que um dispositivo 

com o mesmo endereço, quando um sinal é enviado para esse endereço, são activados 

todos os dispositivos configurados com esse endereço. 

 

Não só os sistemas de actuação directa são usados, é também possível construir 

sistemas mais complexos recorrendo a controladores X10 específicos. Estes 

controladores permitem, através de um interface RS232 (série) comunicar com um 

computador do qual recebem, por exemplo, programação horária para ligar ou desligar 

dispositivos, conjuntos de acções a desencadear naquele instante, ou desencadear acções 

mediante a ocorrência de determinados eventos. O computador pode ser usado apenas 

na programação do controlador, pois após este programado pela criação de um conjunto 

de acções simples, o controlador poderá funcionar de forma autónoma, ligando e 

desligar dispositivos consoante as programações definidas. 

 

Para facilitar o desenvolvimento de novos produtos X10, foram desenvolvidos dois 

interfaces PLC’s que permitem a qualquer fabricante incluir um módulo de 

comunicação X10 nos seus produtos. 

 

A alimentação dos dispositivos deste sistema é feita através do próprio meio de 

comunicação, em que cada dispositivo contém um dispositivo que transforma o sinal 

proveniente da rede eléctrica 220VAC num outro sinal de 5VDC para se conseguir 

alimentar os circuitos integrados, que normalmente funcionam a baixa tensão e com 

correntes contínuas. [Silva, 2005] 

 

Podemos então concluir que o X10 é o protocolo de comunicação na domótica mais 

económico e mais fácil de instalar, pelo que a implementação desta rede está dentro das 

possibilidades do utilizador comum e permite-lhe criar pequenas soluções de automação 

em qualquer tipo de habitação, sem a necessidade de instalar qualquer outro tipo de 

cablagem. 
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No entanto, o X10 é uma tecnologia com grandes limitações funcionais, já que os 

comandos suportados restringem-se ao ligar, desligar e regular a intensidade luminosa 

de lâmpadas. Dada a sua constituição técnica, é um protocolo bastante lento no envio de 

informação (um simples comando para ligar um aparelho demora cerca de 1 segundo a 

ser transmitido), é limitado no endereçamento (suporta apenas 256 dispositivos) e é 

pouco robusto (não existe confirmação da entrega dos comandos). 

 

4.3.4 Protocolos / Aplicações  
 

A domótica é utilizada em diferentes locais com diferentes objectivos. Pode ser aplicada 

em oficinas, hotéis, escolas, ginásios, grandes e pequenas superfícies, armazéns, lojas e 

habitações. Todos os elementos do sistema trabalham em rede, e para se conseguir todos 

os benefícios que a domótica tem para oferecer, é necessária a operação conjunta de 

pelo menos alguns elementos. Existem duas possibilidades de instalação do sistema, que 

poderá estar dependente do estado de construção da habitação, mas que não é condição 

indispensável: em casas já construídas ou em casas ainda em construção [Central Casa]. 

 

Casas construídas 

Sugere-se que para uma casa que já se encontre construída (e apenas no sentido de 

racionalizar custos e evitar grandes transformações) seja adoptada a opção da rede 

Powerline. Nesta rede é transmitido um sinal de alta frequência, que se vai sobrepor à 

corrente eléctrica. O mesmo é dizer que a alimentação eléctrica e as infra-estruturas de 

domótica passam no mesmo cabo. Tem como inconveniente ser sensível ao ruído e 

interferências, mas é uma questão facilmente ultrapassável com elementos próprios para 

o efeito, como é o caso da utilização de filtros. A linguagem de comunicação que os 

elementos podem utilizar para comunicar entre si, neste tipo de rede, é o X10. Este 

sistema é óptimo para os adeptos do “faça-você-mesmo” e apresenta como maiores 

vantagens a grande e variada oferta de produtos de instalação simples, preço acessível e 

flexibilidade. Existem no mercado vários módulos necessários para constituir um 

sistema X10, seja para iniciar ou para complementar um sistema já iniciado. 
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Casas em construção  

No caso de uma casa ainda se encontrar em fase de construção ou renovação a escolha 

já não fica tão condicionada (pelas condições já apresentadas). Poder-se-á instalar o 

sistema X10, ou em alternativa, o sistema IEB. Este último é relativamente mais caro 

que o X10, pois exige uma cablagem própria ou dedicada (o “bus”  físico que transporta 

a sinalização do protocolo IEB) em paralelo à instalação eléctrica. O IEB funciona num 

cabo de dois condutores, separado, enquanto que o sistema X10 utiliza a instalação 

eléctrica já existente. O sistema IEB implica colocar novos fios eléctricos. Estes podem 

ser colocadas nas paredes, ao longo ou por detrás dos rodapés. Poder-se-ão utilizar 

cabos coaxiais (para envio de sinais de vídeo), ligações infravermelhas (comandos à 

distância com alcance limitado) e comunicações por rádio frequência (para completar a 

rede base e para comandos com alcance mais alargado).  
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5 Implementação de um Caso Real 
 

Tendo já sido apresentado o conceito de Empresa Virtual, estudado o papel dos 

Sistemas Multi-Agente na formação de Empresas Virtuais, as ontologias e a domótica, 

assuntos discutidos nos capítulos anteriores, serve o presente capítulo para descrever o 

sistema actualmente existente no domínio de Empresas Virtuais (nomeadamente, a fase 

de formação) e a sua aplicação real na área de negócio da domótica. São também 

analisados alguns resultados e relatados os detalhes mais relevantes. 

 

5.1 Sistema ForEV 
 

O sistema ForEV (Formação de Empresas Virtuais) implementa o processo de formação 

de uma Empresa Virtual, através da selecção das empresas mais promissoras na 

satisfação de uma necessidade específica de um cliente. [Rocha, 2001] 

 

As necessidades actuais do mercado obrigam ao surgimento e/ou adaptação das 

empresas a novas formas de comportamento e desenvolvimento organizacional. O 

objectivo primário de uma qualquer empresa é, sem dúvida, a maximização do lucro. A 

produção em grande escala, por decréscimo dos custos adicionais associados à produção 

do bem, é um factor que contribui para a maximização do lucro. Contudo, com a 

crescente competitividade do mercado, é agora o cliente quem “dita” as leis, e este 

apresenta-se cada vez mais exigente e específico. Para conseguir sobreviver a um 

mercado competitivo, a empresa deve estar apta a satisfazer a exigência e a 

especificidade dos clientes, abandonando a produção em larga escala, para se dedicar à 

especialização em um ou mais domínios. A adequada especialização de uma empresa, 

especialmente uma pequena ou média empresa, torna-se viável apenas quando o 

domínio em questão é reduzido. E se uma empresa individual se especializa em um 

domínio reduzido, a satisfação de uma qualquer necessidade final de um cliente, obriga, 

muito provavelmente, à associação de várias empresas especialistas. A estrutura 

organizacional própria de uma Empresa Virtual dá resposta a este problema.  

 

Como já foi referido anteriormente, uma Empresa Virtual (EV) é uma associação 

temporária de empresas independentes, empresas estas que apresentam as competências 
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mais adequadas à satisfação da necessidade imediata do cliente. Uma EV caracteriza-se 

pelo seu carácter temporário, o que significa que surge aquando da detecção da 

necessidade de satisfazer um cliente, e desaparece quando tal satisfação é obtida. Outra 

característica importante de uma EV é a sua excelência de competência, o que significa 

que as empresas a incluir nesta associação são as mais competentes no momento, isto é, 

as que melhor respondem, no instante actual, aos requisitos do cliente.  

 

O sistema ForEV possibilita a formação de uma Empresa Virtual, usando metodologias 

de negociação automática na selecção das empresas mais competentes (ou mais 

atractivas) a incluir nesta associação.  

 

O sistema ForEV é actualmente um módulo de uma outra plataforma mais ampla cujo 

objectivo primário é o suporte automático a todo o ciclo de vida de uma Empresa 

Virtual, a denominada Instituição Electrónica (já discutida no capítulo 2.4). É sobre esta 

plataforma que é desenvolvido o trabalho apresentado nesta tese. O sistema ForEV é o 

módulo de negociação incluído na Instituição Electrónica (IE), pelo que doravante a 

designação “sistema ForEV” será substituída por “módulo de negociação da IE”. A IE 

encontra-se actualmente em desenvolvimento, através da inclusão de outros módulos 

essenciais ao apoio do ciclo de vida de uma Empresa Virtual (como sejam, o 

estabelecimento e monitoração de contratos electrónicos, o estabelecimento de normas e 

regras de comportamento, e a implementação de serviços de ontologia).  

 

5.1.1 Arquitectura do Módulo de Negociação da IE 
 

O módulo de negociação da IE foi desenvolvido com o intuito de modelar as interacções 

entre diferentes entidades, denominadas empresas e cliente. O objectivo é seleccionar de 

entre estas empresas o conjunto daquelas que são as mais promissoras para a satisfação 

de uma necessidade específica do cliente. O conjunto de empresas seleccionadas 

constituem assim a Empresa Virtual que existirá apenas durante o tempo necessário para 

a satisfação do cliente. Porque as empresas e os clientes têm objectivos e 

comportamentos próprios, e são entidades independentes, o uso da metodologia Multi-

Agente torna-se adequada na arquitectura do sistema.  
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As empresas e clientes são representadas no sistema por agentes – Agente Empresa 

(AE) e Agente Cliente (AC), respectivamente – que modelam as respectivas entidades 

físicas empresa e cliente. Estes agentes Empresa e Cliente modelam não o todo da 

entidade física (empresa ou cliente), mas apenas a sub-parte desta entidade afecta à 

competência em discussão. 

 

Os agentes Empresa e Cliente encontram-se em um local de mercado onde cooperam 

com o objectivo de fornecer/obter determinados bens, mantendo objectivos e 

preferências próprias. Os bens a negociar são descritos por cada participante segundo 

uma ontologia. No entanto, para que a interacção seja posível, é necessário que todos os 

participantes sejam capazes de perceber a linguagem uns dos outros. O sistema inclui, 

na sua versão mais recente, um agente denominado Agente de Serviços de Ontologia 

(ASR), que tem como objectivo ajudar os agentes heterogéneos no entendimento do 

conteúdo das mensagens trocadas entre eles. Este agente faculta a informação relativa a 

uma ontologia aos agentes Empresa e Cliente, quando questionado por estes.  

 

5.1.2 Negociação na IE 
 

A formação da Empresa Virtual (EV), isto é, a selecção de quais as empresas mais 

competentes no instante actual a incluir na EV, é o resultado de um processo de 

negociação denominado de Negociação-Q e proposto em [Rocha, 2001]. A negociação 

é conduzida pelo Agente Cliente, que possui o papel de organizador, comportando-se os 

Agentes Empresa como respondentes.  

 

Sendo os termos muito semelhantes, devemos evidenciar aqui a distinção entre a 

notação Empresa Virtual e Agente Empresa. A Empresa Virtual é uma associação de 

Agentes Empresa com competências adequadas à satisfação de uma necessidade actual 

do mercado. O Agente Empresa é a instanciação de uma entidade Empresa em um local 

de mercado específico que compete com outros Agentes Empresa no intuito de vir a 

pertencer a uma futura EV.  

 

Quando um Agente Cliente se regista no sistema, é criado um novo local de mercado 

único e específico para a sua necessidade, sendo este agente o organizador do processo 
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de formação da EV a ocorrer nesse novo mercado. Quando um Agente Empresa se 

regista no sistema, é informado de quais os locais de mercado onde as suas 

competências são requeridas. Este Agente Empresa cria então instâncias suas (uma para 

cada competência e/ou local de mercado), que são registados nos locais de mercado 

indicados.  

 

A negociação inicia-se quando um Agente Empresa informa o Agente Cliente da sua 

disponibilidade para fornecimento de determinada competência (componente). O agente 

Cliente envia ao Agente Empresa um anúncio das características do componente que 

pretende obter e este indicou ser da sua competência (este será um dos componentes que 

constituem o objecto da Empresa Virtual). Este anúncio especifica os valores que o 

Agente Cliente considera admissíveis para os múltiplos atributos que compõem o 

componente. Este mesmo anúncio será enviado a todos os Agentes Empresa que 

indiquem ter competência para fornecer tal componente.  

 

Os Agentes Empresa respondem a este anúncio do Agente Cliente com as propostas 

mais favoráveis para si, evidentemente. Os Agentes Empresa e o Agente Cliente iniciam 

agora um processo iterativo de envio de propostas (por parte dos Agentes Empresa) e 

respectivos comentários (por parte do Agente Cliente). O processo de negociação é 

assim composto por múltiplas rondas, e no final de cada ronda, o Agente Cliente tenta 

que os Agentes Empresa relaxem as suas propostas, argumentando com base em 

propostas alternativas recebidas de outros Agentes Empresa. 

 

Uma descrição mais detalhada deste processo de negociação foi já apresentada no 

capítulo 2.4.3. 

 

O término da negociação é especificado, pelo agente Cliente, impondo um tempo de 

duração máximo, um número limite de rondas, ou a obtenção de uma utilidade mínima 

na actual melhor proposta. 

 
 

5.2 Apresentação de um Caso Real 
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A empresa Central Casa – Desenvolvimento de soluções de domótica, Lda, desde a sua 

criação, no ano de 2002, desenvolve a sua actividade com o intuito de projectar, 

fornecer e instalar soluções de domótica em habitações uni-familiares. 

 

A Central Casa é o primeiro portal exclusivo de domótica em Portugal, e é lider 

assumido no mercado nacional e internacional com a criação e desenvolvimento de 

novas soluções domótica. A equipa da Central Casa não oferece apenas produtos na área 

da automação doméstica, assegura também um serviço de qualidade a todos os seus 

clientes.  

 

5.2.1 Ontologia Domótica 
 

A informação recebida da Central Casa acerca dos produtos por si transaccionados (ver 

anexo A), foi armazenada numa folha de excel contendo15 colunas: 

• REF – Indica a referência do produto; 

“PR2010” 

• PROD._ID – Número identificativo do produto; 

“08910” 

• NOME – Nome do respectivo produto; 

“Módulo de Lâmpada” 

• DESCRICAO – Descrição do produto; 

“Controle a sua iluminação! O módulo de Lâmpada é o modo mais simples e 

eficiente de controlar as luzes de sua casa. Basta ligar à tomada!” 

• FAMILIA – Família a que pertence o produto; 

“ModulosX10” 

• SUBFAMILIA – Respectiva sub família; 

“Receptores X10” 

• LINHA – Linha do produto; 

“a1” 

• TIPO – O tipo que o produto pertence; 

“Lampada” 

• CARACTERISTICAS – Importantes características do produto; 

"Módulo X10 para ligar candeeiros a qualquer tomada de parede. 
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Regula a intensidade luminosa de candeeiros com lâmpadas incandescentes” 

• APLICACOES – Possíveis aplicações do produto; 

"Com o Módulo de Lâmpada PR2010 pode controlar a luminosidade de 

lâmpadas (incandescentes) de 40W a 350W. Basta ligar o PR2010 à tomada e 

ligar o candeeiro à parte da frente do módulo para estar pronto a funcionar. 

Poderá ligar o candeeiro através do próprio interruptor ou regular a 

intensidade através de qualquer controlador X10 tal como a consola de 

controlo, interruptores X10, pela Internet ou telemóvel! 

Responde aos comandos X10: On, Off, Dim, Bright, All Units/Lights Off, All 

Lights On." 

• INFORMACAO – Informações técnica relativas ao produto; 

"Alimentação :                    230V ± 10%, 50 Hz 

Corrente :                        < 20mA capacitiva  

Sensibilidade do Sinal :     15mVppmin, 50mVpp a 120 kHz 

Impedância de Entrada :  55_(L/N) a f=120 kHz 

Temperatura:        0°C a 50°C (a funcionar), -20°C a 70°C (a não 

funcionar) 

Dimensões:                       52 x 122 x 33 mm 

Emissão EMC :                 segundo a EN 50081-1 

Imunidade EMC :             segundo a EN 50082-2 

Segurança :                      segundo a EN 60950 e 60065" 

• PRODINCLUIDO – Produto incluído; 

“ “ 

• RELACIONADOS – Outros produtos ou Kits relacionados com este produto; 

“PR1020 Kit Active Home – 3 Peças;PR3090 Mini programador 

horário;PR1090 Pack de iniciação X10;” 

• AVISO – Avisos importantes relativos ao produto; 

"Este módulo é adequado apenas para candeeiros com lâmpadas 

incandescentes (40W-350W / 220V-50Hz). 

Para aplicações com lâmpadas fluorescentes ou candeeiros com 

transformadores electrónicos ou de baixa voltagem utilize o Módulo de 

Aparelho PR2020." 

• RANKING – Ranking do produto. 
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“185” 

 

Após a análise dos dados recolhidos, foi decidido que os dados relativos às colunas (2) 

PROD._ID, (7) LINHA, (12) PRODINCLUIDO, (14) AVISO, e (15) RANKING não 

seriam usados neste projecto, devido à pouca importância dos dados, à sua 

inconsistência e aindo devido à ausência de alguns valores. 

 

A imagem seguinte (Figura 7) serve para se ter uma perspectiva dos dados recebidos, 

mais concretamente permite ter uma noção das colunas que servirão para a construção 

da ontologia e também as colunas que não serão incluídas no estudo. 

 

 
Figura 7 – Ilustração dos dados recebidos – Central Casa 

 

Protégé 
 

Para o desenvolvimento da ontologia, optou-se pela utilização da ferramenta de edição 

de ontologia Protégé. Esta opção é justificada pela elavada usabilidade deste editor, que 

oferece um óptimo ambiente de desenvolvimento, com diversos third parties plug-ins, 

que permite utilizar diversas ferramentas, para diversos fins, conforme a necessidade de 

estudo do projecto.  

 

Como já foi referido no capitulo 3.3 Construção de Ontologias , a principal 

característica da ferramenta Protégé é o seu GUI. A inclusão deste GUI permite aos 
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utilizadores construir facilmente domínios de ontologias, customizar automaticamente a 

geração de dados com formulários de entrada para inserção de dados, e ainda uma 

visualização gráfica da ontologia, o que permite ao utilizador obter uma melhor noção 

da estrutura da mesma. 

 

Outra das características que nos levou a optar por esta ferramenta é o facto de ser uma 

aplicação Java open-source, pois não coloca custos adicionais ao projecto, assim como 

possibilita o desenvolvimento de aplicações Java externas. Como já foi referido, uma 

das principais vantagens do Protégé é a sua extensibilidade, isto é, a sua arquitectura 

permite o desenvolvimento e integração de plug-ins (módulos adicionais) que estendem 

o sistema principal e fornecem funcionalidades adicionais não fornecidas pela aplicação 

standard. Esta é sem dúvida uma mais valia para o presente projecto, em que, caso 

surjam novas necessidades, as ferramentas utilizadas permitem a extensabilidade do 

mesmo, não sendo necessário repensar o projecto. 

 

Por fim, outra das características que levou à escolha do Protégé é a possibilidade da 

ontologia criada por este ser exportada para OWL, que é uma linguagem standard a ser 

utilizada no projecto, entre outras, entre as quais RDF(S), XML e XML Schema. 

 

OWL 
 

A linguagem escolhida para a representação da ontologia neste trabalho foi o Ontology 

Web Language (OWL). A linguagem OWL é recomendada pelo W3C desde 2004, 

sendo que as recomendações do W3C são entendidas pela indústria e pela comunidade 

científica como standards Web. É uma especificação estável desenvolvida pelo grupo 

de trabalho do W3C e revista pelos seus membros. 

 

O OWL é uma linguagem de marcação para a definição, publicação e partilha de 

ontologias na Internet. É uma linguagem que tem mais facilidades de expressar 

significados e semântica que o XML, RDF e RDF’s. Sendo uma linguagem escrita em 

XML, obtém todas as vantagens dessa linguagem das quais se destaca o facto de a 

informação poder ser trocada entre diferentes tipos de sistemas (sistemas operativos e 

linguagens de aplicações). 
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Uma ontologia em OWL contém classes, propriedades, instâncias de classes e relações 

entre essas instâncias. Adicionalmente define-se também a declaração do namespace e 

do cabeçalho da ontologia. O OWL pode ser utilizado directamente para publicar ou 

partilhar conjuntos de termos como a descrição de uma ontologia, o que traz vantagens 

ao nível da pesquisa Web, agentes de software e gestão de conhecimento. 

 

5.2.2 Desenvolvimento da Ontologia na Domótica 
 

Como se estudou no capítulo 3.3 Construção de Ontologias , o desenvolvimento de uma 

ontologia passa tipicamente por quatro passos. No presente projecto, o primeiro destes 

passos - ”Aquisição do domínio de conhecimento” - consistiu no estudo dos dados 

recebidos pela Central Casa, que permitiu conhecer o domínio de interesse. 

  

Após o estudo dos dados fornecidos pela Central Casa, relativos aos produtos por si 

comercializados, passou-se para o segundo passo do processo de desenvolvimento de 

uma ontologia – “Organização da Ontologia”. A especificação das classes neste caso 

concreto tornou-se simples, a partir do momento em que nos dados recebidos, estavam 

especificados a família e sub família de cada produto.  

 

As classes OWL são interpretadas como um conjunto que contém instâncias. As 

instâncias são descritas usando descrição formal que representa precisamente os 

requisitos para ser membro dessa classe. Por exemplo, a classe Cão deverá conter todos 

os indivíduos que são cães no nosso domínio de interesse (um indivíduo pode pertencer 

a mais que uma classe). As classes estão organizadas em uma estrutura hierárquica 

superclasse/subclasse, que é denominada taxionomia. Assim, a subclasse é uma 

especialização da sua superclasse, por outras palavras, a subclasse é submissa à sua 

superclasse. Como exemplo de uma taxionomia, podemos considerar as classes Animal  

e Cão, em que a classe Cão é uma subclasse de Animal  e Animal é a superclasse de 

Cão. Com esta especificação sabemos que ‘todos os cães são animais’, isto é, ‘todos os 

membros da classe Cão são membros da classe Animal ’; e sabemos que ‘ser cão 

implica ser animal’, isto é, ‘Cão é submisso a Animal ’. 
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Como nota, convém realçar que “A palavra conceito é por vezes usada em vez de 

classe. Classe é a representação concreta de conceitos” [Horridge et al., 2004] 

 

As classes OWL são construídas a partir de descrições que especificam as condições 

que um indivíduo deverá satisfazer para que este seja membro da classe. Assim, e tendo 

em conta o conhecimento anteriormente descrito, foram definidas, no nosso cenário, as 

classes representadas na figura seguinte (Figura 8). 

 

 
Figura 8 – Representação das classes do domínio 

 

A figura anterior ilustra a organização estruturada das classes criadas, utilizando a 

ferramenta Protégé. Entendeu-se que a classe Produtos_Domotica seria a superclasse 

das famílias e subfamílias dos produtos existentes na informação recebida da Central 

Casa. 

 

As propriedades são geralmente definidas por relações binárias entre indivíduos, isto é, 

as propriedades interligam indivíduos. Um exemplo é a propriedade temFilho, que pode 

ligar o indivíduo João ao indivíduo António, significando que o João como filho 

António. As propriedades podem limitar-se a ter um único valor. 

 

Existem dois tipos fundamentais de propriedades: propriedades de objectos (Object 

properties) e propriedades de tipos de dados (Datatype properties). Object properties é 

o tipo de propriedade que liga um indivíduo a outro. Datatype properties liga um 

indivíduo a um XML Schema Datatype value (mais informação em 
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http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/) ou a um literal rdf (mais informação em 

http://www.w3.org/TR/rdf-primer/).  

 

O OWL possui ainda um outro tipo de propriedade, trata-se da propriedade Annotation. 

Esta propriedade é usada para adicionar informação (meta dados – dados acerca de 

dados) a classes, indivíduos e propriedades. 

 

Na ontologia implementada, relativa à área de negócio da domótica, foram 

desenvolvidas as propriedades enumeradas na figura seguinte (Figura 9):.  

 

 
Figura 9 – Propriedades da ontologia 

 

Nesta figura identificam-se os dois tipos de propriedades já referidos: a azul estão 

assinaladas as Object properties e a verde as Datatype properties.  

 

As propriedades Aplicacoes, Caracteristicas, Descricao, Informacao e Ref são 

propriedades que permitem a inserção de valores a uma determinada instância ou 

indivíduo. A necessidade de incluir estas propriedades foi encontrada durante a análise 

dos dados recebidos pela Central Casa, em que cada produto tinha uma série de 

informação com determinados valores. Assim, e tendo o conhecimento do tipo de 

propriedades existentes, estas teriam de ser obrigatoriamente do tipo Datatype 

properties. 
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As propriedades Preco e Quantidade também são do tipo Datatype properties. Esta 

informação não existia nos dados originalmente recebidos, mas foi adicionada como 

uma necessidade intrínseca à negociação electrónica que irá decorrer no processo de 

formação da Empresa Virtual. 

 

Quanto à propriedade temRelacao do tipo Object properties, a sua necessidade surge 

para a representação da existência de uma qualquer relação entre produtos. E a 

propriedade pertencePack, também do tipo Object properties, é usada para representar 

os produtos (indivíduos) que pertencem a determinado(s) pack(s). 

 

A figura seguinte (Figura 10) ilustra as propriedades temRelacao e pertencePack, que 

podem ser observadas em alguns indivíduos considerados na ontologia aqui proposta 

para a área da domótica. 

 

 
Figura 10 – Propriedades – Relações entre indivíduos 

 

 

Os indivíduos representam objectos no domínio de interesse, também conhecido como 

domínio de discurso.  

 

“Indivíduos são também conhecidos como instâncias. Indivíduos podem-se referir como 

sendo instâncias de classes”. [Horridge et al., 2004] 

 

Regulador_Lum.. 

Moldura_Dupla 

Receptores_X10 

temRelacao 

Interruptor_L.. 

Receptor_RF_Univ... 

Controladores_X10 

Receptor_RF_Encript... 

temRelaca o 

Sensor_Movim..
. 

Sensor_Fumo 

Seguranca 

Receptor_RF_Univ... 

Packs 

Central_Homeprote... 

pertencePack 
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O OWL não utiliza o UNA (Unique Name Assumption), isto significa que em OWL, 

dois nomes diferentes podem referir-se ao mesmo indivíduo. Em OWL, é necessário 

explicitar que um indivíduo é o mesmo que um outro indivíduo, ou diferente desse outro 

indivíduo. 

 

O OWL permite definir indivíduos e definir propriedades acerca deles. Os indivíduos 

podem também ser usados na descrição de classes, nomeadamente na restrição hasValue 

e nas classes enumeradas.  

 

Para o desenvolvimento da ontologia da domótica, os indivíduos ou instâncias são todos 

os produtos listados na informação recebida da Central Casa. Na figura seguinte (Figura 

11) estão representadas todas as instâncias (produtos) existentes para a classe 

Receptores_X10. De modo análogo, todos os outros produtos estão distribuídos pelas 

respectivas classes. 

 

 
Figura 11 – Indivíduos da classe Receptores_X10 
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Após a criação das referidas instâncias, são preenchidas as propriedades de cada 

instância com valores apropriados de acordo com a sua identidade. As propriedades são 

as já discutidas e enumeradas na Figura 10. Uma instância não necessita de 

obrigatoriamente preencher todas as propriedades existentes na ontologia, mas sim 

apenas as significativas para a classe a que pertence. 

 

A Figura 12 apresenta, como exemplo, os valores das propriedades da instância/ 

indivíduo ”Modulo_Lampada” pertencente à classe Receptores_X10. 

 

 
Figura 12 - Valores das propriedades do individual ‘Modulo_Lampada’ 

 

Na figura anterior pode-se constatar, tal como foi referido anteriormente, que a maioria 

das propriedades dos indivíduos são do tipo Datatype properties. Mas neste caso em 

concreto, é possível encontrar também a propriedade temRelacao, do tipo Object 

properties, que interliga o indivíduo ”Modulo_Lampada” ao indivíduo 

“Receptor_RF_Universal”. 

 

O Protégé facilita a criação deste tipo de ligação entre indivíduos, fornecendo ao 

utilizador um ambiente simples onde é possível navegar pelas diferentes classes e 

indivíduos de modo a facilmente seleccionar o indivíduo pretendido para a relação. A 

Figura 13 apresenta o interface referido. 
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Figura 13 – Atribuição da instância a uma propriedade 

 

 

Na Figura 14 é possível observar todos os indivíduos da classe Pack. Estes possuem 

uma única propriedade, pertencePack, ao contrário dos restantes indivíduos referentes 

aos produtos da domótica. A propriedade pertencePack, como já foi anteriormente 

referido, tem o papel de representar os produtos (indivíduos) que pertencem a 

determinado(s) pack(s) (indivíduos).  
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Figura 14 – Indivíduos da classe “Pack”  

 

Todo este processo de identificação e criação de instâncias em diferentes classes, e a 

posterior atribuição de valores às suas propriedades, corresponde ao terceiro passo do 

processo de desenvolvimento de uma ontologia – Preenchimento da ontologia. Neste 

passo do processo, são adicionados conceitos, relações, e indivíduos ao nível de detalhe 

necessário para a satisfação da finalidade da ontologia. 

 

A última e derradeira etapa do processo de desenvolvimento de ontologias é designada 

por Verificação, e consistiu na detecção e correcção de possíveis inconsistências entre 

os elementos da ontologia. 

 

Após a passagem por todas as etapas envolvidas no desenvolvimento da ontologia deu-

se por terminado o desenvolvimento da mesma, que posteriormente foi exportada para 

um ficheiro OWL. 
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5.2.3 Módulo de Desenvolvimento de Ontologias na IE  
 

A etapa seguinte do projecto, consistiu na adição de um novo módulo à plataforma da 

Instituição Electrónica. Este módulo permite a criação, edição e armazenamento de 

ontologias próprias dos agentes intervenientes, para que possam ser usadas em 

interacções futuras. 

 

Na plataforma actualmente existente, que implementa a Instituição Electrónica (IE), 

cada agente aceite na IE possui uma janela própria. Nesta janela é possível configurar o 

agente especificando as suas competências (se se trata de um Agente Empresa) ou as 

suas necessidades (se se trata de um Agente Cliente), e visualizar toda a sua actividade 

no mercado.  

 

A plataforma, ao ser iniciada, inclui já as ontologias referenciadas para cada agente, de 

modo a que este possa iniciar imediatamente a sua actividade. Estas ontologias estão 

armazenadas em ficheiros. Na versão anterior a este desenvolvimento, a plataforma da 

Instituição Electrónica apenas aceitava ontologias definidas em XML. Actualmente, as 

ontologias podem estar definidas em XML e OWL. De modo a não por em causa as 

ontologias desenvolvidas anteriormente em XML, o sistema ainda tem a capacidade de 

leitura deste tipo de escrita de ontologias. 

 

Como exemplo, consideremos o agente Smith como um Agente Empresa, fornecedor 

dos componentes “Receptor RF Universal” e “Modulo_Lampada”. A Figura 15 

apresenta a janela correspondente a este agente, onde é permitido ao utilizador editar a 

ontologia existente (ontologia esta que é associada ao agente Smith por parâmetro 

quando da inclusão deste na IE), ou iniciar o desenvolvimento de uma nova ontologia. 
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Figura 15 – Domínio de competência do agente Smith 

 

A figura seguinte (Figura 16) apresenta a janela onde é permitido ao utilizador editar 

(inserir/alterar) valores ou intervalos de valores preferenciais para os atributos que 

compõem determinado componente da competência do agente (neste caso, é 

apresentado o atributo “Quantidade” do componente “Modulo_Lampada”) 
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Figura 16 – Edição de valores preferenciais de um Atributo 
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5.2.4 Resultados Experimentais  
 

Nesta secção, apresentam-se alguns exemplos do funcionamento do módulo de 

negociação da IE, no estabelecimento de parcerias entre as diversas empresas presentes 

num mercado da domótica, ilustrando assim a finalidade do trabalho elaborado. As 

empresas presentes no mercado, possuem cada uma a sua ontologia própria (embora 

seja uma derivação da ontologia da domótica desenvolvida), estão interessadas no 

fornecimento de produtos da domótica, e irão competir pela sua inclusão em uma 

Empresa Virtuais a constituir para a automatização de uma casa de acordo com o pedido 

específico de um cliente (ocupantes da casa). 

 

Para o domínio de aplicação considerado (domótica), foram criados dez Agentes 

Empresa (Ent_Forn_1...Ent_Forn_10), que são fornecedores de diferentes componentes 

de domótica. A Central Casa (compradora destes componentes) representa o Agente 

Cliente (Figura 17). A EV a formar será constituída por um subconjunto das empresas 

(Ent_Forn_1...Ent_Forn_10) capazes de satisfazer as necessidades do cliente 

CentralCasa.  

 

Os cenários a seguir apresentados encontram-se simplificados, relativamente a número 

de fornecedores, produtos e atributos. Esta simplificação, incide especialmente na 

ontologia, e deve-se ao facto de permitir tornar mais perceptivel os conceitos 

apresentados. 
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Figura 17 - Agentes existentes na plataforma ForEV 

 

Nos cenários apresentados, considera-se que o cliente pretende dotar a sua habitação de 

um sistema de segurança para detecção de intrusos e detecção de incêndio. A solução 

correcta para este cliente específico é o produto Pack “Central_Marmitek”, definido na 

ontologia desenvolvida. Este produto é composto por cinco componentes: 

“Comando_Remoto_-_MaxiControl”; “Alarme_HomeGuard”; ”Sensor_de_fumo_-

_MaxiControl”; “Comando_de_Bolso_-_MaxiControl” e “Sirene_PowerHorne_-

_MaxiControl”.  

 

No mercado considerado, e como já foi referido, existem dez diferentes empresas 

(Agentes Empresa) fornecedores dos componentes citados., Alguns dos Agentes 

Empresa considerados fornecem todos os componentes, outros fornecem apenas um 

subconjunto destes.  A Figura 18 descreve o Agente Empresa Ent_Forn_1, 

apresentando os componentes que este fornece. 
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Figura 18 - Componentes fornecidos pelo agente Ent_Forn_1 

 

A agente Central_Casa é o Agente Cliente, que coloca no mercado como necessidade a 

obtenção do produto Domótica (Pack “Central_Marmitek”), que é composto por cinco 

componentes: Comando_Remoto_-_MaxiControl, Alarme_HomeGuard, 

Sensor_de_Fumo_-_MaxiControl, Comando_de_Bolso_-_MaxiControl, 

Sirene_PowerHorn_-_MaxiControl (Figura 19). 

 

 
Figura 19 – Produtos/Componentes requisitados pelo agente Central_Casa 

 

Nas tabelas seguintes apresentam-se as competências dos diferentes Agentes Empresa 

presentes no mercado. Por uma questão de simplicidade, são apresentados os valores de 
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domínio e preferencia de apenas dois atributos (“Quantidade” e “Preco”) relativos aos 

componentes fornecidos por cada um dos Agentes Empresa. A tabela 1 apresenta os 

valores do atributo “Quantidade”, e a tabela 2 os valores do atributo “Preco” . Se uma 

célula da tabela está vazia, significa que esse Agente Empresa não fornece o 

componente em análise (enumerado na primeira coluna dessa linha). 

 

 

Central_Marmitek

Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref.

Comando_Remoto 100-1000 300-800 150-1200 500-900 100-700 200-700

Alarme_HomeGuard 100-1000 200-900 200-600 500-600 100-700 200-700

Sensor_de_Fumo 1000-2000 1500-1900 1000-2500 1200-1800 1000-2000 1500-1900

Comando_de_Bolso 1-500 100-500 100-600 100-400 50-500 100-500

Sirene_PowerHorn 1-400 150-350 1-1200 400-1100 50-600 150-350

Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref.

Comando_Remoto 100-400 200-400 150-1050 500-700 100-1100 400-700

Alarme_HomeGuard 1-400 50-350 300-600 500-600 100-500 50-350

Sensor_de_Fumo 800-2000 1200-2000 1000-3000 1000-1900 800-2000 1200-1700

Comando_de_Bolso 1-300 50-200 1-700 200-600 100-350 150-200

Sirene_PowerHorn 1-200 120-150 10-700 200-700 50-250 120-220

Ent_Forn_4 Ent_Forn_5

Agentes Fornecedores

Ent_Forn_6 Ent_Forn_7 Ent_Forn_8 Ent_Forn_9 Ent_Forn_10

Ent_Forn_1 Ent_Forn_2 Ent_Forn_3

 

Tabela 1 -Valores do atributo Quantidade por Agente Empresa 
 

 

Central_Marmitek

Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref.

Comando_Remoto 20-40 30-35 15-35 25-35 20-40 35-40

Alarme_HomeGuard 60-90 80-90 40-80 65-70 60-90 80-90

Sensor_de_Fumo 30-60 45-60 30-50 45-50 30-60 45-60

Comando_de_Bolso 20-40 35-40 15-35 25-35 30-40 35-40

Sirene_PowerHorn 50-80 55-70 40-80 60-70 60-80 65-70

Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref. Domínio Pref.

Comando_Remoto 25-35 20-35 20-45 28-35 25-40 30-33

Alarme_HomeGuard 50-90 65-85 40-70 60-70 50-90 75-85

Sensor_de_Fumo 50-80 55-75 25-50 35-50 30-65 45-65

Comando_de_Bolso 20-60 35-55 20-50 30-50 20-60 35-55

Sirene_PowerHorn 60-70 65-70 40-70 50-65 60-70 60-70

Agentes Fornecedores

Ent_Forn_1 Ent_Forn_2 Ent_Forn_3 Ent_Forn_4 Ent_Forn_5

Ent_Forn_10Ent_Forn_6 Ent_Forn_7 Ent_Forn_8 Ent_Forn_9

 

Tabela 2 - Valores do atributo Preco por Agente Empresa 
 

É importante referir que os valores aqui apresentados, assim como os Agentes 

Empresas, foram criados apenas para ilustrar os casos de uso, não tendo nenhuma 

validação realista. 
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O problema da formação de uma Empresa Virtual (EV) é, essencialmente, um problema 

de negociação competitiva, onde os diferentes Agentes Empresa competem entre si pela 

selecção (por parte do Agente Cliente) como membros da EV. 

 

A estratégia de negociação de cada Agente Empresa consiste na adopção do plano de 

acção que conduz o agente ao seu objectivo, o que geralmente se traduz na 

maximização da sua função de utilidade. Os Agentes Empresa existentes no mercado, e 

interessados em participar na EV, são entidades independentes e com interesses 

próprios, cujo objectivo é sempre a maximização da sua utilidade. 

 

A negociação termina quando o Agente Cliente recebe uma proposta satisfatória (com 

utilidade superior a um valor pré-definido),  ou quando é atingido um tempo limite de 

negociação. 

 

Cenário 1 
 

Os valores preferenciais para os atributos “Quantidade” e “Preco” do Agente Cliente 

Central_Casa são apresentados na Tabela 3. Neste primeiro cenário, é especificado um 

domínio de valores bastante extenso para o atributo Quantidade, de modo a permitir 

melhor comparar e analisar o comportamento de cada Agente Empresa no processo de 

negociação. 
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Componentes Atributo Preferência 

Quantidade 1-3000 Comando Remoto - 

MaxiControl Preço 1-35 

Quantidade 1-3000 
Alarme HomeGuard 

Preço 1-70 

Quantidade 1-3000 Sensor de Fumo - 

MaxiControl Preço 1-60 

Quantidade 1-3000 Comando de Bolso - 

MaxiControl Preço 1-50 

Quantidade 1-3000 Sirene PowerHorn - 

MaxiControl Preço 1-75 

Tabela 3 - Valores preferenciais do Agente Cliente - Cenário 1 
 

O processo de selecção dos parceiros da EV inclui, neste caso, cinco negociações 

paralelas, uma para cada componente. Em cada uma destas negociações participam 

diferentes Agentes Empresa (aqueles que possuem competência para o fornecimento do 

componente em causa). A Tabela 4 enumera os Agentes Empresa participantes nas 

diferentes negociações paralelas. 

 

Componente/Negociação Agentes Empresa 

Comando Remoto - MaxiControl 
Ent_Forn_1, Ent_Forn_2, Ent_Forn_5,  

Ent_Forn_6, Ent_Forn_9, Ent_Forn_10 

Alarme HomeGuard 
Ent_Forn_1, Ent_Forn_3, Ent_Forn_5, 

Ent_Forn_6, Ent_Forn_8, Ent_Forn_10 

Sensor de Fumo - MaxiControl 
Ent_Forn_1, Ent_Forn_4, Ent_Forn_5, 

Ent_Forn_6, Ent_Forn_7, Ent_Forn_10 

Comando de Bolso - MaxiControl 
Ent_Forn_1, Ent_Forn_2, Ent_Forn_5, 

Ent_Forn_6, Ent_Forn_9, Ent_Forn_10 

Sirene PowerHorn - MaxiControl 
Ent_Forn_1, Ent_Forn_3, Ent_Forn_5, 

Ent_Forn_6, Ent_Forn_8, Ent_Forn_10 

Tabela 4 - Participantes nas negociações para formação da EV 
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Após o término das negociações, todas elas compostas por 5 rondas, o agente Central 

Casa seleccionou como parceiros da EV os Agentes Empresa {Ent_Form_2, 

Ent_Form_1, Ent_Form_1, Ent_Form_9, Ent_Form_3} que irão fornecer os respectivos 

componentes de domótica à Central Casa, conforme apresentado na Figura 20. 

 

Após o término da negociação, negociação esta composta por 5 rondas, o agente Central 

Casa encontrou os seus parceiros que formarão consigo a EV. Na imagem seguinte é 

possível visualizar que a EV virtual será constituída pelas empresas {Ent_Form_2, 

Ent_Form_1, Ent_Form_1, Ent_Form_9, Ent_Form_3} que irão fornecer os respectivos 

produtos de domótica à Central Casa. Foram seleccionados os referidos parceiros 

porque foram aqueles com melhores propostas para a Central_Casa.  

 

 
Figura 20 - Agentes que constituem a EV - Cenário 1 

 

 O módulo de negociação da IE, para além da disponibilização de metodologias de 

negociação adequadas ao processo de formação de EV, disponibiliza também 

ferramentas gráficas que possibilitam a visualização, do lado do Agente Cliente, de 

como estão a decorrer as negociações. Para cada negociação, é possível visualizar a 

evolução dos valores de utilidade das propostas recebidas dos Agentes Empresa, e 

também a variação dos valores de cada atributo contidos nas diferentes propostas que 

vão sendo recebidas durante a negociação. 

 

As duas figuras (Figura 21 e Figura 22) apresentam estes gráficos relativos à negociação 

do componente Comando Remoto – MaxiControl, considerada neste cenário. 
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Figura 21 - Valores de utilidade das propostas recebidas pelo Agente Cliente 

 

 

 
Figura 22 - Variação dos valores dos atributos “Quantidade” e “Preco” 
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Cenário 2 
 

Neste segundo cenário, e de modo semelhante ao considerado no primeiro cenário, a  

necessidade do Agente Cliente Central Casa é a obtenção do produto Pack “Central 

Marmitek”.  

  

Os valores preferencias do Agente Cliente Central Casa são diferentes dos considerados 

no primeiro cenário, sendo agora o domínio de valores dos atributos “Quantidade” e 

“Preco” bastante menor, como se pode verificar na tabela seguinte (Tabela 5). O 

resultado final será, naturalmente, diferente do obtido no primeiro cenário. 

 

Produto Atributo Preferência 

Quantidade 500-1000 Comando Remoto - 

MaxiControl Preço 15-25 

Quantidade 500-1000 
Alarme HomeGuard 

Preço 40-60 

Quantidade 1500-2000 Sensor de Fumo - 

MaxiControl Preço 20-35 

Quantidade 200-400 Comando de Bolso - 

MaxiControl Preço 15-25 

Quantidade 200-400 Sirene PowerHorn - 

MaxiControl Preço 40-60 

Tabela 5 - Valores de preferência - Cenário 2 
 

O processo de selecção dos parceiros da EV neste cenário, tal como no cenário anterior, 

inclui cinco negociações paralelas, uma para cada componente. Os Agentes Empresa 

participantes nas diferentes negociações paralelas são os mesmos identicados no cenário 

anterior (Tabela 4). 

 

Após o término das negociações, o agente Central Casa seleccionou como parceiros da 

EV os Agentes Empresa {Ent_Form_9, Ent_Form_1, Ent_Form_6, Ent_Form_9, 

Ent_Form_3} que irão fornecer os respectivos componentes de domótica à Central 

Casa, conforme apresentado na Figura 23. 
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Figura 23 - Agentes que  constituem a EV - Cenário 2 

 

Neste cenário, o ponto que mais ressalta da análise dos resultados é o facto de todas as 

negociações terem terminado antes das cinco rondas, critério definido como limite para 

o término da negociação. Isto porque, e como já foi referido, a negociação também 

termina quando o Agente Cliente recebe uma proposta satisfatória (com utilidade 

superior a um valor pré-definido). Neste caso, o agente Central Casa recebeu logo nas 

rondas iniciais propostas com um elevado valor de utilidade, e assim deu por terminada 

a negociação respectiva. 

 

5.3 Desenvolvimento de Regras  
 

Neste ponto pretende-se dar a conhecer as regras desenvolvidas na ontologia da 

domótica, fazendo para tal uma introdução à linguagem de regras SWRL(Semantic Web 

Rule Language), linguagem esta utilizada no desenvolvimento das regras. 
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5.3.1 SWRL 
 

Como em muitas outras linguagens de regras, as regras SWRL são escritas com pares 

antecedente-consequência. Na terminologia SWRL, os antecedentes são referidos como 

parte do corpo da regras e a consequência é referida como a cabeça. A cabeça e o corpo 

consistem na conjunção de um ou mais átomos. Actualmente, SWRL não suporta 

combinações de átomos logicamente mais complexos. [O’Connor et al., 2005] 

 

Seguindo os autores [O’Connor et al., 2005] as regras SWRL raciocinam sobre 

indivíduos OWL, e primariamente em termos de classes OWL e propriedades. 

 

Como exempo, considere-se a regra seguinte: 

Person (?x1) ^ hasSibling(?x1,?x2) ^ Man(?x2) • has Brother(?x1,?x2) 

 

Esta regra SWRL expressa que se uma determinada pessoa tem um irmão/irmã (sibling) 

homem,, então este último é irmão do primeiro. Isto implica a captação de conceitos 

como ‘pessoa’, ‘homem’, ‘sibling’  (irmãos), e ‘irmão’  em OWL. Os conceitos pessoa e 

homem podem ser capturados em uma classe OWL e subclasse respectivamente, 

enquanto que as relações sibling e irmão podem ser expressas a partir de propriedades 

OWL (hasSibling e hasBrother) anexadas à classe pessoa. Executando a regra acima 

enunciada, obtém-se o efeito da propriedade hasBrother para o individual que satisfaça 

a regra. 

 

Também é possível referir explicitamente indivíduos OWL. Supondo que, no exemplo 

anterior, nos queríamos referir a um indivíduo em particular, tal facto poder-se-ia 

representar na seguinte regra: 

 

Person(Fred) ^ hasSibling(Fred,?x2) ^ Man(?x2) → hasBrother(Fred,?x2)  

 
Fred é o nome do indivíduo OWL, que tem um irmão homem (x2). 

 

O SWRL também suporta dados exactos ( hasAge(?x1,40)  ), assim como os conceitos 

‘iguais-a’ ( sameAs(Rui,Alberto)  ) e ‘diferente de’ ( differentFrom(Rui,Ana)  ). 

 



112 

Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação Automática em Empresas Virtuais 

O SWRL possui ainda átomos que permitem detectar o tipo de um determinado 

indivíduo, propriedade ou variável. Como exemplo, considere a seguinte expressão: 

 

xsd:unsignedInt(?x) 

 

Esta expressão permite saber se a variável x é do tipo inteiro (integer). Estes átomos, 

denominados ”data range” em SWRL, devem ser precedidos de ‘xsd:’, isto porque o 

tipo especificado terá de ser do tipo de dados XML Schema. 

 

Outra outra forma de definir uma série de dados poderá ser utilizando a relação ‘um-de’ 

(one-of). Por exemplo, o átomo SWRL seguinte indica que a variável x terá de ser um 

dos valores 3, 4 ou 5: 

[3,4,5] (? x) 

 
O SWRL suporta ainda uma série de predicados predefinidos (built-in), que estão 

incluidos no SWRL Built.in Specification [W3C], e são bastante úteis em múltiplas 

situações. Estes predicados são numerosos, indo dos mais simples que representam 

meras comparações, aos mais complexos que suportam expressões matemáticas. 

 

Dois exemplos destes predicados são indicados a seguir: 

 

swrlb:greaterThan(?age2,?age1) 

swrlb:subtract(10,?age2,?age1) 

 

Como se pode constatar, estes predicados são precedidos de ‘swrlb’ .  

 

Para além de predicados predefinidos no âmbito da matemática, existem também 

predicados predifinidos para datas, listas e cadeias de caracteres (strings) e nada impede 

que possa crescer o número de predicados predifinidos suportados. 

 



113 

Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação Automática em Empresas Virtuais 

5.3.2 Regras SWRL na Ontologia da Domótica 

 

Após a breve introdução no desenvolvimento de regras aplicadas às ontologias em 

SWRL, foi possível desenvolver duas regras aplicadas à ontologia da área da domótica 

considerada neste trabalho. Embora estas regras não tenham sido sujeitas a qualquer 

validação por parte de peritos do domínio, serviram de testes à linguagem de regras 

SWRL, e esta experiência poderá ser útil como base na utilização deste tipo de regras 

em futuros trabalhos. 

 

A figura seguinte (Figura 24) apresenta duas regras desenvolvidas em SWRL com a 

ferramenta Protégé. 

 

 

Figura 24 - Regras SWRL 

 

A primeira regra (Rule-1) diz que a quantidade de dois produtos tem de ser igual, se 

esses produtos tiverem qualquer relação entre si (propriedade temRelacao definida na 

ontologia).  

 

A segunda regra (Rule-2) diz que se um produto pertence a um determinado Pack 

(propriedade pertencePack) e tem relação com um outro produto (propriedade 

temRelacao), esse outro produto terá de pertencer ao mesmo Pack. 

 

O código seguinte mostra como é que a primeira regra (Rule-1) desenvolvida 

anteriormente em SWRL é representada na linguagem OWL. 
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<swrl:Imp rdf:ID="Rule-1"> 
    <swrl:head> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 
        <rdf:first> 
          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
            <swrl:argument1> 
              <swrl:Variable rdf:ID="q1"/> 
            </swrl:argument1> 
            <swrl:argument2> 
              <swrl:Variable rdf:ID="p2"/> 
            </swrl:argument2> 
            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="# Quantidade"/> 
          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
        </rdf:first> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:head> 
    <swrl:body> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:first> 
          <swrl:IndividualPropertyAtom> 
            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="# temRelacao"/> 
            <swrl:argument1> 
              <swrl:Variable rdf:ID="p1"/> 
            </swrl:argument1> 
            <swrl:argument2 rdf:resource="#p2"/> 
          </swrl:IndividualPropertyAtom> 
        </rdf:first> 
        <rdf:rest> 
          <swrl:AtomList> 
            <rdf:first> 
              <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
                <swrl:argument1 rdf:resource="#q1"/ > 
                <swrl:propertyPredicate rdf:resourc e="#Quantidade"/> 
                <swrl:argument2 rdf:resource="#p1"/ > 
              </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
            </rdf:first> 
            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.o rg/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 
          </swrl:AtomList> 
        </rdf:rest> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:body> 
  </swrl:Imp> 
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5.4 Teste e Experiências  
 

Na decurso deste trabalho, foram estudadas várias plataformas e ferramentas de 

desenvolvimento, tendo algumas sido efectivamente utilizadas, e outras não. Nesta 

secção são descritas algumas das mais importantes plataformas utilizadas e testadas na 

elaboração deste trabalho. 

 

5.4.1 JADE 
 

JADE (Java Agent Development Framework) é uma plataforma de desenvolvimento de 

Sistemas Multi-Agente (SMA) desenvolvida pelo CSELT (Telecom Italia Lab) e 

Universidade de Parma. É completamente implementada em Java e obedece às 

especificações da FIPA - Foundation for Intelligent Physical Agents (1997 / 2000). 

Pode ser visto como um middleware de agentes que implementa uma plataforma 

distribuída e um framework de desenvolvimento. Adicionalmente fornece ferramentas 

de suporte à implementação de agentes e ao ambiente distribuído onde estes se inserem, 

tais como: transporte de mensagens, codificação, parsing, gestão do ciclo de vida do 

agente, páginas brancas, páginas amarelas, debugging e configuração. 

  

Os diferentes agentes do SMA implementado usando o JADE poderão estar distribuídos 

por diversas máquinas, não sendo necessário partilhar o mesmo sistema operativo. 

Apenas uma aplicação Java em conjunto com um Java Virtual Machine (JVM) é 

executado em cada máquina. Cada JVM é basicamente um recipiente de agentes que 

fornece um ambiente completo para a execução destes agentes, permitindo que diversos 

agentes funcionem simultaneamente na mesma máquina. 

 

As tarefas que um agente JADE executa são tipicamente realizadas dentro dos 

denominados comportamentos (“behaviours”). Os comportamentos definem quando e 

como o agente executa tarefas próprias da sua competência, e são criados pela extensão 

da classe jade.core.behaviours.Behaviour presente no JADE. Os comportamentos 

implementam as tarefas que um agente quer e pode realizar, possuindo o JADE 

mecanismos de coordenação e gestão eficiente dos inúmeros comportamentos passíveis 

de ocorrer. 
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Um agente JADE, implementado em Java, não é um típico objecto da programação 

orientada a objectos, pois os seus métodos e atributos não podem ser acedidos 

directamente. Antes se comporta como um agente no verdadeiro sentido, em que este é 

requisitado para tarefas para as quais possui competência, e decide como e quando 

executar tais tarefas de acordo com o seu estado e as interacções com os outros agentes. 

 

Os agentes JADE necessitam frequentemente executar tarefas paralelas, optando por 

uma solução multi-thread, que é oferecida pelo Java. O JADE é capaz de gerir tarefas 

cooperativas, sendo o agenciamento de comportamentos cooperativo e dentro de uma 

única thread de Java. 

 

Relativamente à comunicação entre agentes no JADE, o mecanismo do transporte de 

informação é adaptável, sendo escolhido pela plataforma o melhor protocolo disponível 

dependendo da situação corrente. Se a comunicação é realizada entre agentes dentro da 

mesma plataforma JADE, esta é efectuada por invocação de métodos remotos (RMI- 

Remote Method Invocation). No caso da comunicação ser realizada entre agentes 

pertencentes a plataformas diferentes, é utilizado o protocolo IIOP (Internet Inter-ORB 

Protocol). IIOP é um protocolo orientado a objectos que permite que aplicações 

distribuídas escritas em diferentes linguagens de programação comuniquem via Internet. 

Caso seja necessário, mais protocolos poderão ser adicionados no JADE através de 

interfaces apropriadas. 

 

A Instituição Electrónica, plataforma onde foi desenvolvido o presente trabalho, faz uso 

da plataforma JADE para a comunicação entre os diferentes agentes presentes no 

sistema. 

 

Plataforma de Agentes JADE 
 

Quando é iniciada uma plataforma JADE, são automaticamente iniciados uma série de 

agentes, assim como todos os componentes imperativos para controlar a plataforma, isto 

é um servidor de nomes (AMS – Agent Management System), um serviço de “páginas-
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amarela” (DF – Directory Facilitator), e um módulo de suporte à comunicação (ACC – 

Agent Communication Channel). 

 

O AMS (Agent Management System) fornece o serviço de nomes, assegurando que 

cada agente da plataforma tem um nome único. Executa diversas tarefas de gestão do 

sistema, e permite a criação e a eliminação de agentes.  

 

O DF (Director Facilitator) fornece um serviço tipo “páginas-amarelas”. Os agentes da 

plataforma registam-se no DF indicando a sua identificação e competências, e isso 

permite em qualquer instante a um agente conhecer os serviços que outros agentes 

disponibilizam bastando, para tal, questionar o DF. 

 

O ACC (Agente Communication Channel) é um agente que suporta a comunicação 

entre os outros agentes presentes no JADE, seleccioando convenientemente o protocolo 

de transporte de mensagem a usar em cada instante. 

 

O JADE fornece ainda um outro agente por defeito denominado RMA (Remote 

Monitoring Agent). O RMA oferece o interface gráfico para a plataforma de 

administração. Nesta interface é possível visualizar o estado dos agentes pertencentes à 

plataforma, sendo também disponibilizadas diversas ferramentas para solicitar acções de 

foro administrativo ao agente AMS (por exemplo, a configuração pode ser mudada 

mesmo na execução pelo movimento de agentes de uma máquina para outra).   

 

 

Desde a versão 1.3, lançada em Fevereiro de 2000, que a plataforma JADE é Open 

Source sob a licença do GNU LPGL, O JADE assegura a conformidade com as 

especificações da FIPA. 

 

FIPA 
 

A Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA) é uma fundação sem fins 

lucrativos constituída por entidades (empresas e universidades) a nível internacional 

activas no campo da tecnologia de agentes. A finalidade desta fundação é o 
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desenvolvimento de padrões para a interoperabilidade entre agentes de software 

heterogéneos. Por padrões entende-se tecnologias genéricas para diferentes áreas de 

aplicação, isto é, um conjunto de tecnologias básicas possíveis de ser integradas por 

diferentes colaboradores de modo a construir sistemas complexos com um elevado nível 

de interoperabilidade. 

 

A FIPA define uma biblioteca de performativas e protocolos de interacção standards 

para a comunidade de agentes. As performativas encapsulam tarefas próprias de agentes 

(por exemplo, a performativa request significa que é requerida a execução de algo ao 

agente receptor) . Um protocolo de interacção especifica a sequências de conversações 

entre agentes na execução de acções conjuntas (por exemplo, o protocolo contact-net 

especifica a sequência de quais mensagens a trocar entre os agentes na execução de uma 

negociação tipo rede contratual). O JADE inclui especificações de alguns dos 

protocolos de interacção estabelecidos pela FIPA.  

 

FIPA ACL Messaging 
 

No JADE, toda a comunicação entre agentes é realizada através de passagem de 

mensagens. O FIPA ACL é a linguagem padrão das mensagens trocadas entre agentes. 

O objectivo de padronizar as mensagens é assegurar a correcta interoperabilidade, 

impondo uma estrutura bem definida para as mensagens ACL. De acordo com o 

formato da linguagem ACL, uma mensagem ACL consiste na intenção, identificação 

dos participantes (emisor e receptor), conteúdo, descrições e no controlo do diálogo. 

 

A intenção (Intention) é o tipo do acto de comunicação. Os parâmetros correspondentes 

são denominados performativas. Alguns exemplos de performativas da FIPA ACL são o 

request, inform, query_if. 

 

Os participantes (Attendees) são os agentes activos na comunicação, isto é, o emissor e 

um conjunto de receptores. Os parâmetros correspondentes são o sender, receiver e 

reply-to. 

 



119 

Construção e Exploração de Ontologias para a Negociação Automática em Empresas Virtuais 

O conteúdo (Content) da mensagem é a informação actual que é trocada. O parâmetro 

correspondente é naturalmente denominado content. 

 

A descrição (Content description) contém a indicação da linguagem usada para 

expressar o conteúdo (parâmetro language), a codificação da expressão do conteúdo da 

linguagem (parâmetro encoding), e a ontologia que atribui um significado a símbolos da 

expressão (parâmetro ontology). 

 

 O controlo do diálogo (control of conversation) inclui os parâmetros protocol, 

conversation-id, reply-with, in-reply-to e reply-by. 

 

A linguagem FIPA ACL é baseada na teoria do acto do discurso. Um altifalante 

expressa os actos de discurso, também conhecidos como performativas ou actos de 

comunicar. Um agente fica com o papel de começar o diálogo, enquanto que os 

destinatários das mensagens respondem. Os actos do discurso podem ser entendidos 

como termos de uma descrição intencional de um agente. 

 

A plataforma JADE inclui classes apropriadas para emissão, recepção e tratamento de 

mensagens especificadas em ACL.  

 

5.4.2 BeanGenerator 
 

O BeanGenerator é uma ferramenta (plug-in) associada ao Protégé que mapeia um 

esquema duma ontologia em classes java ou interfaces. O somatório de todos os 

objectos criados que implementam interfaces do tipo jade.content.Concept, 

Jade.content.Predicate ou jade.content.AgentAction representam a ontologia. A classe 

“common” define o vocabulário de todas as classes, registando “Predicates”, 

“Concepts” e “AgentActions”, armazenando mapeamento de nomes, etc. 

 

O código seguinte é gerado pela ferramenta BeanGenerator e representa a 

correspondente classe java do conceito “Modulo_Lampada”. 
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/** 
* Protege name: Modulo_Lampada 
* @author ontology bean generator 
* @version 2007/01/15, 23:15:18 
*/ 
public class Modulo_Lampada extends Receptores_X10{   
 
   /** 
* Protege name: eControlado 
   */ 
   private List eControlado = new ArrayList(); 
   public void addEControlado(Object elem) {  
     List oldList = this.eControlado; 
     eControlado.add(elem); 
   } 
   public boolean removeEControlado(Object elem) { 
     List oldList = this.eControlado; 
     boolean result = eControlado.remove(elem); 
     return result; 
   } 
   public void clearAllEControlado() { 
     List oldList = this.eControlado; 
     eControlado.clear(); 
   } 
   public Iterator getAllEControlado() {return eCon trolado.iterator(); } 
   public List getEControlado() {return eControlado ; } 
   public void setEControlado(List l) {eControlado = l; } 
 
   /** 
* Protege name: Preco 
   */ 
   private List preco = new ArrayList(); 
   public void addPreco(String elem) {  
     List oldList = this.preco; 
     preco.add(elem); 
   } 
   public boolean removePreco(String elem) { 
     List oldList = this.preco; 
     boolean result = preco.remove(elem); 
     return result; 
   } 
   public void clearAllPreco() { 
     List oldList = this.preco; 
     preco.clear(); 
   } 
   public Iterator getAllPreco() {return preco.iter ator(); } 
   public List getPreco() {return preco; } 
   public void setPreco(List l) {preco = l; } 
 
   /** 
* Protege name: Alimentacao 
   */ 
   private List alimentacao = new ArrayList(); 
   public void addAlimentacao(String elem) {  
     List oldList = this.alimentacao; 
     alimentacao.add(elem); 
   } 
   public boolean removeAlimentacao(String elem) { 
     List oldList = this.alimentacao; 
     boolean result = alimentacao.remove(elem); 
     return result; 
   } 
   public void clearAllAlimentacao() { 
     List oldList = this.alimentacao; 
     alimentacao.clear(); 
   } 
   public Iterator getAllAlimentacao() {return alim entacao.iterator(); } 
   public List getAlimentacao() {return alimentacao ; } 
   public void setAlimentacao(List l) {alimentacao = l; } 
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Como todas as classes geradas pelo plug-in BeanGenerator, esta classe contém atributos 

especificados no editor de ontologias Protégé, e os correspondentes métodos set e get. 

Como “Modulo_Lampada” é um “Receptor X10”, estende a classe “Receptores_X10”. 

De modo a ser usado por agentes JADE, os ficheiros de ontologias podem ser 

importados para projecto de agentes e as ontologias têm de ser registadas dentro do 

código do agente. Utilizando a declarativa import, a classe é atribuída ao agente, isto é, 

a ontologia é atribuída ao agente através de código, e as classes ontológicas importadas 

tem de estar disponíveis para problemas que possam ocorrer. 

 

O BeanGenerator não chegou a ser utilizado no presente trabalho porque no 

desenvolvimento de alguns testes com esta ferramenta chegou-se à conclusão que esta 

não trazia valor acrecentado ao projecto e que a sua integração seria difícil.     

 

5.4.3 Jena 
 

JENA é uma plataforma open-source Java para escrever aplicações Semântica Web. Foi 

inicialmente desenvolvida pela HP Labs para a investigação de Semântica Web, fornece 

um ambiente programável para RDF, RDF(S) e OWL, e inclui um motor de inferência 

baseado em regras. Para além de outras características contém um parser RDF/XML e 

ontologias Jena2 API. Trabalha com bases de dados de ontologias em RDF, que inclui o 

suporte a OWL e RFD(S).  

 

Usando as linguagens atrás referidas, um conjunto de abstracções Java estende o 

genérico “RDF Resource” e a classe “Property”  para modelar directamente expressões 

da classe e propriedades encontradas na ontologia, assim como a relações entre as 

classes e as propriedades. Em outras palavras, a API ontologia Jena2 permite a 

navegação com a estrutura do ficheiro da ontologia, e o acesso à informação 

armazenada. 

 

No desenvolvimento de Sistemas Multi-Agente, o modelo de interface JENA é usado 

para receber atributos, instâncias e valores de classes, para determinar relações de 

subclasses e verificar a abstracção de classes. 
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Qualquer mudança nas ontologias e com a ferramenta Protégé integrada no interface 

permite ao utilizador definir novas classes, instâncias de classe e valores na ontologia 

existente. Após a edição da ontologia, o seu ficheiro é armazenado na mesma 

localização, e essa nova correspondência é detectada pelo agente que passa a considerar 

as novas modificações. 

 

Comparando com a aproximação de código das ontologias baseada em objectos java, 

esta metodologia tem a vantagem de ser mais flexível. As actualizações podem ser 

facilmente feitas utilizando o Protégé, e depois submetidas ao leitor (parser). Por outro 

lado, alterar uma ontologia é um processo complexo: a ontologia tem de ser editada no 

Protégé, o código fonte Java tem de ser gerado com a ferramenta BeanGenerator, 

compulsado e alterado o código dos agentes. 

 

Porque a homogeneidade no domínio das ontologias não é forçado, quer semântica quer 

sintacticamente, problemas de interoperabilidade podem ocorrer. 

 

O JENA também não chegou a ser utilizado no presente trabalho porque no 

desenvolvimento de alguns testes chegou-se à conclusão que a inclusão desta obrigaria 

refazer a arquitectura existente. 
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6 Conclusões 
 

Devido à necessidade de obter vantagem competitiva no mercado electrónico, vantagem 

esta sempre ambicionada pelas empresas, torna-se crucial fazer melhor e diferente do 

que fazem os concorrentes, e principalmente ter a capacidade de criar valor único e 

diferenciador para os clientes do mercado. 

 

Foi proposto, como objectivo geral para a elaboração desta tese, a apresentação de um 

caso realista na área da domótica, da formação de Empresas Virtuais por intermédio de 

uma Instituição Electrónica, com uma metodologia de negociação apropriada ao 

contexto de comércio B2B. 

 

Assim, e com o apoio da empresa Central Casa, foi desenvolvida uma ontologia na área 

de negócio da domótica, utilizando a ferramenta da edição de ontologias Protégé para a 

respectiva modelação.  

  

Dotou-se posteriormente a Instituição Electrónica já existente, mais concretamente o 

módulo de negociação, com a capacidade de ler e reconhecer ontologias desenvolvidas 

no Protégé, ontologias estas descritas em OWL. Assim, foi possível que os agentes 

negociassem produtos especificados na ontologia da domótica própria de cada um deles. 

 

O trabalho realizado poderá no futuro receber um conjunto de melhoramentos e 

extensões, assim como o sistema (Instituição Electrónica) implementado actualmente. 

 

Durante a elaboração deste trabalho, foi necessário estudar o processo de negociação 

actualmente implementado (Negociação-Q), que leva à formação da Empresa Virtual 

por selecção das empresas mais competentes. Neste processo de negociação são 

identificados dois melhoramentos possíveis: 

− A possibilidade de o Agente Cliente avaliar (sob a forma de comentário) 

atributos não numéricos 

− A identificação de dependências entre atributos, por definição de uma função, 

e não apenas por enumeração exaustiva dos valores dependentes. 
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A arquitectura dos Agentes Empresa poderá ser melhorada, incluindo uma componente 

deliberativa BDI (Belief-Desire-Intention). Nomeadamente, parece-nos que a inclusão 

de compromissos e intenções sociais representa um tópico de interesse especialmente 

relevante no contexto de uma Empresa Virtual. 

 

Outros tópios possíveis de desenvolvimento futuros incluem: 

− O desenvolvimento mais alargado e específico da ontologia da domótica e a 

inclusão de fornecedores reais da Central Casa, para que a formação da EV 

tenha aplicação real. 

−  O desenvolvimento mais aprofundado e genérico de serviços de ontologia 

capazes de suportar a formação e monitorazação de Empresas Virtuais num 

mercado electrónico. Tais serviços incluem processos genéricos de criação de 

ontologias específicas e serviços de tradução para ontologias pré-existentes.  

 

Em termos de conclusão foi possível verificar as potencialidades em que a metodologia 

de negociação, adaptada ao cenário de formação de uma Empresa Virtual, e com o 

auxílio de uma Instituição Electrónica como intermediária, tem no futuro das 

organizações servindo no objectivo de obtenção da vantagem competitiva tão desejada 

por todas as organizações. 

  

De referir ainda a complexidade que estes tipo de sistema possuem e as áreas de 

investigação que agregam, entre as quais a formação de Empresas Virtuais, Instituições 

Electrónicas com as respectivas normas e contratos, Sistemas Multi-Agentes em que os 

agentes representam os intervenientes, Negociação entre Agentes com aprendizagem 

por reforço e por fim a problemática das ontologias e o Serviço de Ontologias de modo 

a que todos os intervenientes consigam comunicar de forma eficiente. 
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Anexo A – Produtos Domótica da Central Casa 

REF PROD._ID NOME DESCRICAO FAMILIA SUBFAMILIA LINHA TIPO caracteristicas aplicacoes informacao prodincluidosrelacionados aviso ranking

PR2010 08910 Módulo de Lâmpada Controle a sua iluminação! O módulo de Lâmpada é o modo mais simples e eficiente de controlar as luzes de sua casa. Basta ligar à tomada!ModulosX10 Receptores X10 a1 Lampada
Módulo X10 para 
ligar candeeiros a 

Com o Módulo 
de Lâmpada Alimentação :                    230V ± 10%, 50 Hz<br>PR1020 Kit Active Home - 3 Peças;PR3090 Mini programador horário;PR1090 Pack de iniciação X10;Este módulo é adequado apenas para candeiros com lâmpadas incandescentes (40W-350W / 220V-50Hz).185

PR2011 09104 Módulo de Lâmpada com fiosControle a sua iluminação! O módulo de Lâmpada com fios Módulo é próprio para embeber em tectos falsos ou no caso de outras aplicações especiais.ModulosX10 Receptores X10 b1 Lampada Módulo com fios para instalação em tectos falsos.<br>O módulo de lâmpada com fios é um módulo pequeno que pode ser colocado facilmente em qualquer tecto falso, parede, etc...de forma a controlar a sua iluminação de uma forma estética.<br>Alimentação:��230V ± 10%, 50 Hz<br>PR1020 Kit Active Home - 3 Peças;PR3080 Mini Controlador Infravermelhos ;PR3090 Mini programador horário;Este módulo é adequado apenas para lâmpadas incandescentes (40W-350W / 220V-50Hz).46
PR2020 08915 Módulo de Aparelho Ligue a máquina do café sem se levantar! Com o Módulo de Aparelho PR2020 controle remotamente qualquer aparelho em casa ou no escritório.ModulosX10 Receptores X10 a2 Aparelho Módulo X10 para controlar aparelhos ligados a tomadas de parede.<br>Com o Módulo de Aparelho PR2020 controla qualquer aparelho à distância de qualquer parte da casa. Simplesmente ligue o aparelho a controlar ao módulo. O Módulo de Aparelho PR2020 pode ser utilizado com aparelhos e luzes até 3600W/220V.Alimentação:��230V ± 10%, 50 Hz<br>PR3010 Interface para computador Active Home;PR3021 Leopard;PR3090 Mini programador horário;O Módulo de Aparelho PR2020 deve ser usado para controlar lâmpadas fluorescentes (ou outras não incadescentes) de carga máxima 3600W e motores ou outras cargas indutivas/capacitivas até 230W máximo.260
PR2021 09105 Módulo de Aparelho com fiosMódulo para incorporar e poder controlar o que quiser! Módulo de Aparelho com fios é um módulo de tamanho reduzido que se encaixa perfeitamente em qualquer parte de sua casa podendo ser aplicado num tecto falso ou parede.ModulosX10 Receptores X10 b2 Aparelho Módulo com fios para aplicações especiais.<br>Com o Módulo de Aparelhos Com Fios (PR2021) controla aparelhos e luzes (por ex. as luzes fluorescentes) remotamente de qualquer local de sua casa ou escritório. O PR2021 pode controlar lâmpadas até 3600W ou motores eléctricos (cargas indutivas/capacitivasAlimentação:��230V ± 10%, 50 Hz<br>PR1020 Kit Active Home - 3 Peças;PR1010 Kit Home Control;PR3090 Mini programador horário;PR3100 - Sun Downer - Controlador e Sensor Crepuscular;O Módulo de Aparelhocom fios PR2021 deve ser usado para controlar lâmpadas fluorescentes (ou outras não incadescentes) de carga máxima 3600W e motores ou outras cargas indutivas/capacitivas até 230W máximo.122
PR2025 09191 Módulo de Lâmpada em RoscaMódulo de Lâmpada em Rosca para controlar as luzes. De fácil aplicação recebe comandos de qualquer controlador X10.ModulosX10 Receptores X10 a3 Lampada Modelo de enroscar em casquilhos tipo E27.<br>O Módulo de Lâmpada em Rosca PR2025 consiste num casquilho de lâmpada com módulo X10 integrado. O PR2025 aplica-se em qualquer casquilho de candeeiros (casquilho de rosca largo) sendo a lâmpada controlada remotamente através de sinais X10 que são transmitAlimentação:��  230V, 50Hz<br>PR1090 Pack de iniciação X10;PR2010 Módulo de lâmpada;PR2060 - Módulo Transmissor;PR1020 Kit Active Home - 3 Peças;PR2050 Módulo Universal;Ao contrário do Módulo de Lâmpada PR2010, o Módulo de Lâmpada em Rosca não possui os selectores para o Código Casa e o Código Unidade no próprio módulo. É necessário programá-lo com um comando remoto X10 e um Módulo transmissor PR2060 ou, alternativamente82
PR2030 08942 Interface PLC BidireccionalCrie as suas próprias aplicações OEM para controlo X-10!O Interface de linha de força bidireccional é um interface universal que permite a qualquer produto OEM transmitir e receber comandos compatíveis com o sistema X-10.ModulosX10 Controladores X10 c3 PC Envia e recebe sinais X-10. <br>Se sabe enviar e receber comunicações de série tipo RS232 com o seu computador ou de outro qualquer dispositivo electrónico, pode desenvolver o seu próprio software e/ou equipamento para utilizar com sistema compatível X-10 sem ter de desenvolver o seu prAlimentação: 230V / 50Hz <br> <br>PR3021 Leopard;PR3019 Ocelot;PR3010 Interface para computador Active Home;PR2020 Módulo de Aparelho;167
PR2040 08943 Sensor PowerFlash Crie o seu sistema de alarme com o PowerFlash! O PR2040 é um módulo de interface de fácil configuração. Invente os seus próprios projectos de alarme ou de domótica e utilize o módulo PowerFlash.ModulosX10 X10 Profissional a1 Universal Módulo de aplicação universal (sensor universal).<br>O módulo PowerFlash X10 PR2040 é um interface universal. O PR2040 envia sinais X-10 para outros módulos ou receptores X-10 quando ou um contacto é realizado (n.o, n.c.) ou através de entradas de baixa voltagem (6-18V AC, DC ou Audio).Alimentação:��230V ± 10%, 50Hz<br>PR2050 Módulo Universal;PR2020 Módulo de aparelho;PR5021 – Regulador de calha DIN;PR3010 Interface para computador Active Home;Deve ser instalado por um profissional (electricista).61
PR2050 08944 Módulo Universal O módulo universal X10 PR2050 é utilizado para controlar aparelhos que normalmente precisam de baixa voltagem, tais como Portas de garagem, sistema de água, abertura de janelas e cortinas, projectos electrónicos, segurança, dispositivos de sinalização…ModulosX10 X10 Profissional a2 Universal Interface X10 Universal que funciona como relé X10.<br>O Módulo Universal PR2050 integra um relé de contacto isolado e uma campainha. O módulo pode funcionar apenas como campainha, apenas como relé de contacto isolado, ou as duas coisas simultaneamente. Também, possui dois modos de funcionamento: modo continuAlimentação:��230V ± 10%, 50Hz<br>PR2010 Módulo de lâmpada;PR3090 Mini programador horário;PR2040 Sensor Powerflash;PR2060 - Módulo Transmissor;PR3010 Interface para computador Active Home;Deve ser instalado por um profissional (electricista).115
PR2060 08939 Receptor RF - Módulo Transmissor X10O módulo transmissor PR2060 converte os sinais RF dos comandos, sensores e interruptores, em sinais X10 para serem enviados pela rede eléctrica. Tem um módulo de aparelho incorporado (220V, 5A).ModulosX10 Controladores X10 c1 Aparelho Conversor de sinais rádio-frequência dos comandos X10 em sinais X10 da rede eléctrica.<br>O módulo transmissor PR2060 converte os sinais RF dos comandos, sensores e interruptores, em sinais X10 para serem enviados pela rede eléctrica. O módulo transmissor tem também um Módulo de Aparelho incorporado.Alimentação:���230V + 10% - 15%, 50 Hz<br>PR2010 Módulo de lâmpada; PR2020 Módulo de aparelho;PR9041 Comando multimédia 8 em1;242
PR2061 0 Receptor RF encriptadoO módulo transmissor PR2061 converte os sinais RF encriptados enviados por comandos sem fios encriptados, em sinais X10 para serem enviados pela rede eléctrica. Tem um módulo de aparelho incorporado (230V, 800W).ModulosX10 Controladores X10 0 Conversor de sinais rádio-frequência dos comandos X10 em sinais X10 da rede eléctrica.<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR9037Controlo remoto de ecrã tactil encriptado (RF+IR)1
PR2062 0 Receptor RF UniversalO módulo transmissor PR2062 converte os sinais RF dos comandos, sensores e interruptores, em sinais X10 para serem enviados pela rede eléctrica. Tem um módulo de aparelho incorporado (230V, 800W).ModulosX10 Controladores X10 0 Conversor de sinais rádio-frequência dos comandos X10 em sinais X10 da rede eléctrica.<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR9036 Controlo remoto de ecrã tactil (RF+IR)3
PR2070 09055 Filtro O Filtro PR2070 foi concebido para filtrar ruído proveniente de televisões, fotocopiadoras, motores, aparelhos, etc. Impede que os sinais X10 absorvam este ruído, aumentando desta forma o alcance dos mesmos. <br>ModulosX10 X10 Profissional a3 Filtro O Filtro de Ruído anula interferências de aparelhos antigos e ruidosos.<br>O Filtro PR2070 foi concebido para filtrar ruído proveniente de televisões, fotocopiadoras, motores, aparelhos, etc. Alimentação:��230V ± 15%, 50Hz<br>PR5040 Filtro Din / Acoplador de fase ;PR2010 Módulo de lâmpada; PR2020 Módulo de aparelho;PR3010 Interface para computador Active Home;PR5050 Bloqueador de Sinal 200 A;PR2071 PR2071 Filtro de tomada tripla;30
PR2071 0 Filtro de tomada triplaO filtro de régua foi concebido para filtrar ruído proveniente de televisões, fotocopiadoras, motores, computadores, aparelhos, etc. Impede que os sinais X10 absorvam este ruído, aumentando desta forma o alcance dos mesmos. <br>ModulosX10 X10 Profissional b1 Filtro A maioria dos aparelhos modernos incorpora um mecanismo de filtragem que bloqueia interferências que possam ser passíveis de afectar os sinais X10. No entanto, ocasionalmente surgem aparelhos que provocam ruído suficiente para anular os comandos X10. As tAlimentação:��230V ±10%-15%, 50Hz<br>PR5040 Filtro Din / Acoplador de fase ;PR2010 Módulo de lâmpada; PR2020 Módulo de aparelho;PR3010 Interface para computador Active Home;PR5050 Bloqueador de Sinal 200 A;PR2071 PR2071 Filtro de tomada tripla;1
PR3010 08945 CM11 - Interface para PCActiveHome é o sistema de domótica de controlo de luzes e aparelhos a partir do seu PC, de grande eficiência a um custo reduzido. Controlo automático de sua casa. Simples e fácil!ModulosX10 Controladores X10 d1 PC Algumas das principais funções do Active Home: Acções e horários programáveis; Programações para o anoitecer e amanhecer; Criação de “cenas” ou sequências de comandos X-10, com a opção de Macro; Controlo de dispositivos directamente do seu computador; O cEstá a dirigir-se para casa após ter ido ao cinema, e quer preparar o clima ideal. Do seu comando keychain, carregando apenas num botão, consegue activar a Macro “Romance” do seu ActiveHome: as luzes da sala baixam até uma intensidade predefinida, a músicAlimentação AC: 220VAC/50Hz;PR3019 Ocelot;PR3021 Leopard;PR4020 Regulador de Luminosidade (de parede);82
PR3012 0 CM11USB  - Interface para PC USBActiveHome é o sistema de domótica de controlo de luzes e aparelhos a partir do seu PC, de grande eficiência a um custo reduzido. Controlo automático de sua casa. Simples e fácil!ModulosX10 Controladores X10 d2 PC Algumas das principais funções do Active Home: Acções e horários programáveis; Programações para o anoitecer e amanhecer; Criação de “cenas” ou sequências de comandos X-10, com a opção de Macro; Controlo de dispositivos directamente do seu computador; O cEstá a dirigir-se para casa após ter ido ao cinema, e quer preparar o clima ideal. Do seu comando keychain, carregando apenas num botão, consegue activar a Macro “Romance” do seu ActiveHome: as luzes da sala baixam até uma intensidade predefinida, a músicAlimentação AC: 220VAC/50Hz;PR3019 Ocelot;PR3021 Leopard;PR4020 Regulador de Luminosidade (de parede);A única diferença entre o PR3012 e PR3010 é o cabo de ligação entre o módulo e o PC. O PR3010 liga-se através de uma porta série, enquanto que o PR3012 liga-se através de uma porta USB.53
PR3013 0 Adaptador USB-RS232 para CM11Ligue o seu CM11 ao PC através de uma porta USBModulosX10 Controladores X10 d3 Com este cabo pode ligar o seu CM11- Interface para PC a qualquer computador que possua portas de comunicação USB.<br>Comprimento do cabo: 2m; <br><br><strong>Software:</strong> <br><a href="downloads/x10/CM11USB DRIVER.zip">Drivers</a><br><br>PR3010 Interface para computador Active Home;2
PR3015 0 Interface RF para PCO interface PR3015 permite o envio e a recepção de comandos X10 RF a partir de um PC com porta USB.ModulosX10 Controladores X10 e1 O interface PR3015 permite o envio e a recepção de comandos X10 RF a partir de um PC com porta USB.Controlo de equipamentos X10 sem a necessidade de ligação física entre o PC e a rede eléctrica.<br>Ligação USB;<br>��Compatível com Windows 98, 2000 e XP; <br><br><strong>Software:</strong> <a href="downloads/x10/xfire.zip">Drivers</a><br><br>PR2060 Módulo Transmissor; 1
PR3016 0 Interface de computador X10RF encriptadoControle todos os seus equipamentos através do seu PC.ModulosX10 Controladores X10 0 Um simples clique no botão desejado do display do Mini-Controlador no monitor do seu PC e os sinais apropriados X10 RF serão transmitidos para a base receptora RF encriptada.Ligue o módulo de Interface ao seu computador portátil de forma a poder controlar remotamente todos os equipamentos X10 da casa. <br>Pode também desenvolver os seus próprios programas de software usando os comandos da porta de série com este módulo. (paraFrequência de Rádio: �PR2061 - Receptor RF encriptado1
PR3080 08941 Mini Controlador InfravermelhosControle os seus módulos X-10 com o seu comando remoto IR!ModulosX10 Controladores X10 b1 O Mini Controlador IR permite controlar até 8 módulos individuais ou conjuntos de módulos. Permite a controladores Infravermelhos, serem capazes de transmitir comandos X-10. É o caso do telecomando 6 em 1 ou 8 em 1, entre outros. <br> <br>O Mini Controlador permite-lhe usar um comando emissor de IR para transmitir comandos X-10, ligar luzes ou controlar aparelhos ligados a módulos X-10. Alimentação: 230V + 10% -15% - 50 Hz;<br>PR2020 Módulo de Aparelho;PR2010 Módulo de Lampada de Tomada;PR9041 Telecomando Multimédia 8 em 1;22
PR3081 0 Mini Controlador Infravermelhos + RFControle os seus módulos X-10 através de IR ou RF!ModulosX10 Controladores X10 b2 Este controlador combina as funcionalidades do receptor PR2060 com as funcionalidades do controlador PR3080.<br>O Mini Controlador IR+RF permite controlar até 8 módulos individuais ou conjuntos de módulos. Permite a controladores Infravermelhos, serem capAlimentação: 230V + 10% -15% - 50 Hz;<br>PR9035 EASYTOUCH35 - 8em1 de ecrã táctil (IR+RF+X10);PR9041 Telecomando Multimédia 8 em 1;PR9042 Comando Inteligente X10 (IR+RF);1
PR3082 0 Controlador IR (32 Comandos IR)Controle os seus electrodomésticos através de infravermelhos.ModulosX10 Controladores X10 0 Utilize um controlador X10 para controlar os seus electrodomésticos com receptor de infravermelhos incorporado (televisões, leitores de DVD,.<br><br>Controle os seus equipamentos de ar condicionado utilizando um controlador X10. <br>Crie cenários em que controla eauipamentos com receptor IR incorparado. <br> <br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz<br>PR3010 Interface para computador Active Home;PR9035 EASYTOUCH35 - 8em1 de ecrã táctil (IR+RF+X10);PR9041 Telecomando Multimédia 8 em 1;PR9042 Comando Inteligente X10 (IR+RF);0
PR3090 08939 Mini Programador HorárioControlo automático de uma habitação.ModulosX10 Controladores X10 a1 Programa-se com a mesma facilidade de um despertador. <br>Alimentação: 230V +/- 10 % 50 Hz;<br>PR2010 Modulo de Lampada;PR4020 Controlador de Parede;PR5010 Interruptor de calha DIN;PR4050 Interruptor de Persiana;PR5021 Regulador de Calha DIN- LD11;37
PR3091 0 Controlador X10 Controlo automático de uma habitação.ModulosX10 Controladores X10 a2 O Temporizador/despertador permite um controlo de até 8 grupos de módulos ou módulos individuais. Os módulos podem ser ligados ou desligados, ou no caso de luzes pode ser controlada a sua intensidade luminosa. Existe também a possibilidade de tudo ser desAlimentação: 230V +/- 10 % 50 Hz;<br>PR2010 Modulo de Lampada;PR4020 Controlador de Parede;PR5010 Interruptor de calha DIN;PR4050 Interruptor de Persiana;PR5021 Redutor de Calha DIN- LD11;1
PR3092 0 Mini Temporizador Controlo temporizado de até 8 equipamentos.ModulosX10 Controladores X10 0 O Temporizador/despertador permite um controlo de até 8 eventos de módulos ou módulos individuais. Os eventos podem activar equipamentos como sistemas de rega, sistemas de ilumação exterior, activação de sistemas de aquecimento, etc.<br> Relógio com alarme e temporizador.<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR2010 Modulo de Lampada;PR4020 Controlador de Parede;PR5010 Interruptor de calha DIN;PR4050 Interruptor de Persiana;PR5021 Redutor de Calha DIN- LD11;0
PR3100 09057 Sun Downer - Controlador e Sensor CrepuscularComando RF que combina as características X-10 e de um alarme! Acciona automaticamente até 4 módulos (macros) quando escurece / amanhece. Assim não existe a necessidade de re-programação dos temporizadores (programador horário, interface para PC, etc.) aqModulosX10 Controladores X10 b3 A sua fotocélula (ou célula fotoeléctrica) incorporada, acciona até 4 luzes quando começa a escurecer e desliga-as quando amanhece, sem qualquer programação! <br>Simula a presença de pessoas em casa, ligando as luzes automaticamente ao anoitecer...sem qualquer programação de relógios. <br>Alimentação: 230V + 10% -15% - 50 Hz;<br>PR2020 Módulo de Aparelho;PR2010 Módulo de Lampada;PR3010 Interface para computador Active Home;PR4050 Interruptor de Parede;7
PR3101 0 Mini Controlador X10O Mini Controlador permite-lhe controlar as suas luzes e os seus equipamentos a partir de qualquer sítio de sua casa.ModulosX10 Controladores X10 a3 Pode desligar a luz do quarto dos seus filhos sem ter que se levantar da cama. O seu Mini Controlador pode controlar todos os seus equipamentos a partir de um único botão. Oito módulos X10 podem ser controlados a partir do teclado incorporado.<br>PR2020 Módulo de Aparelho;PR2010 Módulo de Lampada;PR3010 Interface para computador Active Home;PR4050 Interruptor de Parede;4
PR3130 - MinComando para X10Controlo remoto do tamanho de um cartão de crédito.Comandos Comandos Universais b3 InterruptoresQuatro canais RF para controlo remoto de até 4 módulos X10.<br>O seu reduzido tamanho permite guardar-lo num bolso ou numa carteira.<br>Pilhas:��2 x CR2016, 3V lítio;<br>PR1090 Pack de inicação X10 ;PR2025 Módulo de lâmpada em rosca;PR2060 Módulo Transmissor;126
PR3131 0 Mini comando encriptadoControlo remoto encriptado com o tamanho de um cartão de crédito.<br>Apenas trabalha com o receptor encriptado.<br><br>Comandos Comandos Universais 0 Função Encrypt ID, que evita que os comandos RF dos seus vizinhos interfiram com os seus equipamentos; <br>Quatro canais RF para controlo remoto de até 4 módulos X10.<br>Controlo ON/OFF para aplicações e luzes;<br>Frequência: 433.93MHz;<br>PR2061 Receptor RF Encriptado;0
PR4010 08931 Interruptor de ParedeInterruptor para aparelhos e luzes até 2200W. Pode ser controlado manualmente, e remotamente através de comandos X10 que são transmitidos pela rede eléctrica. Pode ser utilizado juntamente com botões de pressão.ModulosX10 Receptores X10 c1 InterruptoresSubstitui os interruptores de parede convencionais.<br>O Interruptor de Parede pode ser aplicado numa caixa de parede convencional e  pode ser controlado remotamente através de sinais X10. Isto significa que o sistema X10 pode ser incorporado na instalação e é totalmente invisível. O interruptor tem terminaisAlimentação:��230V + 10% - 15%, 50Hz<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR4020 Regulador de Luminosidade (de parede);Antes de instalar o módulo certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis na caixa do interruptor.37
PR4011 0 Interruptor de Aparelho DuploInterruptor duplo para aparelhos e luzes até 800W/saída. Pode ser controlado manualmente, e remotamente através de comandos X10.ModulosX10 Receptores X10 0 Substitui os interruptores duplos de parede convencionais.<br>Controlo ON/OFF da carga – sem regulação;<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR4020 Regulador de Luminosidade (de parede);Antes de instalar o módulo certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis na caixa do interruptor.3
PR4012 - Moldura Dupla Moldura dupla para usar com os interruptores PR4010, PR4020 e PR4050.ModulosX10 Receptores X10 e3 InterruptoresCor:            branco <br>��Material:     JUNG CD 500 <br>��PR4010 Interruptor de Parede;PR4020 Regulador de luminosidade;PR4050 IPR4050 Interruptor de Estores ;PR4013 Moldura Tripla;139
PR4013 - Moldura Tripla Moldura tripla para usar com os interruptores e parede e redutores de parede.ModulosX10 Receptores X10 f1 InterruptoresCor:        Branco <br>��Material: Jung CD500 <br>��Coloca-se na horizontal ou vertical <br>PR4010 Interruptor de Parede;PR4020 Regulador de luminosidade;PR4050 IPR4050 Interruptor de Estores ;PR4012 Moldura Dupla;56
PR4014 0 Interruptor de aparelho de tecla simplesInterruptor para aparelhos e luzes até 800W. Pode ser controlado manualmente, e remotamente através de comandos X10.ModulosX10 Receptores X10 0 Substitui os interruptores de parede convencionais.<br>Controlo ON/OFF da carga – sem regulação;<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR4020 Regulador de Luminosidade (de parede);1
PR4020 08930 Regulador de luminosidadeRegulador de Luminosidade para lâmpadas de 60 até 500W. Pode ser controlado remotamente através de sinais X10 ou manualmente. Também pode ser utilizado com botões de pressão, e memoriza a última configuração efectuada. Permite regular a intensidade da lumModulosX10 Receptores X10 c2 InterruptoresSubstitui os interruptores de parede convencionais.<br>O Regulador de Luminosidade pode ser aplicado numa caixa de parede convencional, e pode ser controlado remotamente através de sinais X10. Isto significa que o sistema X10 pode ser incorporado na instalação e é totalmente invisível. Memoriza a última confiAlimentação:��230V + 10% - 15%, 50 Hz<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR4010 Interruptor de Parede;Antes de instalar o módulo certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis.76
PR4021 0 Regulador de lampada duploRegulador de luminosidade duplo para lâmpadas de 40 a 200W. Pode ser controlado remotamente através de sinais X10 ou manualmente.ModulosX10 Receptores X10 0 Permite-lhe trocar o seu comutador de lustre (interruptor duplo) por um regulador de luminusidade duplo. Permitindo-lhe controlar as duas saídas de forma independente.<br>Controlo local ou remoto de lâmpadas incandescentes ou de halogéneo;<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;Não requer Neutro.<br>Não suporta lâmpadas fluorescentes ou de poupança de energia.<br><br>3
PR4022 0 Interruptor  de lampada simples (sem neutro)Regulador de luminosidade simples para lâmpadas de 40 a 300W. <br>Não necessita de neutro para funcionar!<br><br>ModulosX10 Receptores X10 0 Permite-lhe trocar o seu interruptor por um regulador de luminosidade X10 sem ter que passar fios novos.<br>Controlo local ou remoto de lâmpadas incandescentes ou de halogéneo;<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR2061 Receptor RF Encriptado;PR3010 Interface para Computador Active Home;8
PR4040 08937   Interruptor de Parede sem Fios RF - 3 botões + DIMSempre desejou ter um interruptor num determinado local, mas não quis fazer um buraco na parede para passar os fios da instalação eléctrica? Agora o sistema X-10 vem ajuda-lo nessa situação com um NOVO e espectacular interruptor de parede sem fios! Este iModulosX10 Receptores X10 b3 InterruptoresInterruptor sem fios Modelo ultrafino com botões programáveis.<br>O PR4040 trabalha em conjunto com o Módulo Transmissor PR2060, ou com a Consola de Segurança PR8017. Permite-lhe ligar e desligar 3 módulos X10 individualmente, e controlar a luminosidade dos candeeiros conectados aos módulos de lâmpadas ou aos interruptoPilhas:��3V Lítio, CR2032<br>PR4010 Interruptor de Parede;PR3010 Interface para Computador;Módulo de aparelho Módulo de Aparelho;PR4020 Regulador de Luminosidade (de parede);PR5021 Redutor de Calha DIN - LD11;55
PR4050 08954 Interruptor de EstoresComo controlar os estores eléctricos escondendo o módulo de estores.ModulosX10 Receptores X10 c3 InterruptoresO Módulo Persianas pode ser aplicado numa caixa de parede convencional e pode ser controlado remotamente através de sinais X10. Isto significa que o sistema X10 pode ser incorporado na instalação e é totalmente invisível. O interruptor pode ser controlado remotamente através de sinais X10. Também pode ser controlado manualmente como um botão de pressão. Pode programar uma determinada posição para as persianas manualmente. Quando fizer a instalação do módulo, tem que prograAlimentação:��230V + 10% - 15% Hz<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR3032 Kit SuperWeb;PR3100 Sund Downer – Controlador e Sensor Crepuscular;PR4010 Interruptor de Parede;PR3021 Leopard;Antes de instalar o módulo certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis. 657
PR4055 0 Módulo de estores LartecEste novo módulo permite o controlo de 2 estores através de botões de pressão ou através de comandos X10.<br>ModulosX10 Receptores X10 d1 O módulo de estores Lartec permite o controlo de estores eléctricos, toldos, telas e cortinas motorizadas (com motores de 230VAC) através de comandos X10.<br>O interruptor pode ser controlado remotamente através de sinais X10. Também pode ser controlado localmente com dois botões de pressão.<br>O módulo apenas responde aos comandos ON e OFF. Quando o módulo recebe um comando ON abre completamente o estore, quaAlimentação:��230VAC, 50Hz<br>Consumo de Energia:Antes de instalar o módulo certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis.0
PR4060 0 Módulo Interruptor de estoresInterruptor de estores para controlo local e remoto.ModulosX10 Receptores X10 0 Controlo local através de teclas;<br>O interruptor pode ser controlado remotamente através de sinais X10. Também pode ser controlado localmente.<br>.<br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br> 104
PR5010 08933 Interruptor de Calha DINControlo Professional dos seus aparelhos!Interruptor de Calha DIN para cargas de até 3600W.ModulosX10 Receptores X10 d2 DIN O PR5010 é um módulo para instalar no quadro eléctrico (calha DIN).Interruptor de Calha DIN para cargas de até 3600W. Pode ser controlado remotamente através de comandos X10, ou através de interruptores convencionais, de pressão ou temporizados. O Estado pode ser verificado pelo indicador luminoso LED. Alimentação:��230V + 10% - 15%, 50 Hz<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR3021 Leopard;PR5021 Regulador de calha DIN;Antes de instalar o interruptor certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis. O módulo é controlado através de comandos X10 que utilizam a rede eléctrica existente, não sendo necessário instalação de fios extra.515

 



 

 

PR5021 08932 Regulador de luminosidade (de Calha DIN)Módulos de grande qualidade para controlar a intensidade das suas luzes!ModulosX10 Receptores X10 d3 DIN O PR5021 é um módulo para instalar no quadro eléctrico (calha DIN).Controla circuitos de lâmpadas de até 700W. É também compatível para as lâmpadas de halogénio, e para uma tensão de 230V. Alimentação:��230V + 10% - 15%, 50Hz<br>PR3010 Interface para Computador Active Home;PR3021 Leopard;PR5010 Interruptor de calha DIN;Antes de instalar o módulo certifique-se que a Fase e o Neutro estão disponíveis. O módulo é controlado através de comandos X10 que utilizam a rede eléctrica existente, não sendo necessário instalação de fios extra.323
PR5040 08934 Filtro Din / Acoplador de faseFaz a acoplagem de fases para que os sinais X10 possam circular numa instalação multi-fásica.ModulosX10 Receptores X10 e1 DIN Faz a acoplagem de fases para que os sinais X10 possam circular numa instalação multi-fásica. Filtra também os sinais X10 que circulam na rede eléctrica, impedindo que os sinais saiam de casa ou que sinais de outras propriedades entrem. É também utilizadoCom este Filtro DIN / Acoplador de Fases, os sinais X10 são transferidos de uma fase para a outra. O sistema X10 pode ser implementado em instalações trifásicas, nas quais os interruptores e as tomadas estão divididos pelas várias fases.Os sinais X10 são Alimentação:��30V  +10% - 15%, 50 Hz<br>PR1020 Kit Active Home - 3 Peças;PR5070 Indicador de Força do Sinal;PR5600 Programador e Controlador;PR5610 Repetidor Activo;PR5050 Bloqueador de Sinal 200 ADesligue sempre a corrente eléctrica antes de instalar o Filtro. Antes de instalar o filtro certifique-se que tem a Fase e o Neutro disponíveis.225
PR5041 0 Filtro calha DIN Filtro monofásico X10 que impede que os sisnais X10 entrem ou saiam da sua instalação X10.ModulosX10 Receptores X10 e2 Existem ruídos na rede eléctrica, que interferem com as comunicações X10. Normalmente esses ruídos são gerados por equipamentos que não dispõem de mecanismos de supressão adequados que cumpram a norma de compatibilidade electromagnética 89/336/EEC. Para aTensão de Alimentação:�PR1020 Kit Active Home - 3 Peças;PR5070 Indicador de Força do Sinal;PR5600 Programador e Controlador;PR5610 Repetidor Activo;PR5050 Bloqueador de Sinal 200 A2
PR5050 09056 Bloqueador de Sinal 200 ABloqueia os sinais X-10 ao entrar em casa e agrupa sinais X-10 ao longo da 2ª e 3ª fase do sistema. Assegura-lhe uma actuação sem problemas do seu sistema de automação X-10, no caso de existir ruído na rede.ModulosX10 X10 Profissional b2 Filtro O bloqueador de sinal evita que ruído intenso e sinais X-10 que possam interferir com os seus sinais X-10, entrem ou saiam de casa.<br>Ideal para apartamentos e para sistemas X-10 colocados perto uns dos outros. <br> <br>Alimentação:           230 V +10%/-15% 50Hz <br>PR5040 Filtro Din / Acoplador de fase;PR5041 Filtro calha DIN;PR5610 Repetidor Activo ;1
PR5070 09286 Indicador de Força do SinalTeste os seus sinais X-10! Encontre rapidamente ruídos e sinais X-10 fracos com este indicador. Este conjunto é óptimo para todos aqueles que estão interessados em detectar problemas no sistema X-10.ModulosX10 X10 Profissional c3 Envia constantemente um sinal X-10 P1 ON/OFF, a uma voltagem precisa e mede a força (voltagem) deste sinal. <br>Teste a força dos seus sinais X-10;<br>O conjunto inclui um transmissor e um indicador de força. <br> <br>PR5040 Filtro Din / Acoplador de fase;PR5041 Filtro calha DIN;PR5610 Repetidor Activo;PR5600 Programador e Controlador;1
PR5500 09300 MicroMódulo Receptor AWM2Micro Módulo Transmissor para 2 endereços com um Módulo Aparelho incorporado. Extremamente pequeno.Micromodulos X10 a1 MicromoduloO Micro Módulo pode ser instalado atrás dum interruptor convencional ou na própria tomada, dado o seu tamanho extremamente reduzido.Com um AWM2 pode ligar dois interruptores. O primeiro serve para o módulo de aparelho interno e transmite os comandos X10 pela rede eléctrica. O segundo interruptor é usado para transmitir um segundo endereço X10 utilizando os comandos On / Off.  <br>Alimentação:��230V, 50Hz<br>PR5610 Repetidor Activo;PR5600 Programador e Controlador;A instalação deve ser efectuada por pessoas com conhecimentos de electricidade.3
PR5501 0 MicroMódulo Receptor LWM1Módulo regulador de luminosidade incorporado, suficientemente pequeno para colocar atrás de um interruptor convencional.Micromodulos X10 a2 MicromoduloControlo remoto através da tecnologia X10, ou localmente através do interruptor ligado ao módulo.<br>O micro módulo pode ser instalado por detrás de interruptores de parede ou de tomadas convencionais devido ao seu reduzido tamanho (profundidade mínima de 40 mm, sendo recomendados 50 mm). O micro módulo é também ideal para instalar em estruturas leves ouAlimentação:�230V, 50Hz<br>PR5021 Regulador de luminusidade de calha DIN;PR5610 Repetidor Activo;PR5600 Programador e Controlador;Para instalar o micro módulo LWM1 necessita do neutro, fase e retorno de fase.<br>4
PR5502 0 Micro módulo receptor LW12Micro módulo de aparelho muito pequeno, ideal para ser aplicado por trás de um interruptor de parede usual.<br>Micromodulos Micromodulos X10 0 Suficientemente pequeno (46 x 46 x 17 mm) para encaixar numa caixa de parede atrás de um interruptor. Trabalha com qualquer controlador X-10.<br><br>O micro módulo PR5502 é um regulador de luminosidade compatível com sinais X10. Está projectado para controlar lâmpadas incandescentes e transformadores electrónicos reguláveis com pelo menos 60W.<br>Alimentação:��230V (+10% -15%), 50Hz<br>PR5505 Micro Módulo Receptor AW12;PR5531 SAIX – Micro módulo Actuador/Interface ON/OFF;PR5533 DAIX10 – Micro Módulo Actuador/Interface DIM;PR2060 Módulo Transmissor;119
PR5505 0 MicroMódulo Receptor AW12Micro módulo de aparelho muito pequeno, ideal para ser aplicado por trás de um interruptor de parede usual.Micromodulos Micromodulos X10 a3 MicromoduloSuficientemente pequeno (46 x 46 x 17 mm) para encaixar numa caixa de parede atrás de um interruptor. Trabalha com qualquer controlador X-10, pois é um módulo receptor X-10. O relé interno pode também ser accionado externamente por interruptores normais oA unidade aceita tanto comandos de interruptores momentâneos como de normais. Se um interruptor momentâneo é utilizado, o relé muda de estado cada vez que é pressionado, desde que durante pelo menos 1,75 s. Se um interruptor normal é usado, é assumido queAlimentação: 230V +10% -15%, 50Hz<br>PR5531 SAIX – Micro módulo Actuador/Interface ON/OFF;PR5533 DAIX10 – Micro Módulo Actuador/Interface DIM;PR2060 Módulo Transmissor;No local a instalar é necessário neutro e fase.360
PR5510 09301 MicroMódulo Transmissor TMA4Micro Módulo Transmissor para 4 endereços e comandos On/Off. Extremamente pequeno.Micromodulos X10 b1 MicromoduloMicromódulo Transmissor para ligar a interruptores convencionais.<br>O Código Casa e o Código Unidade podem ser facilmente programados com qualquer comando compatível com X10. Relação S/R (sinal / ruído) melhorada permitindo uma comunicação X10 mais fiável). Tem comunicação bidireccional; e alimentação, estado e configuraçAlimentação:230V, 50 Hz<br>��Corrente:< 30 mA de capacidade<br>A instalação deve ser efectuada por pessoas com conhecimentos de electricidade.2
PR5520 09302 MicroMódulo Transmissor TMD4O micro módulo TMD4 é um transmissor muito pequeno para 4 endereços e comandos On/Off e Dim/Bright.Micromodulos X10 b2 MicromoduloPermite o controlo da iluminação num interruptor convencional através da rede eléctrica.<br>Instale interruptores bidireccionais sem adicionar fios entre os interruptores (os micro módulos transmitem comandos para outros módulos através da corrente eléctrica). Com comunicação X10 bidireccional pode ligar até quatro interruptores de pressão.Alimentação:230V, 50Hz<br>��Corrente:< 30 mA de capacidade<br>1
PR5530 0 SAX1 – Micro Módulo Actuador ON/OFFMicromodulos Micromodulos X10 b3 Funciona a 230V, 16A para cargas indutivas, capacitivas e resistivas. Quando é detectada carga liga-se automaticamente e responde a comandos colectivos. Módulo bidireccional: pode enviar o seu estado actual para outros módulos. O SAX1 memoriza o seu estadEste Micro módulo Actuador é normalmente instalado atrás das tomadas. Para além disso também podem ser instalados em caixas de derivação e em caixas de interruptores. Ao aplicar o SAX1 em tomadas convencionais, estas poderão ser controladas remotamente. EAlimentação: 230V, 16A<br>��Cargas: resistivas, indutivas e capacitivas<br>0
PR5531 0 SAIX – Micro módulo Actuador/Interface ON/OFFMicromodulos Micromodulos X10 c1 Funciona a 230V, 16A para cargas indutivas, capacitivas e resistivas. Controla até 2 endereços consecutivos e responde a comandos colectivos. Módulo bidireccional: pode enviar o seu estado actual para outros módulos. O SAIX memoriza o seu estado actual meO SAIX funciona como actuador e como interface, e pode ser instalado nas caixas de aparelhagem que estão localizadas atrás de interruptores ou botões de pressão. Ao instalar este micro módulo poderá controlar remotamente luzes ou aparelhos eléctricos. Os Alimentação:230V, 16A <br>��Cargas: resistivas, indutivas e capacitivas<br>2
PR5532 0 DAX10 – Micro Módulo Actuador DIM Micromodulos Micromodulos X10 c2 Funciona a 230V, para lâmpadas de halogéneo e convencionais de 25 a 250W; e também com lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem mas com transformador normal e electrónico. Responde a comandos colectivos e memoriza o último nível de regulação (DIM). Pode seO DAX10 é um micro módulo actuador com regulação DIM/Bright (da intensidade luminosa) para ser instalado atrás das tomadas e caixas de derivação. Ao aplicar este micro módulo poderá controlar a tomada remotamente, por ex. um candeeiro. O DAX10 pode ser coAlimentação: 230V<br>��Capacidade: 25-250W<br> 0
PR5533 0 DAIX10 – Micro Módulo Actuador/Interface DIMMicromodulos Micromodulos X10 c3 Funciona a 230V, para cregulação de lâmpadas de halogéneo (sem transformador) e incandescentes de 25 a 250W; e também com lâmpadas de halogéneo de baixa voltagem mas com transformador normal e electrónico. Responde a comandos colectivos (macros) e memorizO DAIX10 funciona como actuador DIM e como interface DIM, e pode ser instalado nas caixas de aparelhagem atrás dos botões de pressão (de 1 ou 2 faces). Ao aplicar este módulo poderá controlar as luzes localmente e remotamente. Os fios do DAIX10 podem ser Alimentação: 230V<br>��Capacidade: 25-250W<br> 4
PR5534 0 AIX – Micro Módulo Interface ON/OFF Micromodulos Micromodulos X10 d1 Envia comandos On e Off, e pode controlar até 4 endereços. Módulo bidireccional: pode enviar o seu estado actual para outros módulos. Pode ser ligado a uma tomada de parede para comandar um aparelho eléctrico externo. <br>O AIX é um micro módulo interface que pode ser instalado nas caixas de derivação dos interruptores convencionais e de botões de pressão. Ao utilizar este micro módulo poderá controlar luzes e aparelhos eléctricos remotamente. Em conjunto com o SAIX poderáFios: no local da instalação devem existir a Fase e o Neutro<br>2
PR5535 0 AIX12 – Micro Módulo Interface ON/OFF 230VMicromodulos Micromodulos X10 d2 Funciona com qualquer detector de movimento ou sensor de luz de 230V. Envia comandos On e Off. Poderá ainda activar cenários (macros) em conjunto com a interface para PC.<br>O AIX12 é um micro módulo de 230V para ser instalado em caixas de derivação standard localizadas atrás de detectores de movimento e sensores de luz. Quando é detectado movimento poderá activar cenários e/ou ligar luzes ou aparelhos. A saída do detector deAlimentação: 230V<br>��Fios: no local da instalação devem existir a Fase e o Neutro<br>0
PR5536 0 GIX – Micro Módulo Interface de Grupo Micromodulos Micromodulos X10 d3 Comanda vários actuadores simultaneamente com comandos colectivos (macros) enviados através da rede eléctrica. Tem 1 endereço programável e podem ser ligados ao GIX um máximo de 4 interruptores ou botões de pressão. Com um comando colectivo (macro) controComanda vários actuadores simultaneamente com comandos colectivos enviados através da rede eléctrica. Tem 1 endereço programável e podem ser conectados ao GIX um máximo de 4 interruptores ou botões de pressão. Com um comando colectivo controla um máximo dFios: no local da instalação devem existir a Fase e o Neutro<br>16
PR5537 0 DIX1 – Micro Módulo Interface DIMComo efectuar um controlo centralizado com um micromóduloMicromodulos Micromodulos X10 e1 Envia comandos On e Off e controla até 4 endereços. Só pode ser utilizado com botões de pressão. Módulo bidireccional: pode pedir o estado actual de outros módulos.<br><br><b>domo-dica</b><br> <b style="color:#FF6600"> Como efectuar um controlo centralizaO DIX1 é uma interface DIMMER (regulação da intensidade) que pode ser instalado nas caixas de distribuição que estão atrás dos botões de pressão. Desta forma, poderá ligar e desligar pontos de luz e fazer DIM localmente ou remotamente. Os fios deste microFios: no local da instalação devem existir a Fase e Neutro<br>64
PR5538 0 DIX2 – Micro Módulo Interface DIM Micromodulos Micromodulos X10 e2 Envia comandos On e Off e controla até 2 endereços. Só pode ser utilizado com botões de pressão. Módulo bidireccional: pode pedir o estado actual de outros módulos. Dois fios para cada endereço: um para o ON e BRIGHT, e outro para OFF e DIM. <br>O DIX2 é uma interface DIMMER que pode ser instalado nas caixas de distribuição que estão atrás dos botões de pressão. Desta forma, poderá controlar os botões de pressão remotamente. Os fios deste micro módulo podem ser conectados a um botão de pressão.<bFios: no local da instalação devem existir a Fase e o Neutro<br>37
PR5539 0 VIX10 – Micro Módulo Interface VentiladorMicromodulos Micromodulos X10 e3 Envia comandos ON e OFF para dois endereços. <br>O VIX10 é uma interface ventiladora que pode ser instalado nas caixas de distribuição que estão atrás dos botões de pressão. <br> Controla motores com 2 velocidades ou 2 modos de operação. Ao activar um módulo, desactiva o outro.1
PR5550 0 Micromódulo de filtragem de ruído de 5AFiltro contra interferencias e ruído electrico. Evita que alguns equipamentos abosrvam os sinais X10.Micromodulos Micromodulos X10 0 Filtra interferências geradas por equipamentos ligados à rede eléctrica;<br>Este módulo filtra o ruído electrico gerado por equipamentos como lâmpadas fluorescentes, electrodomésticos, etc. <br>Evita que equipamentos como PC's, UPS, etc. absorvam os sinais X10, reduzindo o alcanse das comunicações.<br><br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR2070 Filtro; PR2071 Filtro de tomada tripla<br>A forma mais fácil de detectar se um equipamento gera ruído ou absorve os sinais X10 é desligá-lo da tomada/rede eléctrica. Se ao desligar um equipamento o sistema começar a funcionar correctamente, terá que instalar um filtro nesse equipamento.<br><br>1
PR5552 0 Micromódulo de lampada com duas saídasPermite a regulação de dois circuitos de iluminação independentes.Micromodulos Micromodulos X10 0 Fácil de instalar por detrás de qualquer interruptor;<br>Permite o controlo independente de dois circuitos de iluminação incandescente ou de Halogéneo a partir do mesmo módulo.<br><br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR5502 Micro Módulo Receptor LW12;PR5531 SAIX – Micro módulo Actuador/Interface ON/OFF;PR5533 DAIX10 – Micro Módulo Actuador/Interface DIM;PR2060 Módulo Transmissor;6
PR5555 0 Micromódulo de aparelho com duas saídasPermite controlo  de dois circuitos de iluminação ou aparelhos independentes.Micromodulos Micromodulos X10 0 Ideal para o controlo de lâmpadas fluorescentes ou controlo ON/OFF de equipamentos; <br>Permite o controlo independente de dois circuitos de iluminação fluorescente ou de aparelhos a partir do mesmo módulo.<br><br>Tensão de alimentação: 230VAC±10%, 50Hz;<br>PR5505 Micro Módulo Receptor AW12;PR5531 SAIX – Micro módulo Actuador/Interface ON/OFF;PR5533 DAIX10 – Micro Módulo Actuador/Interface DIM;PR2060 Módulo Transmissor;5
PR5600 09303 Programador e ControladorO programador PRU 256 é capaz de enviar e receber comandos X-10 standard mas também comandos X-10 específicos.ModulosX10 X10 Profissional c2 Transmite e recebe sinais X-10 gerais e específicos; <br>Ferramenta de programação para micro módulos;<br> Alimentação:       120 to 277 V AC (+/- 10%) <br>Para uso profissional! Para instalação consulte um electricista.0
PR5610 09304 Repetidor Activo O CAT3000 repete todos os sinais x-10 “ouvidos” numa das três fases, do sistema 230V/400V 50 Hz, e irá repeti-los nas outras 2 fases. O sinal também será amplificado e reenviado na fase em que o sinal teve origem.ModulosX10 X10 Profissional b3 Repete sinais de micro módulos e de transmissores X-10 regulares; <br>Utilize Micromódulos na 3ª fase da instalação.<br>Alimentação:         240 VAC (+/- 10%) <br>PR5600 Programador e Controlador3
PR5620 0 Repetidor X10 RF O repetidor X10 RF foi desenvolvido para aumentar o alcance dos sinais de rádio frequência X10 de 433MHz provenientes dos comandos sem fios e das consolas de segurança Homeprotector e Marmitek.ModulosX10 X10 Profissional c1 Repete os sinais X-10 RF;<br> Repete os sinais RF dos sistema de segurança Homeprotector;<br> Possui sistema de alimentação de backup através de baterias NiCd;<br><br>O repetidor deve ser instalado num local que fique a meio da distância entre o emissor mais distante e o receptor.<br><br>Alimentação:         240 VAC (+/- 10%) <br>PR2060 Módulo Transmissor;PR9035 EASYTOUCH35 - 8em1 de ecrã táctil (IR+RF+X10);PR9041 Telecomando Multimédia 8 em 1;PR9042 Comando Inteligente X10 (IR+RF);PR8301 Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 Sensor de 1
PR7601 0 DVR de Rede Vpon 4 Entradas Cameras Servidores a1 Gravação e transmissão de vídeo digital com servidor de Web, 4 entradas de vídeo, 1 saída VGA, 1 entrada de áudio, 1 saída de áudio, 2 portas RS232/RS485, 1 porta Ethernet 10/100Base-T, compressão H.263/M-JPEG/JPEG, velocidade de processamento de 100 fps,PR7501 Câmara Cores Dia/Noite;PR7502 Corpo Câmara Cores 12V;PR7503 Corpo Câmara Cores 230V;PR7504 Corpo Câmara Cores Noite/Dia;PR7510 Kit Câmara Exterior;0
PR7602 0 DVR de Rede Vpon 8 Entradas Cameras Servidores a2 Gravação e transmissão de vídeo digital com servidor de Web, 8 entradas de vídeo, 1 saída VGA, 1 entrada de áudio, 1 saída de áudio, 2 portas RS232/RS485, 1 porta Ethernet 10/100Base-T, compressão H.263/M-JPEG/JPEG, velocidade de processamento de 200 fps,PR7501 Câmara Cores Dia/Noite;PR7502 Corpo Câmara Cores 12V;PR7503 Corpo Câmara Cores 230V;PR7504 Corpo Câmara Cores Noite/Dia;PR7510 Kit Câmara Exterior;0
PR7603 0 DVR de Rede Vpon 12 Entradas Cameras Servidores a3 Gravação e transmissão de vídeo digital com servidor de Web, 12 entradas de vídeo, 1 saída VGA, 1 entrada de áudio, 1 saída de áudio, 2 portas RS232/RS485, 1 porta Ethernet 10/100Base-T, compressão H.263/M-JPEG/JPEG, velocidade de processamento de 300 fpsPR7501 Câmara Cores Dia/Noite;PR7502 Corpo Câmara Cores 12V;PR7503 Corpo Câmara Cores 230V;PR7504 Corpo Câmara Cores Noite/Dia;PR7510 Kit Câmara Exterior;0
PR7604 0 DVR de Rede Vpon 16 Entradas Cameras Servidores b1 Gravação e transmissão de vídeo digital com servidor de Web, 16 entradas de vídeo, 1 saída VGA, 1 entrada de áudio, 1 saída de áudio, 2 portas RS232/RS485, 1 porta Ethernet 10/100Base-T, compressão H.263/M-JPEG/JPEG, velocidade de processamento de 400 fpsPR7501 Câmara Cores Dia/Noite;PR7502 Corpo Câmara Cores 12V;PR7503 Corpo Câmara Cores 230V;PR7504 Corpo Câmara Cores Noite/Dia;PR7510 Kit Câmara Exterior;0
PR7605 0 Transmissor de Rede Pixord Cameras Servidores b2 Resolução 704x576 (single) 352x288 (quad), 4 entradas de vídeo, até 30 imagens/segundo, máxima taxa de ocupação de rede 800 kBps, temperatura de funcionamento 5~50ºC, humidade de funcionamento 20~80%, alimentação 10~24 V CC 1A, consumo <10 W, dimensões 24PR7501 Câmara Cores Dia/Noite;PR7502 Corpo Câmara Cores 12V;PR7503 Corpo Câmara Cores 230V;PR7504 Corpo Câmara Cores Noite/Dia;PR7510 Kit Câmara Exterior;1
PR7606 0 DVR Standalone Permite-lhe efectuar a gravação local das imagens capturadas por 4 câmaras analógicas de CCTV. <br>Cameras Servidores b3 Indicado para casos em que apenas se deseja gravação local de imagens. Possui a funcionalidade de Quad (permite ver as imagens das quatro câmaras em simultâneo). Permite a utilização de uma TV para visualização das imagens capturadas. Inclui disco rígido 4 Canais de entrada<br>��PR7501 Câmara Cores Dia/Noite;PR7502 Corpo Câmara Cores 12V;PR7503 Corpo Câmara Cores 230V;PR7504 Corpo Câmara Cores Noite/Dia;PR7510 Kit Câmara Exterior;Não é compatível com sistema Visãoweb.0
PR7810 0 Axis 207 A câmara de rede AXIS 207 é uma solução compacta e económica para monitorização remota e vigilância, de locais interiores.<br>Cameras Câmaras a3  É a câmara perfeita para pequenas e médias empresas, bem como para vivendas. O microfone incorporado permite que os utilizadores remotos vejam e ouçam o que se passa no local vigiado e aumentem as opções de monitorização. <br>A família de câmaras AXIS 20Informações sobre o VisãoWeb: <a href="http://www.centralcasa.com/visaoweb.asp" target="_blank">VisãoWeb</a>Transmissão simultânea de MPEG-4 e Motion JPEG<br>13
PR7811 0 Axis 207 W A câmara de rede Axis 207W é uma solução compacta e económica para monitorização remota e vigilância, de locais interiores atrvés de redes sem fios.<br>Cameras Câmaras b1  É a câmara perfeita para pequenas e médias empresas, bem como para vivendas que necessitem de uma câmara IP wireless. O microfone incorporado permite que os utilizadores remotos vejam e ouçam o que se passa no local vigiado e aumentem as opções de monitoInformações sobre o VisãoWeb: <a href="http://www.centralcasa.com/visaoweb.asp" target="_blank">VisãoWeb</a>Transmissão simultânea de MPEG-4 e Motion JPEG<br>2
PR7840 0 Axis 210 Cameras Câmaras b2 A câmara de rede AXIS 210 é uma solução completa e económica para uso em interiores. Trata-se de uma câmara pensada para aplicações profissionais de vigilância. Oferece vídeo de qualidade superior utilizando scan progressivo, bem como detecção de movimentA AXIS 210 integra servidor Web, e conecta-se directamente à rede IP permitindo a monitorização remota através de uma rede de área local ou de Internet, utilizando um navegador standard. A câmara AXIS 210 é a escolha perfeita para instalar em empresas, loQualidade de imagem superior, utilizando um sensor CCD de scan progressivo e um processador de vídeo avançado; <br>0
PR7841 0 Axis 211 + Protecção Cameras Câmaras b3 Fabricada pelo líder de vídeo IP, a AXIS 211 é uma câmara de rede de nível profissional para aplicações de vigilância e supervisão remota em interiores e exteriores. Com a funcionalidade da base de aplicações de software mais extensa do sector, é uma escoA câmara AXIS 211 foi concebida para proporcionar a melhor qualidade de vídeo na sua categoria e utiliza um sensor CCD de scan progressivo e um eficaz hardware de processamento de imagens em tempo real, para garantir a máxima frequência de imagem incluindQualidade de imagens superior, utilizando um sensor CCD de scan progressivo e um processador de vídeo avançado; <br>0
PR7842 0 Axis 213 PTZ Cameras Câmaras c1 A AXIS 213 PTZ permite monitorização remota com controlo pan, tilt e zoom sobre a rede IP. Tem zoom óptico de 26x, lente auto focus e modo IR para condições nocturnas. <br> <br>A AXIS 213 PTZ tem qualidade superior Motion JPEG e MPEG-4 vídeo streaming simultaneamente. A câmara permite 20 posições predefinidas e 1 sequência (auto patrol) para monitorizar áreas específicas. Também oferece detecção de movimento integrada, com buffeCâmara de rede pan, tilt, com zoom óptico incorporado de 26x, lente auto focus + 12x zoom digital; <br>4
PR8025 0 Sensor de Fumo - MaxiControlSeja avisado quando houver um incêndio com este espectacular sensor de fumo sem fios compatível com os sistemas de segurança.Seguranca Central Marmitek b3 MaxiControlExpanda o seu sistema de segurança X-10 com um detector de fumo sem fios. Proteja a sua família e a sua propriedade com este sensor simples de instalar.<br>Frequência RF: 433.92 MHz;<br>��Alcance: até 30 metros (através de paredes e tectos) e 100 metros em espaço aberto; <br>8
PR8040 09169 Comando de Bolso - MaxiControlControle o seu sistema de alarme do seu comando de bolso do tamanho de um porta-chaves, Keychain! Active e desactive o seu sistema apenas pressionando um botão, enquanto se dirige para a estrada!Seguranca Central Marmitek a3 MaxiControlLigue e desligue as luzes, active e desactive o seu sistema se segurança X-10. Podem ser utilizados em qualquer sistema até 8 controladores remotos – permitindo um por divisão, ou por cada membro da família.Active e desactive o seu sistema de segurança e ligue/desligue aparelhos e lâmpadas;<br>Apenas para utilizar com os sistemas de segurança PR1045, PR8015, PR8075 e com a consola de segurança PR8016!30
PR8050 09170 Comando Remoto - MaxiControlControlo remoto sem fios que combina características se segurança e controlo de domótica X-10.Seguranca Central Marmitek c2 MaxiControlControlo remoto RF (rádio frequência) que combina, num só dispositivo, a segurança e o controlo X-10. <br>Este comando pode ser utilizado com qualquer consola de segurança X-10 para activar/desactivar o sistema. Também inclui o controlo de luzes e aparelhos.Pilhas: 4 x AAA; Tempo Operacional: 1 ano com pilhas alcalinas; Rádio frequência: 433,92 Mhz; Alcance do sinal FR: 30 metros em campo aberto; Dimensões: 72x115x20.2
PR8060 08929 Sirene PowerHorn - MaxiControlIntensifique o som da sirene activada com sinais X-10!Seguranca Central Marmitek c3 MaxiControlEste dispositivo de intensificação do som da sirene pode ser colocado em qualquer parte da casa. Trabalha com os sistemas de segurança X-10, e respondem a sinais da consola principal do sistema de segurança, quando o alarme dispara. Powerhorn é utilizado como uma unidade de alarme áudio adicional para utilizar com o sistema de segurança de sua casa, oferecendo-lhe um som adicional de 110 decibéis quando o alarme dispara. <br>Voltagem: 230V / 50 Hz;<br>��Corrente: <= 20 mA capacitive;<br>10
PR8070 09053 Detector de Movimento Sem Fios ExternoEntre numa divisão e as luzes…acendem-se! Imagine que não tem de dizer mais aos miúdos para apagar a luz quando saírem do quarto. Com o detector de movimento externo – PR8070, isso acontece automaticamente!ModulosX10 Controladores X10 c2 sensor O detector de movimento PR8070 desliga as luzes (ligadas a módulos X10) quando não existe ninguém na divisão da casa.<br>Já não precisará de procurar o interruptor da luz no escuro, assim que entrar no quarto a luz acenderá de forma automática. Poderá desta forma poupar energia e consequentemente poupar dinheiro, dado que o detector desligará luzes e aparelhos quando não esPilhas:��2 x AAA pilhas alcalinas (não incluídas) <br>Para ser utilizado com um módulo transmissor – receptor tal como o PR2060. Este detector não é compatível com as características de segurança dos sistemas de alarme X-10!183

 

 



 

 

PR8075 09148 Alarme HomeGuard O mais pequeno alarme do mercado que lhe oferece a máxima segurança! Proteja-se com este mini sistema de segurança.Seguranca Central Marmitek d2 Marmitek Kit de segurança completo, de fácil instalação com detector de movimento incorporado. Permite ligar automaticamente para os seus vizinhos, amigos, familiares ou para o seu telemóvel. (máximo 3 números memorizados).<BR>Desenhado para ser inovador! A unidade Homeguard apenas deve funcionar em locais dentro de casa. Quando pensar no local de instalação da sua unidade de controlo, por favor considere o seguinte: <br>Unidade de Controlo: Área de cobertura do detector de movimento: 110° de arco / 12 metros de raio; Vol tagem : 230V/50hz - 12V; Bateria de Emergência: bateria 9 V;<br>PR8040 Comando de Bolso - MaxiControlPara utilizar em locais secos e no interior!44
PR8301 0 Consola de segurança SC28 HomeprotectorConsola de segurança/controlador X10Seguranca Central Homeprotectora3 A consola SC-28 Homeprotector faz a junção de dois sistemas num só. No mesmo equipamento junta as funcionalidades de um sistema de seguraça com as funcionalidade de um controlador X10.Receba uma mensagem telefónica em caso de emergência, independentemente do local onde estiver. <br>                                                                                O comunicador telefónico tem a capacidade de marcar 6 números de telefone diAlcance dos sensores: 15 a 30 m através de paredes e tectos (100 m em campo aberto)<br>PR8302 - Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 - Sensor de Movimento MS-18;PR8304 - Mini comando KR-18;PR8305 - Teclado sem fios SH600 ;PR8307 - Sensor de fumo - CWSD10;PR8308 - Termóstato Programável - Home protector24
PR8302 0 Sensor de porta/janela DS-18Sensor adicional de porta/janela para o sistema de segurança.Seguranca Central Homeprotectorb1 O sensor de porta/janela possui um interruptor magnético que acciona a consola central, quando a janela ou a porta, a que está ajustada, é aberta. Isto permite que todas as entradas principais de um edifício estejam protegidas. O sensor é alimentado por dO sensor de porta/janela envia um sinal de rádio frequência (RF) para qualquer receptor base de um sistema de segurança X-10 em sua casa. Pode adicionar ao sistema até 30 sensores de porta/janela. Quando uma porta ou janela é aberta, o sensor envia um sinTransmite sinais para a consola quando uma porta ou janela é aberta;<br>PR8301 - Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8303 - Sensor de Movimento MS-18;PR8304 - Mini comando KR-18;PR8305 - Teclado sem fios SH600;PR8307 - Sensor de fumo - CWSD10 - Sensor de fumo - CWSD10;PR8308 - Termóstato Programável - Home protector2
PR8303 0 Sensor de Movimento MS-18Detector de movimento sem fios PIR para a consola de segurança Homeprotector.Seguranca Central Homeprotectorb2 Trabalha com o sistema de segurança Homeprotector. Se a consola de alarme está armada e um intruso se aproxima de sua casa, o detector de movimento envia um sinal remoto para a consola de alarme accionar uma sirene e fazer piscar as luzes.Sensor de movimento para interior, é utilizado para detectar movimento numa determinada área de sua casa. <br>Protege áreas que tenham mais do que um ponto de entrada;<br>PR8301 - Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 - Sensor de porta/janela DS-18;PR8304 - Mini comando KR-18;PR8305 - Teclado sem fios SH600;PR8307 - Sensor de fumo - CWSD10 - Sensor de fumo - CWSD10;PR8308 - Termóstato Programável - Home protector68
PR8304 0 Mini comando KR-18Controle o seu sistema de alarme do seu comando de bolso do tamanho de um porta-chaves! Active e desactive o seu sistema apenas pressionando um botão, enquanto entra/sai de casa!Seguranca Central Homeprotectorc1 Ligue e desligue as luzes, active e desactive o seu sistema se segurança X-10. Podem ser utilizados em qualquer sistema até 16 controlos remotos – permitindo um por divisão, ou por cada membro da família.Active e desactive o seu sistema de segurança e ligue/desligue aparelhos e lâmpadas;<br>PR8301 - Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 - Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 - Sensor de Movimento MS-18;PR8305 - Teclado sem fios SH600;PR8307 - Sensor de fumo - CWSD10 - Sensor de fumo - CWSD10;PR8308 - Termóstato Programável - Home pro15
PR8305 0 Teclado sem fios SH600Controlo remoto sem fios que combina características se segurança e controlo de domótica X-10.Seguranca Central Homeprotectorc2 Controlo remoto RF (rádio frequência) que combina, num só dispositivo, a segurança e o controlo X-10. <br>Este comando pode ser utilizado com qualquer consola de segurança X-10 para activar/desactivar o sistema. Também inclui o controlo de luzes e aparelhos.Pilhas: 4 x AAA;  Rádio frequência: 433,92 Mhz; Alcance do sinal FR: 100 metros em campo aberto; Dimensões: 116x65x15mm.PR8301 - Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 - Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 - Sensor de Movimento MS-18;PR8304 - Mini comando KR-18;PR8307 - Sensor de fumo - CWSD10;PR8308 - Termóstato Programável - Home protector3
PR8307 0 Sensor de fumo - CWSD10Detector de fumo óptico para a consola Homeprotector. Receba uma mensagem de alarme quando for detectado fumo no interior da sua habitação.Seguranca Central Homeprotectorb3 Expanda o seu sistema de segurança Homeprotector com um detector de fumo sem fios. Proteja a sua família e a sua propriedade com este sensor simples de instalar.<br>Bateria:        9V alcalina<br>PR8301 - Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 - Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 - Sensor de Movimento MS-18;PR8304 - Mini comando KR-18;PR8305 - Teclado sem fios SH600 - Teclado sem fios SH600 - Teclado sem fios SH600;PR8308 - Termóstato Pro8
PR8308 0 Termóstato Programável - Home protectorNunca mais chegue a casa e sinta que esta está um gelo! Um simples telefonema para por a sua casa quentinha antes de chegar.Seguranca Central Homeprotectord1 Termóstato X-10 programável sem fios; <br>O termóstato DigiMax não necessita de fios ou cabos extra para funcionar e opera num raio de 30 metros. Está equipado com um código RF de segurança, o qual a nova consola de segurança Homeprotector+ irá “aprender” durante o processo de instalação. Este cóDiferencial: <1°C até 4K por hora;<br>PR8301 - Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 - Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 - Sensor de Movimento MS-18;PR8304 - Mini comando KR-18;PR8305 Teclado sem fios SH600 - Teclado sem fios SH600 - Teclado sem fios SH600;PR8308 - Termóstato ProgrSó pode ser utilizado em combinação com consola de segurança Homeprotector+.4
PR8310 0 Kit de segurança Homeprotector + kit de 4 peçasSolução completa para segurança durante as férias!Seguranca Central Homeprotectora1 Solução completa para segurança durante as férias!<br>Receba uma mensagem telefónica em caso de emergência, independentemente do local onde estiver. <br><br>Inclui:<br>O comunicador telefónico tem a capacidade de marcar 6 números de telefone diferentes (fixos ou moveis).<br>Alcance dos sensores: 15 a 30 m através de paredes e tectos (100 m em campo aberto)<br>PR8301 Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 Sensor de Movimento MS-18;PR8304 Mini comando KR-18 ;PR8308 Termóstato Programável - Home protector28
PR8311 0 Kit de segurança Homeprotector + kit de 7 peçasSolução completa para segurança durante as férias!Seguranca Central Homeprotectora2 Receba uma mensagem telefónica em caso de emergência, independentemente do local onde estiver. <br>                                                                                O comunicador telefónico tem a capacidade de marcar 6 números de telefone diAlcance dos sensores: 15 a 30 m através de paredes e tectos (100 m em campo aberto)<br>PR8301 Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 Sensor de Movimento MS-18;PR8304 Mini comando KR-18 Mini comando KR-18;PR8308 Termóstato Programável - Home protector9
PR8312 0 Kit de segurança Homeprotector+ kit de 5 peçasSolução completa para segurança!Seguranca Central Homeprotector0 Receba uma mensagem telefónica em caso de emergência, independentemente do local onde estiver. <br> O comunicador telefónico tem a capacidade de marcar 6 números de telefone diferentes (fixos ou moveis).<br> A pessoa que atender a chamada recebe uma mensaControlo inteligente dos sensores: a consola monitoriza as funções dos sensores e o estado dos sensores.<br>Inclui:<br>��1x Central de Segurança e Domótica<br>PR8301 Consola de segurança SC28 Homeprotector;PR8302 Sensor de porta/janela DS-18;PR8303 Sensor de Movimento MS-18;PR8304 Mini comando KR-18;PR8308 Termóstato Programável - Home protector5
PR8801 0 Teclado sem Fios O PR8801 é um teclado sem fios opcional para o painel de controlo. Pode operar o sistema da mesma forma que o teclado interno do painel de controlo.Seguranca Central Jablotron c1 O PR8801 é um teclado sem fios opcional para o painel de controlo. Pode operar o sistema da mesma forma que o teclado interno do painel de controlo. No display poderá verificar o status do alarme. Também podem ser usados, com o painel de controlo, tecladoO PR8801 é um teclado sem fios opcional. Pode operar o sistema da mesma forma que o teclado interno do painel de controlo. Tem um sensor de tampa e consegue verificar o número de tentativas de entrada do código do acesso. <br> <br>Alimentação: 6V - 4 AAA alcalinas (50 uA) ou adaptador 12V DC/100mA <br>83
PR8802 0 Mini Comando Seguranca Central Jablotron c2 Controlo remoto branco com dois botões usado para armar e desarmar a unidade central. Existe em preto e em madeira. <br> <br>Alimentação: 1,5 V <br> ��Alcance: até 30m <br> <br>26
PR8803 0 Comando sem fios de quatro botõesO mini comando PR8803 possui dois pares de botões (A&B e 1&2).Seguranca Central Jablotron c3 Este mini comando pode ser utilizado para controlar multiplos equipamentos Jablotron. Por exemplo, com um mini comando PR8803 pode controlar o seu sistema de alarme e controloar a abertura do seu portão de entrada/garagem, ou então pode controlar as diferAlimentação: 6 V do tipo L1016<br> ��Alcance: até 30m <br> <br>72
PR8804 0 Detector de Movimento sem FiosO PR8804 é um detector de intrusão projectado para detectar movimento humano numa área protegida.Seguranca Central Jablotron d1 O PR8804 é um detector de intrusão projectado para detectar movimento humano numa área protegida. O processamento digital de sinal assegura uma alta imunidade a falsos alarmes e uma estabilidade fora do comum. Este detector usa um protocolo de comunicaçãoO PR8804 é um detector de intrusão projectado para detectar movimento humano numa área protegida. O processamento digital de sinal assegura uma alta imunidade a falsos alarmes e uma estabilidade fora do comum. <br> <br>Alimentação: 3V - 2 x AAA 1.5V <br>��Altura para Instalação: desde 2m até 2.5m <br>384
PR8805 0 Detector de Vidro PartidoO PR8805 é um detector acústico de quebra de vidro, garantindo uma protecção eficaz e fiável contra roubos.Seguranca Central Jablotron d2 O PR8805 é um detector acústico de quebra de vidro, garantindo uma protecção eficaz e fiável contra roubos. Assegura elevada fiabilidade e alta imunidade a falsos alarmes. Um só sensor é suficiente para cobrir uma divisão independentemente do número de jaO PR8805 é um detector de vidro partido sem. Extremamente fiável e tem elevada imunidade a falso alarme. Um sensor cobre um quarto inteiro, independentemente do número de janelas. <br> <br>Alimentação: 3V (2x AAA alcalinas) <br>��Alcance: máx. 9m <br>8
PR8806 0 Detector Abertura de PortasO PR8806 é um detector magnético de porta equipado com um íman.Seguranca Central Jablotron d3 O PR8806 é um detector magnético de porta equipado com um íman. O movimento do íman é detectado pelo sensor interno do detector, podendo provocar um alarme instantâneo ou atrasado, estando o mesmo protegido com sensor de tamper. Entradas adicionais para oO dispositivo PR8806 é um detector magnético de porta equipado com um íman. O movimento do íman é detectado pelo sensor interno do detector, podendo provocar um alarme instantâneo ou atrasado, estando o mesmo protegido com sensor de tamper. <br> <br>Alimentação: 3V - 2 x AAA  1.5V <br>��Alcance: máx. 100m (em campo aberto) <br>47
PR8807 0 Detector de Fumo O PR8807 detecta fumo e transmite esta informação via RF para uma central de alarme.Seguranca Central Jablotron e1 O PR8807 detecta fumo e transmite esta informação via RF para uma central de alarme. Tem uma sirene interna para aviso das pessoas que se encontram nas redondezas. O seu bom funcionamento pode ser testado em qualquer instante pressionando o botão de testeO detector PR8807 detecta fumo e transmite esta informação via RF para uma central de alarme. Tem uma sirene interna para aviso das pessoas que se encontram nas redondezas. <br> <br>Alimentação: 3 V - 2 x AA 1.5V  <br>��Alcance:  máx. 100m (em campo aberto) <br>49
PR8808 0 Detector de Gás Este detector de gás reage a gases combustíveis (gás natural, gás de cidade, propano, butano, metano, hidrogénio, etc.).Seguranca Central Jablotron e2 Este detector de gás reage a gases combustíveis (gás natural, gás de cidade, propano, butano, metano, hidrogénio, etc.) gerando um sinal para a unidade central do tipo de sinal de incêndio. Para além de um besouro incorporado para avisar as pessoas que seO sensor PR8808 reage a gases combustíveis (gás natural, gás de cidade, propano, butano, metano, hidrogénio, etc.) gerando um sinal para a unidade central do tipo de sinal de incêndio. <br> <br>Alimentação: 230V/50Hz (opcional 110V/60Hz), 5W <br>17
PR8809 0 Sirene para Exterior Esta sirene foi concebida para uso exterior. É alimentada através de um adaptador AC e uma bateria de back up incorporados.Seguranca Central Jablotron f1 Esta sirene foi concebida para uso exterior. É alimentada através de um adaptador AC e uma bateria de back up incorporados. A sirene comunica via RF com a unidade central em modo bidireccional. Esta sirene possui uma elevada potência acústica e incorpora A PR8809 foi concebida para uso exterior. É alimentada através de um adaptador AC e uma bateria de back up incorporados. A sirene comunica via RF com a unidade central em modo bidireccional. <br> <br>Alimentação: 230VAC, 50Hz (opcional 110) <br>�� 34
PR8810 0 Sirene para Interior Este indicador acústico via RF é alimentado directamente a 230V AC e pode ser usado como uma potente sirene de interior, para integrar com a unidade central.Seguranca Central Jablotron f3 Este indicador acústico via RF é alimentado directamente a 230V AC e pode ser usado como uma potente sirene de interior, para integrar com a unidade central. Pode servir também como indicador de entradas e saídas. Com os botões RC-28 ou RC-22 pode ser usaO PR8810 é alimentado directamente a 230V AC e pode ser usado como uma potente sirene de interior para integrar com a unidade central. Pode servir também como indicador de entradas e saídas. <br> <br>Alimentação: 230 V, 50 Hz <br>��Consumo: 1.5 W <br>18
PR8811 0 Detector de Inundação Sem Fios Seguranca Central Jablotron e3 Detector de inundação com sirene, contacto de relé NA, alimentação 3 pilhas AAA 1,5 V, temperatura de funcionamento -10ºC~40ºCPR8845 Sistema de Alarme GSM;13
PR8812 0 Sirene universal Jablotron para exterior  com fiosEsta sirene foi concebida para uso exterior. É alimentada através da central de alarme e uma bateria de back up incorporados.Seguranca Central Jablotron f2 Esta sirene foi concebida para uso exterior. É alimentada através da central de alarme de uma bateria de back up incorporados. A sirene comunica com a central através de cabo. Esta sirene possui uma elevada potência acústica e incorpora uma luz strobe. EmAlimentação:10-15V DC Hz <br>��Consumo: 15mA Standby, até 100mA em alarme <br>16
PR8813 0 Sirene universal para interior com fiosEste indicador acústico com fios é alimentado 12V DC e pode ser usado como uma potente sirene de interior, para integrar com a unidade central.Seguranca Central Jablotron g1 Este indicador acústico por fios é alimentado a 12V DC e pode ser usado como uma potente sirene de interior, para integrar com a unidade central.Alimentação: 11-14V DC<br>��Consumo: 250mA <br>47
PR8815 0 Cabo de ligação ao PC USB + SoftwareCabo para ligação de um PC a uma unidade central.Seguranca Central Jablotron g2 Cabo USB para ligação de um PC a uma unidade central. Com a utilização do software ComLink, é possível supervisionar o sistema, fazer download de ficheiros de registo, de anomalias e eventos. Poderá também configurar o sistema e verificar níveis de radiofComprimento do cabo: 2m; <br><br><strong>Software:</strong><br><a href="downloads\Jablotron\comlink62_pt.zip">Comlink Versão 6.52 PT</a><br><a href="downloads\Jablotron\pc-60b-drivers.zip">Drivers</a><br><br>16
PR8816 0 Terminal de comunicações SMS PicolloO terminal PR8816 Piccolo é um acessório de comunicações para as consolas de alarme jablotron equipadas com o módulo de comunicações GSM.Seguranca Central Jablotron g3 Este módulo permite: <br> - Ler, gravar e apagar mensagens SMS; <br> Escrever mensagens SMS utilizando um teclado QWERTY; <br> - Guardar e editar nomes e números de telefone no livro de endereços (até 96 registos); <br> - Indentificar o número de de chama1
PR8817 0 Receptor de radio frequencia UC-222Receptor de radiofrequência para o controlo de equipamentos.Seguranca Central Jablotron h Pode ser utilizado em conjunto com os mini comandos PR8802 e PR8803. Pode ainda ser utilizado em conjuntos com os sensores PR8804, PR8805, PR8806, PR8807, PR8808 e PR8811. O módulo permite ainda a utilização em conjunto com as centrais de alarme JablotronSe utilizarmos o módulo PR8817 em conjunto com minicomandos e sensores semfios (PR8804, PR8805 e PR886) podemos efectuar o controlo de equipamentos como portas/janelas electricas. Em conjunto com os sensores PR8807, PR8808 e PR8811, o módulo pode controlaAlimentação: 230V 50Hz;<br>Consumo:1.5W;<br> Frequência de comunicações: 433,92MHz;<br>Relé de saída: contacto NF ou NA de 250V 6A com protecção de fúsivel;<br><br>PR8802 Mini Comando;PR8803 Comando sem fios de quatro botões;PR8807 Detector de Fumo;PR8808 Detector de Gás;PR8811 Detector de Inundação Sem Fios7
PR8845 0 Sistema de Alarme com GSMSistema de segurança com GSM, e agora com possibilidade de interacção com o computador.Seguranca Central Jablotron a1 Este sistema de alarme PR8845 é constituído por: <br> 1 Unidade Central,  <br> 1 Sensor de Movimento sem fios PR8804  <br> 1 Teclado sem fios PR8801. <br><br>Central de Alarme híbrida, completamente programável, com 16 zonas gémeas (32 sensores) via RF (sem fios) e 4 zonas com cabo. Comunicador telefónico via GSM que possibilita uma comunicação detalhada com o utilizador. <br> <br>Alimentação:230 VAC, máx. 0.1 A, supervisionada, classe II <br>PR8815 Cabo de ligação ao PC USB + Software;PR8801 Teclado sem Fios;PR8804 Detector de Movimento sem Fios;PR8850 Comunicador TCP/IP + X-10;49
PR8847 0 Sistema de Alarme com linha analógicaNovidade: Sistema de segurança Jablotron com linha analógica.Seguranca Central Jablotron a2 Este sistema de alarme PR8847 é constituído por: uma Unidade Central, um Sensor de Movimento sem fios PR8804 e um Teclado sem fios PR8801. <br>Central de Alarme híbrida, completamente programável, com 16 zonas gémeas (32 sensores) via RF (sem fios) e 4 zonas com cabo. Comunicador telefónico analógico <br> <br>Alimentação:230 VAC, máx. 0.1 A, supervisionada, classe II <br>PR8801 - Teclado sem Fios;PR8804 - Detector de Movimento sem Fios;PR8850 Comunicador TCP/IP + X-10;16
PR8848 0 Sistema de segurança completo JablotronO sistema de segurança mais completo da Jablotron!Seguranca Central Jablotron a3 Kit composto por: 1x consola de alarme com GSM, 1x teclado sem fios, 3x Detectores de movimento sem fios, 1x mini comando sem fios e uma sirene com fios para interior. Na compra deste kit oferecemos o cabo USB para a ligação da consola de segurança ao PC.PR8801 Teclado sem Fios;PR8804 Detector de Movimento sem Fios;PR8803 Comando sem fios de quatro botões;PR8813 Sirene universal para interior com fios;PR8815 Cabo de ligação ao PC USB + Software;PR8850 Comunicador TCP/IP + X-10;15
PR8850 0 Comunicador TCP/IP + X-10 Seguranca Central Jablotron b3 Permite acesso on-line ao seu alarme (armar, verificar estado, consultar eventos, etc.) e controlo de módulos X-10 através do serviço <a href="http://www.centralcasa.com/visaoweb.asp" target="_blank">VisãoWeb</a>.PR8845 - Sistema de Alarme GSM;PR8847 Sistema de Alarme com linha analógica; PR8848 Sistema de segurança completo Jablotron;PR2030 Inteface PLC Bidireccional;4
PR9035 0 EASYTOUCH35 - 8em1 de ecrã táctil (IR+RF+X10)Comando 8 em 1 com ecrã táctil!Comandos Comandos Universais a1 Comando universal 8em1 com TouchScreen ; <br>O PR9035 usa a última tecnologia e um ecrã táctil para enviar comandos até 8 aparelhos.Alimentação: 4 pilhas alcalinas AAA (não incluidas) ;PR2060 Módulo Transmissor;PR2020 Módulo de Aparelho;122
PR9036 0 Controlo remoto de ecrã tactil (RF+IR)Comando de ecrã tactil para o controlo de aplicações X10 e IR.Comandos Comandos Universais 0 Ecrã táctil para o controlo de equipamentos X10 e botões para o controlo de infravermelhos; <br>Controle até quatro equipamentos por IR e todos os seus equipamentos X10 a partir de qualquer local da habitação.<br><br>Frequência de funcionamento: 433.92MHz;<br>PR2060 Módulo Transmissor;PR2062 Receptor RF universal;1
PR9037 0 Controlo remoto de ecrã tactil encriptado (RF+IR)Comando de ecrã tactil encryptado para o controlo de aplicações X10 e IR.Comandos Comandos Universais 0 Função Encrypt ID, que evita que os comandos RF dos seus vizinhos interfiram com os seus equipamentos; <br>Controle até quatro equipamentos por IR e todos os seus equipamentos X10 a partir de qualquer local da habitação.<br>Controle todos os seus equipamentos sem sofrer problemas relacionados com interferencias provocadas pelos comandos sem fios utilizados pelFrequência de funcionamento: 433.92MHz;<br>PR2061 Receptor RF Encriptado;O comando PR9037 apenas consegue comunicar com o receptor PR2061.<br>0
PR9041 08972 Comando Multimédia 8 em 1 (IR+RF+X10)Um comando para todo o seu equipamento. Pré programado para controlar  TV, vídeo, TV por cabo. "Aprende" códigos adicionais, ex.º CD ou DVD.Comandos Comandos Universais a2 Função Macro de Home Theater: Executa uma série de comandos apenas pressionado um botão. Transmite sinais Infravermelhos e RF (através de paredes). Quando utilizado em conjunto com o Receptor Powermid (PR9080 - opcional), está apto a controlar o seu equipAprendizagem <br>Pilhas: 4 X AAA 1,5V (não incluídas);<br> PR2060 Módulo Transmissor;PR2020 Módulo de Aparelho;57
PR9042 0 Comando Inteligente X10 (IR+RF) Comandos Comandos Universais a3 Comando com função de aprendizagem inteligente. Função Macro de Home Theater: Executa uma série de comandos apenas pressionado um botão. Transmite sinais Infravermelhos e rádiofrequência (através de paredes). Botão de programação de Vídeo para Showview, VAprendizagem: dispõe dos códigos para a maioria dos aparelhos que controla. No entanto, se o código de um aparelho em particular não é encontrado, o comando pode aprender estes códigos do comando já existente. Ou se encontrar um código nas tabelas do manuPilhas: 4 X AAA 1,5V (não incluídas);<br> PR2060 Módulo Transmissor;PR2020 Módulo de Aparelho;50
PR9043 0 Comando 8 em 1 encriptadoEste comando tem a possibilidade transmitir sinais X10 encriptados, evitando interferencias X10 com instalações vizinhas.Comandos Comandos Universais 0 Para alem de possuir todas as funcionalidades dos comandos 8 em 1 X10, este comando possui ainda a possibilidade de poder ser registado nas consolas de segurança SC-28 Homeprotector, evitando possiveis interferencias com intalações X10 vizinhas. Desta forAprendizagem: dispõe dos códigos para a maioria dos aparelhos que controla. No entanto, se o código de um aparelho em particular não é encontrado, o comando pode aprender estes códigos do comando já existente. Ou se encontrar um código nas tabelas do manuPilhas: 2 X AAA 1,5V (não incluídas);<br>Alcance: Infra-Vermelhos: 3-8 m, Rádio-Frequência : 15-30m;<br><br>PR2060 Módulo Transmissor;PR8301 Consola de segurança SC28 Homeprotector;2
PR9045 0 Receptor para Comando PR9041Receptor de RF, para utilizar em conjunto com o comando multimédia para controlar à distância o seu leitor de MP3 do seu computador.Comandos Comandos Universais c1 Este receptor especial é necessário quando quiser controlar o seu computador, utilizando o comando multimédia PR9041."Utilize este receptor para controlar o leitor de MP3 ou de DVD do seu computador.<br>PR9041 Comando Multimédia 8 em 1;1

 
 



 

 

Anexo B – Tabela - Ontology editor survey results 
 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
Features/Limit

ations   

Base 
Language   

Web 
Support & 

{Use}   

Import/Exp
ort Formats   

Graph 
View  

Consistency 
Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

The software tool for 
editing ontologies  

Identifier of 
latest 
software 
release  

The 
organization 
producing or 
supplying the 
software tool  

The 
representational 
and logical qualities 
that can be 
expressed in the 
built ontology  

The native or 
primary 
language used 
to encode the 
ontology  

Support for 
Web-
compliant 
ontologies 
(e.g., URIs), 
and {use of 
the software 
over the Web 
(e.g., browser 
client)}  

Other languages 
the built 
ontology can be 
serialized in  

The extent to 
which the 
built ontology 
can be 
created, 
debugged, 
edited and/or 
compared 
directly in 
graphic form  

The degree to 
which the 
syntactic, 
referential and/or 
logical 
correctness of the 
ontology can be 
verified 
automatically  

Features that 
allow and 
facilitate 
concurrent 
development of 
the built 
ontology  

Capabilities 
for lexical 
referencing 
of ontology 
elements 
(e.g., 
synonyms) 
and 
processing 
lexical 
content (e.g., 
searching/filt
ering 
ontology 
terms)  

Capabilities for 
ontology-
directed capture 
of target 
information from 
content and 
possibly 
subsequent 
elaboration of 
the ontology  

Pertinent 
information 
about 
methodology, 
availability and 
support, 
additional 
features, etc.  

Product or project Web site  

 

Apollo   1.0 beta 5  Knowledge 
Media 
Institute of 
Open 
University 
(UK )  

Classes with 
slots plus 
relations; 
functions; 
hierarchical 
views.  

OKBC model  No, but 
{server is 
planned}.  

CLOS; OCML  No, but 
planned.  

Yes  No  No  No  None  http://apollo.open.ac.uk/index.h
tml  

CIRCA 
Taxonomy 
Administrator   

1.1  Applied 
Semantics, 
Inc.  

Maps designed 
taxonomies to 
built-in general 
lexical ontology 
using weighted 
concept clusters 
("gist").  No 
definable 
relations.  

Proprietary  No  (RDFS 
planned)  

Browsing of 
ontology 
(not for 
editing).  

Yes, limited.  No  Yes  Via other 
CIRCA tools.  

Part of CIRCA 
Auto-
Categorizer.  
A future 
(4Q'02) 
product may 
support 
relations and 
RDF 
import/export.  

http://www.appliedsemantics.co
m/as_solutions_autocat_taxad
min.shtml  

CoGITaNT  5.1.0  LIRMM 
CNRS 
(France)  

Conceptual 
graph (CG) 
modeling with 
rules; nested 
typed graphs; 
projections.  

CG model  {Web based 
client 
access}  

BCGCT; 
CGXML; XML  

Browsing of 
ontology.  

Yes  No  No  No  Open Source 
server, client 
and 
underlying 
C++ library; 
also Java API.  

http://cogitant.sourceforge.net/  



 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
Features/Limit

ations   

Base 
Language   

Web 
Support & 

{Use}   

Import/Exp
ort Formats   

Graph 
View  

Consistency 
Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

Coherence   2.0.1; 2.1  Unicorn 
Solutions  

Roundtrip 
transformation of 
ontologies from 
XML Schema 
and RDB 
schemas.  Class 
and property 
hierarchies; 
business rules.  

XML  {Internet 
client for 
sharing 
ontologies}  

XML Schema; 
RDB schema; 
XML; RDF(S); 
DAML+OIL (in 
2.1 release)  

No, but 
planned.  

Schema 
synchronization 
and 
dependency 
(referential 
integrity) to 
show impact of 
changes.  

(Yes, in 2.1 
release)  

Explicit 
mapping 
between 
lexicons is 
possible.  

No, except as 
explicit 
mappings 
from RDB.  

Ontology 
functions are 
part of an 
enterprise 
data 
integration 
product.  
Additional 
input/output: 
entity-relation 
diagrams, 
COBOL 
Copybooks, 
HTML.  

http://www.unicorn.com/pr-
overview.htm  

Contextia   2.1  Modulant  Basic concepts 
and relations with 
datatypes are 
represented in 
schemas.  

Express  Referenced 
ontologies 
(URLs); 
URIs  

Entity relation 
diagrams; 
XML Schema  

For editing 
single 
ontology 
(using 
FirstStep 
XG).  

Express model 
(ISO 10303) 
validation; 
cross-ontology 
consistencies  

No  Synonym 
mappings; 
term 
matching  

No, except as 
explicit 
mappings 
from 
structured and 
semi-
structured 
sources.  

Ontology 
functions are 
part of an 
enterprise 
data 
integration 
product.  
Ontology 
editing 
supported by 
FirstStep XG 
included with 
Contextia.  

http://modulant.com/products/  

COPORUM 
OntoBuilder   

1.5  CognIT AS  Basic concepts 
and relations are 
represented with 
single 
inheritance.  
Representation 
of concepts and 
relations 
extracted from 
content may be 
extended with 
WordNet 
information.  

RDFS  {Web based 
repository; 
Web 
services in 
development
}  

DAML+OIL; 
RDF(S)  

Browsing of 
ontology.  

RDF 
consistency via 
repository.  

(Under 
development)  

Yes, based 
on 
WordNet 
and RDF 
Query 
Language; 
also in 
Sesame  

Yes, based on 
meaning and 
distribution.  

Tool 
embedded in 
On-To-
Knowledge 
project tool set 
and requires 
Sesame RDF 
repository. 
 Focus on 
generating 
editable 
ontologies 
automatically 
from natural 
language 
documents.  

http://ontoserver.cognit.no/  



 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
Features/Limit

ations   

Base 
Language   

Web 
Support & 

{Use}   

Import/Exp
ort Formats   

Graph 
View  

Consistency 
Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

DAG-Edit   1.3.1.2  Berkeley 
Drosophila 
Genome 
Project 
(BDGP)  

Mixed part-of and 
isa concept 
hierarchies are 
represented 
along with 
synonym and 
search facilities.  
No properties.  

Directed 
(cyclic or 
acyclic) graph 
notation  

{Read input 
via URLs}  

Gene 
Ontology: 
RDF; Gene 
Ontology 
Postgres 
Database 
Schema 
(experimental)
; (DAML+OIL 
in GOET)  

No, but tree 
view of 
flattened 
graph.  

No  No  Yes, for 
synonyms.  

No, but allows 
regular 
expression 
search.  

While 
intended for 
gene 
expression 
ontologies, it 
can be used 
for any 
taxonomy.  
Generic 
version - 
GOET - is 
under 
development 
(alpha).  

http://sourceforge.net/projects/g
eneontology  

DAMLImp (API)   0.7.0  AT&T 
Governme
nt 
Solutions  

DAML+OIL 
constructs. 
 Basic Java 
library for 
analysis and 
manipulation of 
DAML+OIL 
ontologies.  

DAML+OIL  URIs  DAML+OIL; 
RDF  

No  No  Possible  No  No  DARPA DAML 
project  

http://codip.grci.com/Tools/Com
ponents.html  

Differential 
Ontology Editor 
(DOE)  

1.1  National 
Audiovisual 
Institute - 
INA 
(France )  

Creates lattice of 
concepts and 
lattice of 
relationships 
between 
concepts, plus a 
set of instances.  
Concepts cannot 
be defined 
intentionally with 
constraints.  Only 
types of the 
domains of 
relationships can 
be specified.  No 
axiom editor is 
provided.  

XML & 
CGXML  

Load 
ontology by 
URL  

DAML+OIL; 
RDFS  

No, but tree 
view.  

Arity and type 
inheritance on 
relation 
domains; 
detects cycles 
in hierarchies.  

No  Term 
definitions, 
synonyms 
and 
preference; 
methodolog
y for 
differential 
definitions.  

No  Supports 
methodology 
of Bruno 
Bachimont; to 
be used with 
other editors.  

http://opales.ina.fr/public/  



 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
Features/Limit
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Base 
Language   

Web 
Support & 

{Use}   

Import/Exp
ort Formats   

Graph 
View  

Consistency 
Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

Disciple Learning 
Agent Shell   

2.6  George 
Mason 
University , 
Learning 
Agents 
Laboratory  

Semantic 
network 
representation 
with functions, 
extended to allow 
partially learned 
entities.  A 
hierarchy of 
objects and a 
hierarchy of 
features, with 
their 
descriptions, are 
represented as 
frames.  Also, 
general problem 
solving rules can 
be expressed 
with terms from 
the ontology.  

OKBC-like  {Ontology 
summaries 
output in 
HTML}  

Import: CYC 
ontologies  

Browse 
classes, 
properties 
and 
individuals.  

Syntactic 
consistency is 
always 
maintained; 
can commit 
multiple 
changes to 
persistent 
ontology in 
single 
operation.  

No  Search for 
terms  

No  The shell is 
used by 
subject matter 
experts to 
rapidly form 
knowledge 
and reason 
about a 
specific 
domain.  
Users, via a 
set of task 
reduction 
rules, create 
Disciple-RKF 
agents that 
can be 
combined into 
a single 
knowledge 
base.  

http://lalab.gmu.edu/  

Domain Ontology 
Management 
Environment 
(DOME)  

2.0  Btexact 
Technologi
es  

Concepts, 
relations and 
constraints are 
mapped to ER-
like 
specifications.  

CLASSIC & 
FaCT  

{Web 
access}  

OKBC; XML  ER 
diagrams  

Yes  Yes  (Under 
developme
nt)  

Semi-
automatic and 
rule-based 
extraction 
from RDBs 
and web 
pages.  

Available 
externally by 
individual 
agreements 
with limited 
support.  

http://more.btexact.com/project
s/ibsr/dome/index.htm  

DUET  0.3.0  AT&T 
Governme
nt 
Solutions  

Represents only 
UML static 
constructs 
available on 
class diagrams.  

UML  URLs and 
namespaces 
are 
preserved in 
UML 
package 
naming  

DAML  Editing 
using UML 
class 
diagrams 
(via Rose 
or Argo 
products)  

Valid UML 
diagrams will 
produce valid 
DAML+OIL and 
conversely.  

Supports 
multi-user 
capabilities of 
Rational 
Rose.  

No  No  DARPA DAML 
project.  
Additional 
output: HTML 
views of UML 
models.  Also 
under 
development 
for 
GentileWare 
Poseidon 
UML.  

http://codip.grci.com/Tools/Tool
s.html  



 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
Features/Limit

ations   

Base 
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Support   

Information 
Extraction   
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Enterprise 
Semantic 
Platform (ESP) 
including 
Knowledge 
Toolkit   

3.0  Semagix, 
Inc  

Description 
models 
composed of 
hierarchical 
categories and 
attributes with 
named 
relationships.  
Type system for 
heterogeneous 
media content.  
Instances 
supported by 
simple 
constraints on 
entities 
(cardinality, 
range) and entity 
properties, as 
well as 
inferencing.  
Automatic 
assertion and 
maintenance of 
instances is 
possible.  

Graph & XML  URIs; {partial 
HTML client; 
HTTP API}  

XML; (RDF(S) 
is planned)  

Connected 
tree 
browsing 
via 
TouchGrap
h  

Yes, includes 
automatic and 
user interactive 
checks; 
dynamic 
content 
management.  

Limited, user 
privileges 
prevent 
concurrent 
update of the 
same ontology 
parts.  

Synonym 
based term 
normalizati
on.  

Automatic 
ontology 
directed 
classification 
and semantic 
annotation of 
heterogeneou
s content.  

ESP is an 
application 
platform for 
semantic 
integration of 
heterogeneou
s content 
including 
media and 
enterprise 
databases.  It 
includes the 
Knowledge 
Toolkit for 
building 
ontologies.  

http://www.semagix.com/  

EOR  1.01  Dublin 
Core 
Metadata 
Initiative  

RDF models as 
sets of triples.  
Can be used to 
build, insert 
(infuse) and 
query instance 
knowledge bases 
for DAML+OIL, 
RDFS, etc. 
ontologies.  

RDF  URIs  RDF  No  Validate RDF  No  No  No  Developed by 
OCLC.  

http://eor.dublincore.org/index.h
tml  

ExClaim & 
CommonKADS 
Workbench   

release  National 
Institute for 
Research 
and 
Developme
nt in 
Informatics 
(Romania )  

Description logic 
modeling plus 
primitive problem 
solving actions.  

DL model  No  CML  Browsing of 
ontology.  

Knowledge 
verification and 
model 
validation (for 
DL 
representation).  

User roles  No  No  Uses the 
CommonKAD
S Workbench 
based on 
SWI-Prolog 
and the XPCE 
GUI.  

http://www.ici.ro/ici/expoeng/pr
odici/prod_12_22/pag_excl0.ht
m  
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GALEN Case 
Environment 
(GCE)  

5  Kermanog  Description logic 
terminological 
modeling without 
support for 
individuals.  
Composite 
concepts are 
automatically 
classified 
according to their 
criteria 
(relationships 
with other 
concepts).  New 
concepts can be 
created 
interactively and 
according to 
user-defined 
rules.   

GRAIL  No  GRAIL  No, but 
filtered tree 
views allow 
editing.  

Explicit 
grammatical 
and sensible 
sanctions are 
enforced when 
combining 
terms.  

No  GALEN 
concept 
identifiers 
can be 
associated 
with 
synonyms 
and word 
forms.  

No  Although, 
developed 
primarily as a 
medical 
terminology 
model builder, 
the tool can 
serve as a 
general 
purpose 
ontology 
editor.  GCE is 
part of the 
Classification 
Workbench 
with support to 
manage 
domain 
classification 
schemes.  

http://www.kermanog.com/  

ICOM  1.1  Free 
University 
of Bozen-
Bolzano, 
Italy  

EER (extended 
entity relations) 
modeling plus 
inheritance 
hierarchies, 
multidimensional 
aggregations and 
multiple schema 
relations.  

Description 
logic  

No  XML; UML 
(future)  

Native 
editing of 
ER 
diagrams 
(UML 
diagrams 
planned).  

Verify the 
specification 
via DL classifier 
(FaCT).  

No  No  No  Graphically 
editing of 
native UML 
class 
diagrams 
planned for 
next release.  

http://www.cs.man.ac.uk/~franc
oni/icom/  

Integrated 
Ontology 
Development 
Environment   

1.6.1  Ontology 
Works, Inc.  

Distinguishes 
between 
properties and 
relations; allows 
contexts; default 
reasoning; 
temporal model 
relations; higher-
arity relations; 
meta-properties 
and meta-
relations.  

OWL (based 
on KIF; not 
related to 
W3C WebOnt 
language of 
same name.)  

{Web client - 
control 
panel}  

KIF; UML; 
RDB; XML 
DTD  

UML 
diagrams  

Top-level 
ontology 
consistency per 
Guarino & 
Welty.  

Yes  Synonyms; 
English-
language 
names  

No  Supports 
OntoClean 
methodology 
(Guarino & 
Welty); 
supports 
relational and 
other 
databases  

http://www.ontologyworks.com/  

IsaViz   1.1  W3 
Consortium  

Supports RDFS 
level 
specifications.  
Can specify any 
model based on 
RDF such as 
DAML+OIL.  

RDF model  URI 
namespaces  

RDF; N-Triple; 
SVG  

Native 
creation 
and editing 
of 
resources, 
literals and 
properties.  

RDF model 
correctness.  

No  No  No  None  http://www.w3.org/2001/11/Isa
Viz/  

JOE  Demo  University 
of South 
Carolina 
Center for 
IT  

Basic concept 
and relations 
modeling ala ER.  

KIF  No  ER (LDL++)  No  No  No  No  No  No current 
development.  
Available as 
an applet.  

http://www.cse.sc.edu/research
/cit/demos/java/joe/  
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KAON (including 
OIModeller)   

1.2  FZI 
Research 
Center & 
AIFB 
Institute, 
University 
of 
Karlsruhe  

Extends RDFS 
with symmetric, 
transitive and 
inverse relations, 
relation 
cardinality, meta-
modeling, etc.  
Similar to F-Logic 
using axiom 
patterns.  Editor 
currently only 
supports concept 
hierarchy.  

KAON 
(proprietary 
extension of 
RDFS)  

{Browsing 
ontologies 
via KAON 
Portal; Web 
services API 
under 
development
}  

RDFS  No  Yes, for 
evolution of 
ontology.  

Concurrent 
access control 
with 
transaction 
oriented 
locking and 
rollback.  

Explicit 
lexical 
representat
ion in 
model.  
Synonyms; 
stemming; 
multilingual
.  

(Under 
development)  

OIModeller is 
part of KAON 
tool suite for 
business 
applications 
that uses RDB 
persistence 
layer for 
scalability.  
The ontology 
editor is under 
development.  

http://kaon.semanticweb.org/  

KBE -- 
Knowledge Base 
Editor (for Zeus 
AgentBuilding 
Toolkit)   

1.3  Institute for 
Software 
Integrated 
Systems, 
Vanderbilt 
University  

Zeus ontology 
model of 
concepts, 
attributes and 
values; multiple 
inheritance; 
modularization 
within a closed 
world model.  
(Also defines 
agent interaction 
protocols.)  

GME  No  Zeus ontology 
file (.edf)  

UML-like 
diagrams 
for 
browsing 
only.  

Yes  No  No  No  KBE is 
layered on top 
of the Zeus 
environment 
for building 
agents and 
extends the 
ontology 
editor 
functions.  
The 
underlying 
GBE model 
specification 
system could 
be used as 
the basis of 
other ontology 
builders.  

http://www.isis.vanderbilt.edu/P
rojects/micants/Tech/Demos/K
BE/  

LegendBurster 
Ontology Editor   

1.1.2  GeoRefere
nce Online 
Ltd  

Semantic 
network 
hierarchy of 
concepts, 
attributes, 
attribute values 
and explicitly 
represented 
truth-status 
flags.  
Inheritance within 
hierarchies with 
lateral links.  Full 
reified relations; 
inverse relations 
(partial).  
Metadata for all 
entities (at node 
level).  Separate 
tree list editor.  

Proprietary 
(uses Prolog)  

No  No, except 
across 
projects 
(proprietary).  

No, except 
SVG export 
of instance 
and query 
graphs.  

Partial, with 
strict attribute 
context checks 
but arities 
currently 
unchecked.  

No  Term 
search and 
alphabetica
l sort.  

Semi-
automatically 
capture and 
import 
vocabulary 
present in 
attribute 
tables of maps 
of interest.  

While 
LedgendBurst
er is 
principally a 
GIS 
application, 
the Ontology 
Editor is 
suitable for 
general 
purpose 
ontology 
development.  
Standalone 
editor with 
instance 
description 
and fuzzy 
query 
expected in 
early 2003.  

http://www.georeferenceonline.
com/  
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LinKFactory 
Workbench   

release  Language 
& 
Computing 
nv  

Description logic 
T-box 
(terminological) 
and A-box 
(assertional) 
model.  Multiple 
inheritance over 
concepts and 
relationships; 
identification of 
necessary and 
sufficient criteria 
for concept 
definition.  
Manage multiple 
conflicting 
ontologies in one 
T-box.  
Versioning 
metadata.  

Extended 
description 
logic  

{LinKFactory 
Server 
supports 
Internet 
clients; 
WebInfo 
spider 
component.}  

XML; RDF(S); 
DAML+OIL/O
WL  

No  Checks cover 
role 
restrictions, 
formal disjoints, 
sanctioning 
over 
subsumers, 
etc.  

Yes, with 
author 
privileges and 
auditing 
specific to 
concept 
hierarchies.  

Strict 
concept/ter
m 
distinction; 
lexeme-
description; 
part-of-
speech.  
Search with 
wildcards.  

Yes, via text 
analyses and 
automatic 
linkage to 
ontology.  
WebInfo 
spider gleans 
domain-
specific 
concepts/term
s on Web.  

LinKFactory 
Workbench 
includes a 
database 
server, 
application 
server and 
clients.  
Originally 
designed for 
very large 
medical 
ontologies.  It 
has a Java 
beans API 
and optional 
Application 
Generators for 
semantic 
indexing, 
automatic 
coding, and 
information 
extraction.  

http://www.landc.be/  

Medius Visual 
Ontology 
Modeler   

0.18 beta  Sandpiper 
Software, 
Inc  

UML modeling of 
ontologies with 
frame systems 
support.  

UML with 
extensions for 
OKBC model  

URI support 
in DAML 
generator; 
{read-only 
browser 
support from 
Rose}  

XML Schema; 
RDF; 
DAML+OIL  

Yes, as 
UML 
diagrams 
via Rose.  

Limited  Yes  Search for 
terms and 
relations.  

No  Operates as a 
Rational Rose 
plug-in.  

http://www.sandsoft.com/produ
cts.html  

NeoClassic   release  Bell Labs 
(Lucent 
Technologi
es)  

Framework 
representation of 
descriptions, 
concepts, roles, 
individuals and 
rules.  Concepts 
can be derived 
from necessary 
and sufficient 
conditions for 
individual 
membership.  
Subsumption and 
classification are 
inherent 
inference.  
(Command line 
editor only.)  

DL model  No  No  No  Yes  No  No  No  This C++ 
implementatio
n of the 
original 
CLASSIC 
system is the 
only currently 
supported 
version.  

http://www-out.bell-
labs.com/project/classic/  
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OilEd   3.4  University 
of 
Mancheste
r 
Information 
Manageme
nt Group  

DAML constraint 
axioms; same-
class-as; limited 
XML Schema 
datatypes; 
creation 
metadata; allows 
arbitrary 
expressions as 
fillers and in 
constraint 
axioms; explicit 
use of 
quantifiers; one-
of lists of 
individuals; no 
hierarchical 
property view.  

DAML+OIL  RDF URIs; 
limited 
namespaces
; very limited 
XML 
Schema  

RDFS; SHIQ  Browsing 
Graphviz 
files of 
class 
subsumptio
n only.  

Subsumption 
and 
satisfiability 
(FaCT)  

No  Limited 
synonyms  

No  None  http://oiled.man.ac.uk/  

OLR3 Schema 
Editor   

1  Institute for 
Information 
Systems, 
University 
of 
Hannover  

Instantiation and 
editing of 
external or 
custom schemas 
conforming to 
RDFS.  Concept-
specific filtering 
to present choice 
of legal 
properties.  

RDFS  RDF URIs; 
{browser 
based}  

RDF  No  Yes, for 
property 
constraints, etc.  

No  No  No  Part of the 
Open 
Learning 
Repository 
Version 3 
(OLR3) 
system for 
course 
specification.  

http://www.kbs.uni-
hannover.de/~tkunze (German 
only)  

OntoBuilder   1.0  Institute for 
Medical 
Information
,  Statistics 
and 
Epidemiolo
gy 
University 
of Leipzig  

Manages 
compilation of 
domain terms, 
their description, 
and contexts 
using natural 
language.  

Natural 
language; 
(logical 
representation 
language 
planned)  

{Web 
access}  

No  No  Not 
automatically  

Yes, with 
editor, 
moderator and 
administrator 
user group 
types.  

Representa
tion of 
synonyms; 
search on 
terms and 
description
s; lexical 
rules for 
term input  

No  Semantic 
analysis using 
a formal 
model based 
on a top level 
ontology and 
a logic-based 
representation 
language are 
planned.  
Domain focus 
is on 
medicine.  

http://www.kompetenznetz-
lymphome.de/KlinischeStudien/
Qualitaetssicherung/DataDictio
nary/DataDictionary.html  

Onto-Builder   3.0  University 
of Savoy ; 
Ontologos  

Distinguishes 
"what contributes 
to the essence of 
things and what 
describes them", 
defining concepts 
by their "specific 
difference".  
Thus, logical and 
set-oriented 
semantics are 
derived a 
posteriori.  

LOK 
(Language for 
Ontological 
Knowledge) 
written in 
Smalltalk  

{Web 
access}  

Input: DAML-
OIL; XML, 
LOK  
Output: 
DAML+OIL; 
XML; KIF; 
Conceptual 
Graph  

Yes, for 
browsing.  

Yes, based on 
logic and on 
the specific-
difference 
theory.  

User groups.  Lexicon 
manageme
nt including 
synonyms  

Extraction of 
lexicons from 
texts with OK 
lexical tools 
(based on 
Brill's tagger).  

Part of 
Ontological 
Knowledge 
Station.  
Building OK 
ontologies is 
based on a 
dedicated 
methodology.  

http://ontology.univ-savoie.fr/;  
http://www.ontologos.com  



 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
Features/Limit

ations   

Base 
Language   

Web 
Support & 

{Use}   

Import/Exp
ort Formats   

Graph 
View  

Consistency 
Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

OntoEdit   2.5.2  Ontoprise 
GmbH  

F-Logic axioms 
on classes and 
relations; 
algebraic 
properties of 
relations; 
creation of 
metadata; limited 
DAML property 
constraints and 
datatypes; no 
class 
combinations, 
equivalent 
instances.  

F-Logic  Resource 
URIs  

RDFS; F-
Logic; 
DAML+OIL 
(limited); RDB  

Yes, via 
plug-in  

Yes, via 
OntoBroker  

Transaction 
locking at the 
object and 
whole subtree 
levels.  

Multiple 
lexicons via 
plug-in  

No  Free and 
commercial 
(Professional) 
versions are 
available, with 
continuing 
development 
of the 
commercial 
version.  

http://www.ontoprise.de/com/on
toedit.htm  

Ontolingua with 
Chimaera   

1.0.649; 
0.1.42  

Stanford 
Knowledge 
Systems 
Lab  

OKBC model 
with full KIF 
axioms.  

Ontolingua  {Web access 
to service.}  

Import & 
Export: 
DAML+OIL; 
KIF; OKBC; 
Loom; Prolog; 
Ontolingua; 
CLIPS.  Import 
only: Classic; 
Ocelot; 
Protégé.  

No  Elaborate with 
Chimaera; 
Theorem 
proving (via 
JTP)  

Write-only 
locking; user 
access levels.  

Search for 
terms in all 
loaded 
ontologies.  

No  Online service 
only (at 
http://www-
ksl-
svc.stanford.e
du); Chimaera 
is being 
enhanced 
under DARPA 
funding in 
2002.  

http://www.ksl.stanford.edu/soft
ware/ontolingua/  
http://www.ksl.stanford.edu/soft
ware/chimaera/  

Ontology Builder 
& Server   

1.1  Verticalnet, 
Inc.  

Classes with 
slots, datatypes 
and cardinality 
constraints; node 
documentation; 
inclusion.  No 
axioms.  

Partial OKBC 
model  

Fully 
qualified 
names; 
{HTTP 
browser and 
server}  

RDFS & 
DAML+OIL 
(future)  

No  Limited to term 
validity and 
graph cycles.  

User roles and 
security; 
global locking.  

Yes  No  Currently 
available only 
as part of their 
enterprise 
solution 
product.  

http://www.verticalnet.com/tech
nology/components/process.ht
ml  

Ontology 
Directed 
Extraction (ODE) 
Tools   

alpha  XSB, Inc.  Multiple 
inheritance 
subsumption 
class hierarchies. 
Support for typed 
attributes of 
classes and 
relations 
between 
classes.  
Supports schema 
and object 
information.  

Tabled Prolog  No  No  No  Yes  No  Yes  Yes  Tool supports 
construction of 
domain 
ontologies 
used to guide 
lexical 
classification 
and 
information 
extraction.  

http://www.xsb.com/ode.asp  

Ontopia 
Knowledge Suite   

1.3.4  Ontopia AS  Constraint 
modeling 
specifically and 
solely for Topic 
Map 
representations.  

Ontopia 
Schema 
Language 
(OSL)  

{Web access 
and Web 
API}  

OSL; XTM; 
LTM (import 
only); HyTM  

No, but tree 
view.  

Validation 
against the 
OSL schema.  

Full 
concurrency 
and 
transaction 
support when 
running with 
RDBMS.  

Full-text 
search  

No, but 
application 
framework 
allows this.  

Although 
primarily an 
IDE for Topic 
Map 
applications, 
the framework 
supports 
ontologies.  

http://www.ontopia.net/solution
s/products.html  
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Ontosaurus   1.9  USC 
Information 
Sciences 
Institute  

Rich KB browser 
with simple 
editing; contexts; 
same-class-as; 
metaclasses.  

Loom  {HTTP 
browser}  

KIF; Loom; 
OKBC  

Browsing 
class 
hierarchy  

Yes  Global locking  No  No  Online access 
to KBs hosted 
on CL HTTP 
server.  

http://www.isi.edu/isd/ontosaur
us.html  

OntoTerm   0.9.98  University 
of Malaga  

Concept and 
property 
hierarchies with 
concept 
instances; 
properties 
distinguished as 
attributes or 
relations.  
Metadata 
(natural language 
definitions).  

n/a  {HTML 
output}  

n/a  No, but 
cross-
linked tree 
views 
indicate 
legal 
element 
association
s or types, 
and allow 
editing.  

No  No  Word lists  No  Although 
intended to be 
a terminology 
management 
system, 
OntoTerm can 
be used for 
general 
ontology 
development.  
Ongoing 
development 
and support of 
the software is 
unknown.  

http://www.ontoterm.com/  

OpenCyc 
Knowledge 
Server   

0.6.0b  Cyc Corp.  FOPC extended 
with contexts, 
equality, default 
reasoning, 
skolemization, 
quantification 
over predicates.  
(Basic ontology 
editing via KB 
Browser Create 
Term tool.)  

CycL (& SubL)  {HTTP 
server}  

DAML+OIL 
(native KB 
only)  

No  Directed 
inferencing and 
queries; truth 
maintenance  

Yes  Yes, via 
Cyc-NL 
with KB-
linked 
lexicon for 
syntactic 
and 
semantic 
disambigua
tion.  

English 
parsing 
possible with 
Cyc-NL.  

Knowledge 
base subset 
and browser 
only.  Future 
release of 
ontology 
building tools: 
Template-
based 
knowledge 
entry, Index 
Overlap, 
Similarity Tool 
and Salient 
Descriptor.  

http://www.opencyc.org/  
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OpenKnoMe   5.4c  University 
of 
Mancheste
r Medical 
Informatics  

Description logic 
terminological 
modeling without 
support for 
individuals or 
type system.  
Arbitrarily 
complex 
structures may 
be composed 
from primitive 
concepts and 
relations.  Role 
hierarchy with 
inverses, and 
reasoning over 
relationships 
such as part-of.  
No formal 
negation, 
disjunction or 
conjunction.  
Limited support 
for cardinality.  
No reasoning 
over numbers or 
ranges.  Toolset 
for managing 
intermediate 
representations.  

GRAIL  Not as 
configured.  

CLIPS; XML  No  Logical 
coherence ala 
DL and a meta-
model system 
for declaring 
inherited 
semantic 
constraints and 
permissions. 
 Also, 
declarative 
query language 
(GQL) can be 
used to author 
checks of 
modeling 
consistency.  

User roles and 
read/write 
privileges; 
version 
control.  Users 
see each 
other's 
changes only 
when they 
check 
modules back 
in.  

Can use 
GALEN 
language 
module that 
links its 
concept 
identifiers 
with 
synonyms 
and word 
forms, and 
provides 
segment 
grammar 
for 
semantic 
links.  

No  Although, 
developed 
primarily as a 
medical 
terminology 
model builder, 
the tool can 
serve as a 
general 
purpose 
ontology 
editor.  
Currently 
requires 
OpenGALEN 
terminology 
server and 
CINCOM 
VisualWorks 
runtime 
environment.  

http://www.topthing.com/  

PC Pack 4   1.0 beta 
(unreleased
)  

Epistemics 
Ltd  

Knowledge 
acquisition and 
modeling.  
Multiple 
inheritance; n-ary 
relations; rules 
and methods.  
User definable 
templates for 
modeling 
formalisms like 
CommonKADS 
and Moka.  

XML  {HTML 
output via 
XSLT}  

XML  ER 
diagrams; 
class 
hierarchies; 
OO views  

Only logically 
consistent 
models can be 
created.  

Yes  No  No  Suite of many 
integrated 
KADS inspired 
tools.  

http://www.epistemics.co.uk/  
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Protégé-2000   1.7; 1.8 
beta  

Stanford 
Medical 
Informatics  

Multiple 
inheritance 
concept and 
relation 
hierarchies (but 
single class for 
instance); meta-
classes; 
instances 
specification 
support; 
constraint axioms 
ala Prolog, F-
Logic, OIL and 
general axiom 
language (PAL) 
via plug-ins.  

OKBC model  Limited 
namespaces
; {can run as 
applet; 
access 
through 
servlets}  

RDF(S); XML 
Schema; RDB 
schema via 
Data Genie 
plug-in; 
(DAML+OIL 
backend due 
4Q'02 from 
SRI)  

Browsing 
classes & 
global 
properties 
via 
GraphViz 
plug-in; 
nested 
graph 
views with 
editing via 
Jambalaya 
plug-in.  

Plug-ins for 
adding & 
checking 
constraint 
axioms: PAL; 
FaCT.  

No, but 
features under 
development.  

WordNet 
plug-in; 
wildcard 
string 
matching 
(API only).  

No  Support for 
CommonKAD
S 
methodology.  

http://protege.stanford.edu/inde
x.html  

RDFAuthor   alpha  Damian 
Steer  

Create RDF 
instance data 
against RDFS 
schemas.  

RDF  URIs; {Web 
links; remote 
RDF query}  

XML; RDF  Creating 
and editing 
instances 
as graphs.  

RDF errors  No  No  No  Currently 
available for 
Mac OS X; 
also as a Java 
Swing 
application.  
Additional 
output: SVG, 
PNG, TIFF, 
PDF.  

http://rdfweb.org/people/damian
/RDFAuthor/  

RDFedt   1.02  Jan 
Winkler  

Textual language 
editor only.  

RDF model  RSS  RDFS; DAML; 
OIL; Shoe  

No, but tree 
view.  

Writing 
mistakes only.  

No  No  No  None  http://www.jan-
winkler.de/dev/e_rdfe.htm  

SemTalk   1.1.3  Semtation 
GmbH  

Subset of RDFS 
and DAML 
extended with 
inverse relations 
and process 
modeling.  

Visual Basic  URI 
namespaces
; {distributed 
development
}  

XML; F-Logic; 
ARIS models; 
Bonapart 
models  

Yes, for 
design and 
browsing.  

Subsumption 
and name 
usage across 
multiple 
models; meta-
model specific 
checks.  

No  Synonyms; 
homonyms; 
stop words; 
some POS; 
glossaries 
via Babylon 
.  

No, but 
interfaces to 
appropriate 
Ontoprise and 
TextTech 
products.  

Microsoft Visio 
extension and 
SmartTags.  
Additional 
output include: 
Rational Rose 
UML class 
diagrams, 
RDF 
annotated 
HTML, MS 
Excel, MS 
Project, SAP 
IPC, 
HTML/VML.  

http://www.semtalk.com/  

Specware   3.1  Kestrel 
Technology  

Logical and 
functional 
axioms.  (Text 
based language 
editor only.)  

Metaslang  No  None  No  Proofs via 
Gandalf and 
SNARK.  

No  No  No  While 
primarily a tool 
for the formal, 
compositional 
specification 
of software, 
Specware can 
be used to 
define domain 
theories.  

http://www.specware.org/  



 

 

Tool   Version   Source   Modeling 
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Base 
Language   

Web 
Support & 

{Use}   

Import/Exp
ort Formats   

Graph 
View  
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Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

SymOntos   2.2  Institute for 
the 
Analysis of 
Information 
Systems - 
CNR (Italy 
)  

XML Schema 
modeling 
constructs with 
subsumption of 
classes and 
relations; 
specified relation 
types of isa, part-
of, similarity and 
predicate.  
Business-
oriented 
predefined 
classes such as: 
actor, process, 
event, and 
message.  

XML  {Web 
access}  

XML; RDF(S)  (Planned 
release 
4Q'02)  

Concept 
hierarchy 
validity, range 
restrictions and 
graph cycles.  

Simple user 
groups  

Word lists 
of 
synonyms; 
term query 
support.  

No  Online 
service; 
academic 
level support; 
can support 
collaborative 
ontology 
building.  
SymOntoX 
version in 
progress with 
language for 
process, 
actor, event 
and goal.  

http:www.symontos.org  

Taxonomy 
Builder   

2.0  Semansys 
Technologi
es  

General 
taxonomy of 
elements 
assigned data 
types and 
substitution 
groups.  
Predefined XBRL 
relation types via 
links.  

XML Schema  XML 
namespaces
; {taxonomy 
browser; 
Internet 
client}  

XML; XML 
Schema  

No  Yes, relative to 
XBRL core 
schema.  

No  No  No  Available 
separately or 
as part of the 
Semansys 
XBRL 
Composer 
Professional.  
Additional 
outputs 
include CSV, 
TXT and SQL.  

http://www.semansys.com/abo
ut_composer.html  

TOPKAT   prototype  AIAI, 
University 
of 
Edinburgh  

Supports 
representation of 
the various 
models of 
CommonKADS 
(circa 1995).  
Underlying these 
models are 
dictionaries of 
concepts, 
properties, 
property values, 
inferences, and 
tasks.  
Production rules 
can be 
represented 
using a 
combination of 
these primitives.  

HARDY and 
CLIPS  

No  CML  Native 
graph view 
for editing.  

Limited  No  Term 
equivalenc
e through 
the data 
dictionary.  

Simple natural 
language 
parser can 
identify 
possible 
concepts and 
property 
values in a 
protocol 
transcript.  

The Open 
Practical 
Knowledge 
Acquisition 
Toolkit 
(TOPKAT) 
supports 
CommonKAD
S knowledge 
acquisition 
techniques 
including: 
laddered grid, 
card sort, 
repertory grid, 
protocol 
analysis.  
Final 
diagrams also 
output in 
HTML.  No 
support.  

http://www.aiai.ed.ac.uk/~jkk/to
pkat.html  
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Base 
Language   
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Import/Exp
ort Formats   
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View  
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Checks   

Multi-user 
Support   

Lexical 
Support   

Information 
Extraction   

Comments   More Information   

Visio for 
Enterprise 
Architects   

2002 SR-1  Microsoft 
Corp.  

Most object-role 
modeling (ORM) 
constructs, but 
imposes 
relational logical 
constraints on 
specification.  

ORM  No  XML (via add-
on); DDL  

ORM class 
diagrams  

Yes  Yes  No  No  ORM modeler 
may be 
effective for 
specifying 
domain 
ontologies; 
part of Visual 
Studio.NET 
Enterprise 
Architect  

http://msdn.microsoft.com/vstu
dio/techinfo/articles/developerp
roductivity/orm.asp  

WebKB   2.0  Distributed 
Systems 
Technology 
Centre 
(DSTC), 
Australia  

Basic conceptual 
graph modeling 
and manipulation 
that includes 
contexts, 
constraint 
checking and 
querying.  Can 
derive new 
statements (e.g., 
relations) from 
necessary and 
sufficient 
conditions.  

FS (extended 
CGs)  

URIs for 
element 
references; 
Web access 
of KBs; {CGI 
and HTML 
interfaces; 
Web script 
language}  

Export (partial 
only): 
DAML/RDF; 
CGIF; KIF  

Hyperbolic-
like 
browsing 
(of 
taxonomies 
only) via 
KVO's 
OntoRama.  

Syntactic and 
logical 
including 
transitive 
cycles, disjoint 
relations, 
relation 
signatures.  
Also lexical 
checking.  

KB sharing 
restricts 
editing so 
each element 
has an 
associated 
author.  

WordNet 
nouns and 
adjectives; 
aliases; 
element 
searching 
by author 
or name.  

No  On-line 
service 
(www.webkb.o
rg); also 
source and 
binary code 
available.  

http://meganesia.int.gu.edu.au/
~phmartin/WebKB/doc/general
Doc.html  

WebODE  2.0.6  Technical 
University 
of Madrid 
UPM  

Concepts (class 
and instance), 
attributes and 
relations of 
taxonomies; 
disjoint and 
exhaustive class 
partitions; part-of 
and ad-hoc 
binary relations; 
properties of 
relations; 
constants; 
axioms; and 
multiple 
inheritance.  
Inference engine 
for subset of 
OKBC primitives 
and axioms.  

Prolog 
translation of 
FOL and 
frames per 
OKBC model.  

URIs as 
imported 
terms; 
{browser 
client}  

DAML+OIL; 
RDFS; X-
CARIN; 
FLogic; 
Prolog; XML  

Native 
graph view 
with editing 
of classes, 
relations, 
partitions, 
meta-
properties, 
etc.  

Type and 
cardinality 
constraints; 
disjoint classes 
and loops, 
taxonomy style 
(OntoClean), 
etc.  

Yes, with 
synchronizatio
n; 
authentication 
and access 
restrictions 
per user 
groups.  

Synonyms 
and 
abbreviatio
ns; 
(EuroWord
Net support 
under 
developme
nt)  

Using 
WebPicker 
(UNSPSC, 
RosettaNet)  

Supports 
Methontology 
methodology 
(Fern‡ndez-
L—pez et al, 
1999); offered 
as online 
service; 
successor to 
ODE; ontology 
storage in 
RDB.  

http://delicias.dia.fi.upm.es/web
ODE/  

WebOnto   2.3  Knowledge 
Media 
Institute of 
Open 
University 
(UK )  

Multiple 
inheritance and 
exact coverings; 
meta-classes; 
class level 
support for 
prolog-like 
inference.  

OCML  {Web service 
deployment 
site}  

Import: RDF; 
Export: RDFS, 
GXL, 
Ontolingua, 
OIL  

Native 
graph view 
of class 
relationship
s.  

For OCML 
code  

Global write-
only locking 
with change 
notification.  

No  (Available 
from OCML 
based tool 
MnM.)  

Online service 
only.  

http://kmi.open.ac.uk/projects/w
ebonto/  

 



 

 

Anexo C – Ontologia Domótica em OWL 
 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 
    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syn tax-ns#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schem a#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/Ontology11 41925994.owl#" 
  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/Ontology1 141925994.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""> 
    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/20 03/11/swrl"/> 
    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/20 03/11/swrlb"/> 
  </owl:Ontology> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Controladores_X10"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <rdfs:Class rdf:ID="Modulos_X10"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Seguranca"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <rdfs:Class rdf:ID="Produtos_Domotica"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Comando_Universais"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <rdfs:Class rdf:ID="Comandos"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:about="#Modulos_X10"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Produtos_Domoti ca"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Packs"/> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Receptores_X10"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Modulos_X10"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Cameras"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Produtos_Domoti ca"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Camera"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cameras"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Servidores"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Cameras"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="Micromodulos"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Produtos_Domoti ca"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:about="#Comandos"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Produtos_Domoti ca"/> 
  </rdfs:Class> 
  <rdfs:Class rdf:ID="X10_Profissional"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Modulos_X10"/> 
  </rdfs:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="pertencePack"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Packs"/> 
  </owl:ObjectProperty> 



 

 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Descricao"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng"/> 
    <rdfs:domain> 
      <owl:Class> 
        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
          <rdfs:Class rdf:about="#Produtos_Domotica "/> 
          <rdfs:Class rdf:about="#X10_Profissional" /> 
        </owl:unionOf> 
      </owl:Class> 
    </rdfs:domain> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Informacao"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Ref"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Caracteristicas"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Aplicacoes"> 
    <rdfs:range 
rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Quantidade"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Preco"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:InverseFunctionalProperty rdf:ID="temRelacao "> 
    <rdf:type 
rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectP roperty"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#Produtos_Domotica"/ > 
  </owl:InverseFunctionalProperty> 
  <Seguranca rdf:ID="Terminal_de_comunicações_SMS_P icollo"/> 
  <Seguranca rdf:ID="Comunicador_TCP_IP_X_10"/> 
  <Seguranca rdf:ID="Sistema_de_Alarme_com_linha_an alógica"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_de_Calha_DIN" /> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Regulador_de_Luminosidade "/> 
  <Seguranca rdf:ID="Detector_de_Vidro_Partido"/> 
  <Comando_Universais rdf:ID="MinComando_para_X10"/ > 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Moldura_Dupla"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="MicroMódulo_Transmissor_TMD 4"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Filtro_Din_Acoplador_de_F ase"/> 
  <Servidores rdf:ID="DVR_de_Rede_Vpon_16_Entradas" /> 
  <Controladores_X10 
rdf:ID="Interface_de_Computador_X10RF_Encriptado"/>  
  <swrl:Imp rdf:ID="Rule-1"> 
    <swrl:head> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 



 

 

        <rdf:first> 
          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
            <swrl:argument1> 
              <swrl:Variable rdf:ID="q1"/> 
            </swrl:argument1> 
            <swrl:argument2> 
              <swrl:Variable rdf:ID="p2"/> 
            </swrl:argument2> 
            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="# Quantidade"/> 
          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
        </rdf:first> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:head> 
    <swrl:body> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:first> 
          <swrl:IndividualPropertyAtom> 
            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="# temRelacao"/> 
            <swrl:argument1> 
              <swrl:Variable rdf:ID="p1"/> 
            </swrl:argument1> 
            <swrl:argument2 rdf:resource="#p2"/> 
          </swrl:IndividualPropertyAtom> 
        </rdf:first> 
        <rdf:rest> 
          <swrl:AtomList> 
            <rdf:first> 
              <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
                <swrl:argument1 rdf:resource="#q1"/ > 
                <swrl:propertyPredicate rdf:resourc e="#Quantidade"/> 
                <swrl:argument2 rdf:resource="#p1"/ > 
              </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
            </rdf:first> 
            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.o rg/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 
          </swrl:AtomList> 
        </rdf:rest> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:body> 
  </swrl:Imp> 
  <Camera rdf:ID="Axis_210"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="MicroMódulo_Receptor_AW12"/ > 
  <Comando_Universais rdf:ID="Mini_comando_encripta do"/> 
  <Seguranca rdf:ID="Teclado_sem_fios_SH600"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Mini_Programador_Horar io"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_Lampada_cRosca"/> 
  <Seguranca rdf:ID="Sensor_de_Fumo_-_MaxiControl"/ > 
  <X10_Profissional rdf:ID="Modulo_Universal"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="SAX1_Micro_Modulo_Actuador" /> 
  <Packs rdf:ID="Central_Jablotron"> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Detector_Abertura_de_Porta s"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack rdf:resource="#Comunicador_TCP_IP _X_10"/> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sistema_de_segurança_compl eto_Jablotron"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack rdf:resource="#Detector_de_Vidro_ Partido"/> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sirene_universal_para_inte rior_com_fios"/> 
    </pertencePack> 



 

 

    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Central_Jablotron_102"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Detector_de_Movimento_sem_ Fios"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sirene_para_Exterior"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Teclado_sem_Fios"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Detector_de_Gas"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Cabo_de_ligação_ao_PC_USB_ Software"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack 
rdf:resource="#Sistema_de_Alarme_com_linha_analógic a"/> 
    <pertencePack 
rdf:resource="#Terminal_de_comunicações_SMS_Picollo "/> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sistema_de_Alarme_com_GSM" /> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Receptor_de_radio_frequenc ia_UC-222"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca 
rdf:ID="Sirene_universal_Jablotron_para_exterior__c om_fios"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Comando_sem_fios_de_quatro _botões"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Detector_de_Fumo"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Detector_de_Inundação_Sem_ Fios"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Mini_Comando"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sirene_para_Interior"/> 
    </pertencePack> 
  </Packs> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Regulador_de_Luminosidade _Calha_DIN"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Mini_Controlador_Infra vermelhos_RF"/> 
  <X10_Profissional rdf:ID="Indicador_de_Forca_do_S inal"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="Micromódulo_de_filtragem_de _Ruído_de_5A"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Moldura_Tripla"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="VIX10_Micro_Módulo_Interfac e_Ventilador"/> 
  <X10_Profissional rdf:ID="Filtro"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Mini_Controlador_X10"/ > 
  <Servidores rdf:ID="Transmissor_de_Rede_Pixord"/>  
  <Micromodulos rdf:ID="MicroMódulo_Receptor_LWM1"/ > 
  <Camera rdf:ID="Axis_213_PTZ"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_Lampada_cFios"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Receptor_RF_Modulo_Tra nsmissor_X10"/> 



 

 

  <Comando_Universais 
rdf:ID="Controlo_Remoto_de_Ecra_Tactil_Encriptado"/ > 
  <Servidores rdf:ID="DVR_Standalone"/> 
  <Seguranca rdf:ID="Sirene_PowerHorn_-_MaxiControl "/> 
  <Comando_Universais rdf:ID="Comando_8_em_1_Encrip tado"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="DAX10_Micro_Módulo_Actuador _DIM"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_de_estores_Lartec" /> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_de_Lampada_Si mples"/> 
  <Comando_Universais rdf:ID="Comando_Multimédia_8_ em_1"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Regulador_de_Lampada_Dupl o"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="MicroMódulo_Receptor_AWM2"/ > 
  <X10_Profissional rdf:ID="Sensor_PowerFlash"/> 
  <Comando_Universais rdf:ID="Comando_Inteligente_X 10"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="SAX1_Micro_Modulo_Actuador_ Interface"/> 
  <Packs rdf:ID="Central_Marmitek"> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Comando_Remoto_-_MaxiContr ol"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Alarme_HomeGuard"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack rdf:resource="#Sensor_de_Fumo_-_M axiControl"/> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Comando_de_Bolso_-_MaxiCon trol"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack rdf:resource="#Sirene_PowerHorn_- _MaxiControl"/> 
  </Packs> 
  <Seguranca rdf:ID="Kit_de_Segurança_Homeprotector _kit_5Peças"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_de_Estores"/>  
  <Seguranca rdf:ID="Kit_de_Segurança_Homeprotector _kit_7Peças"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_Lampada"> 
    <Informacao rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
    >&lt;p style="margin-top: 0"> 
      Alimenta&amp;#231;&amp;#227;o :                    230V 
&amp;#177; 10%, 50 Hz 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Corrente :                        &amp;lt; 20 mA capacitiva  
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Sensibilidade do Sinal :     15mVppmin, 50mVp p a 120 kHz 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Imped&amp;#226;ncia de Entrada :  55_(L/N) a f=120 kHz 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Temperatura:                   0&amp;#176;C a  50&amp;#176;C (a 
funcionar), -20&amp;#176;C a 70&amp;#176;C (a  
      n&amp;#227;o funcionar) 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Dimens&amp;#245;es:                       52 x 122 x 33 mm 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Emiss&amp;#227;o EMC :                  segun do a EN 50081-1 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Imunidade EMC :              segundo a EN 500 82-2 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 



 

 

      Seguran&amp;#231;a :                      seg undo a EN 60950 e 
60065 
    &lt;/p></Informacao> 
    <Descricao rdf:datatype="http://www.w3.org/2001 /XMLSchema#string" 
    >&lt;p style="margin-top: 0"> 
      Controle a sua ilumina&amp;#231;&amp;#227;o! O m&amp;#243;dulo 
de L&amp;#226;mpada &amp;#233; o modo mais simples e  
      eficiente de controlar as luzes de sua casa. Basta ligar 
&amp;#224; tomada! 
    &lt;/p></Descricao> 
    <Aplicacoes rdf:datatype="http://www.w3.org/200 1/XMLSchema#string" 
    >Com o M&amp;#243;dulo de L&amp;#226;mpada PR20 10 pode controlar a 
luminosidade de l&amp;#226;mpadas  
    (incandescentes) de 40W a 350W. Basta ligar o P R2010 &amp;#224; 
tomada e ligar o  
    candeeiro &amp;#224; parte da frente do m&amp;# 243;dulo para estar 
pronto a funcionar. 
Poder&amp;#225; ligar o candeiro atrav&amp;#233;s d o pr&amp;#243;prio 
interruptor ou regular a  
    intensidade atrav&amp;#233;s de qualquer contro lador X10 tal como 
a consola de  
    controlo, interruptores X10, pela Internet ou t elem&amp;#243;vel! 
Responde aos comandos X10: On, Off, Dim, Bright, Al l Units/Lights Off, 
All  
    Lights On.</Aplicacoes> 
    <Caracteristicas 
rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#stri ng" 
    >&lt;p style="margin-top: 0"> 
      M&amp;#243;dulo X10 para ligar candeeiros a q ualquer tomada de 
parede. 
    &lt;/p> 
    &lt;p style="margin-top: 0"> 
      Regula a intensidade luminosa de candeeiros c om 
l&amp;#226;mpadas incandescentes. 
    &lt;/p></Caracteristicas> 
    <Ref rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSc hema#string" 
    ></Ref> 
  </Receptores_X10> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_de_Parede"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_de_Aparelho_D uplo"/> 
  <Packs rdf:ID="Central_HomeProtector"> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sensor_de_Movimento_MS-18" /> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack 
rdf:resource="#Kit_de_Segurança_Homeprotector_kit_7 Peças"/> 
    <pertencePack rdf:resource="#Teclado_sem_fios_S H600"/> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Mini_comando_KR-18"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sensor_de_fumo_CWSD10"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Kit_de_Segurança_Homeprote ctor_kit_4Peças"/> 
    </pertencePack> 
    <pertencePack 
rdf:resource="#Kit_de_Segurança_Homeprotector_kit_5 Peças"/> 
    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Sensor_de_Porta_Janela_DS- 18"/> 
    </pertencePack> 



 

 

    <pertencePack> 
      <Seguranca rdf:ID="Consola_de_segurança_SC28_ Homeprotector"/> 
    </pertencePack> 
  </Packs> 
  <Micromodulos rdf:ID="DIX2_Micro_Módulo_Interface _DIM"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_Aparelho"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Sun_Downer_-
_Controlador_e_Sensor_Crepuscular"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Receptor_RF_Universal" /> 
  <Micromodulos rdf:ID="Micro_módulo_receptor_LW12" /> 
  <Comando_Universais rdf:ID="Controlo_Remoto_de_Ec ra_Tactil"/> 
  <Servidores rdf:ID="DVR_de_Rede_Vpon_4_Entradas"/ > 
  <X10_Profissional rdf:ID="Bloqueador_de_Sinal_200 A"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="DAX10_Micro_Módulo_Actuador _DIM_Interface"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="AIX12_Micro_Módulo_Interfac e"/> 
  <Servidores rdf:ID="DVR_de_Rede_Vpon_12_Entradas" /> 
  <Camera rdf:ID="Axis_211_Proteccao"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="CM11USB_Interface_para _PC_USB"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="GIX_Micro_Módulo_Interface_ de_Grupo"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="Micromódulo_de_Aparelho_com _Duas_Saídas"/> 
  <X10_Profissional rdf:ID="Repetidor_Activo"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Controlador_X10"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Adaptador_USB-RS232_pa ra_CM11"/> 
  <X10_Profissional rdf:ID="Filtro_de_Tomada_Tripla "/> 
  <swrl:Variable rdf:ID="k1"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_Aparelho_Tecl a_Simples"/> 
  <Servidores rdf:ID="DVR_de_Rede_Vpon_8_Entradas"/ > 
  <owl:DataRange> 
    <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 
      <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/199 9/02/22-rdf-syntax-
ns#nil"/> 
      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/20 01/XMLSchema#int" 
      >100</rdf:first> 
    </owl:oneOf> 
  </owl:DataRange> 
  <Camera rdf:ID="Axis_207_W"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="MicroMódulo_Transmissor_TMA 4"/> 
  <swrl:Imp rdf:ID="Rule-2"> 
    <swrl:head> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:first> 
          <swrl:IndividualPropertyAtom> 
            <swrl:argument1 rdf:resource="#k1"/> 
            <swrl:argument2 rdf:resource="#p2"/> 
            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="# pertencePack"/> 
          </swrl:IndividualPropertyAtom> 
        </rdf:first> 
        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1 999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:head> 
    <swrl:body> 
      <swrl:AtomList> 
        <rdf:rest> 
          <swrl:AtomList> 
            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.o rg/1999/02/22-rdf-
syntax-ns#nil"/> 
            <rdf:first> 
              <swrl:IndividualPropertyAtom> 
                <swrl:argument1 rdf:resource="#p1"/ > 
                <swrl:argument2 rdf:resource="#p2"/ > 



 

 

                <swrl:propertyPredicate rdf:resourc e="#temRelacao"/> 
              </swrl:IndividualPropertyAtom> 
            </rdf:first> 
          </swrl:AtomList> 
        </rdf:rest> 
        <rdf:first> 
          <swrl:IndividualPropertyAtom> 
            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="# pertencePack"/> 
            <swrl:argument2 rdf:resource="#p1"/> 
            <swrl:argument1 rdf:resource="#k1"/> 
          </swrl:IndividualPropertyAtom> 
        </rdf:first> 
      </swrl:AtomList> 
    </swrl:body> 
  </swrl:Imp> 
  <Camera rdf:ID="Axis_207"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Mini_Temporizador"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_Aparelho_cFios"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Interface_PLC_Bidirecc ional"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Interruptor_de_Parede_sem _Fios_RF_3Butoes"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="Micromódulo_de_Lampada_com_ duas_saídas"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="DIX1_Micro_Módulo_Interface _DIM"/> 
  <Micromodulos rdf:ID="AIX_Micro_Módulo_Interface" /> 
  <Comando_Universais rdf:ID="EASYTOUCH35_-_Ecra_Ta ctil"/> 
  <Comando_Universais rdf:ID="Receptor_para_Comando _PR9041"> 
    <temRelacao rdf:resource="#Comando_Multimédia_8 _em_1"/> 
  </Comando_Universais> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Interface_RF_para_PC"/ > 
  <X10_Profissional rdf:ID="Programador_e_Controlad or"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Controlador_IR_32_Coma ndos_IR"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Receptor_RF_Encriptado "/> 
  <X10_Profissional rdf:ID="Repetidor_X10_RF"/> 
  <Receptores_X10 rdf:ID="Modulo_Interruptor_de_Est ores"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Detector_de_Movimento_ Sem_Fios_Externo"/> 
  <Controladores_X10 rdf:ID="Mini_Controlador_Infra vermelhos"/> 
</rdf:RDF> 
 
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 3.2, Bui ld 355)  
http://protege.stanford.edu --> 
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