
RESUMO 
 
Esta tese propõe o desenvolvimento de serviços baseados em ontologias para 
promover a interoperabilidade entre agentes heterogéneos pertencentes a sistemas 
multiagente (SMA) dedicados ao comércio electrónico entre empresas (B2B). Estes 
serviços destinam-se a integrar uma instituição Electrónica, modelada através de um 
SMA, que suportará a negociação automática necessária a formação de Empresas 
Virtuais. 
Os serviços baseados em ontologias desenvolvidas são prestados através do Agente 
de Serviços Ontológicos, o qual é responsável por fornecer aos restantes agentes do 
SMA, que representam as empresas clientes e fornacidores, apoio sobre como 
intrepertar e conduzir a negociação de produtos específicos, facilitando o entendimento 
e propiciando a realização de negócios. 
Os problemas de interoperabilidade tratados nesta tese são de dois tipos: (i) de índole 
terminológica e (ii) provocados pela falta de padronização ao nível das unidades. Neste 
domínio, as ontologias, enquanto forma de representação de conhecimento, 
desempenham um papel importante. Enquanto que, no caso dos SMA homogéneos, a 
adopção de uma ontologia comum é condição suficiente para uma comunicação eficaz, 
no caso dos SMA abertos, a heterogeneidade intrínseca dos agentes, onde cada 
agente possui um vocabulário próprio definido na sua ontologia privada, gera conflitos 
terminológicos. A utilização, em simultâneo, de sistemas de unidades distintos para 
representar os mesmos atributos de um dado produto provoca igualmente o 
desentendimento entre agentes.  
A abordagem adoptada tem como objectivo criar uma metodologia que permita 
determinar as eventuais correspondências entre as descrições de produtos de dois 
agentes i.e., que detecte as similaridades léxica e semântica entre duas descrições dos 
produtos. Os atributos são classificados segundo o tipo de dados e a relação tem parte. 
OS nome dos produtos (conceitos) são comparados através de um conjunto de serviços 
de conversão de unidades que tomam a forma de serviços Web.  
O processo de negociação concebido combina dois protocolos de interacção: o 
protocolo de Redes de Contrato e o protocolo de Interacção: o protocolo de Redes de 
Contrato e o protocolo de Interacção Ontológica. O protocolo de Redes de Contrato, 
proposto pela Foundation for Intelligent Physical Agents (FIPA), representa o 
enquadramento geral da negociação de produtos entre agentes. O protocolo de 
Interacção Ontológica é o protocolo adoptado para a resolução dos problemas de 
interoperabilidade, i.e., que os agentes utilizam para interagir com o Agente de Serviços 
Ontológivos sempre que desconhecem o significado de parte ou totalidade do conteúdo 
de alguma mensagem. 
Por último, para permitir a criação de agentes com ontologias diferentes de uma forma 
integrada e automática, desenvolveu se uma metodologia que integra diversas 
ferramentas e que permite acompanhar todo o ciclo de desenvolvimento, depuração e 
actualização do protótipo desenvolvido. 
As metodologias propostas, os sucessivos passos da implementação, os testes 
realizados, assim como os resultados obtidos são apresentados e discutidos neste 
documento. 
 
 



ABSTRACT 
 
In this thesis we propose the development of ontology-based services to facilitate the 
interoperability among heterogeneous agents that belong to a multi-agent system (MAS) 
dedicated to business-to-business (B2B) electronic commerce. These services will be 
integrated in an Electronic Institution to support the automatic negotiation required to the 
formation of Virtual Enterprises (VE). 
Our ontology-based services are provided through an Ontology-based Services Agent 
which is responsible for providing the agents within the MAS, representing customer and 
supplier enterprises, with suggestions of how to interpret and negotiate specific 
products, leading to meaningful conversations and making agreements possible. 
We address two types of interoperability problems: (i ) problems caused by the use of 
distinct terminology; and (ii ) problems generated by the lack of standardization. 
In this context, ontologies play an important role since they provide the vocabularies 
used by the agents. Whereas, in homogeneous MAS, the adoption of a common 
ontology guarantees the intelligibility of the communication between agents, in open 
MAS, where the agents are intrinsically heterogeneous and have different private 
ontologies, the interagent communication is a_ected by unknown and, thus, 
incomprehensible terminology, as well as, by the ad-hoc use of disparate unit systems to 
represent the attributes of products. 
The approach presented in this thesis aims at creating a methodology that matches two 
products represented in different ontologies through a lexical and semantic similarity 
evaluation. The lexical measure algorithm compares the characteristics (attributes), 
relations and descriptions of both products. The attributes are classified according to 
their data types and to the has-part relation. The concepts (names) of both products are 
compared using the Leacock-Chodrow WordNet-based semantic similarity measure 
algorithm. To handle the question of the lack of standardization, a set of units 
conversion Web services are provided. 
The implementation of our negotiation process combines the Foundation for Physical 
Intelligent Agents (FIPA) Contract Net Interaction Protocol with an additional protocol 
called Ontology Interaction Protocol (OIP). The former represents the general scenario 
of agents trading goods proposed by FIPA. The latter implements the protocol 
necessary for solving the interoperability problems, when agents are interacting and 
requesting some of the provided services. Finally, to implement our MAS prototype, 
which is made of a set of agents with different ontologies, using an automated and 
integrated approach, we adopt a new development methodology that integrates several 
tools and allows ontology updating. 
The proposed methodologies, the successive steps of the implementation, the tests 
carried out and the results obtained are presented and discussed throughout this 
document. 


