
 

 

Elaboração de ontologias de um jogo de estratégia para 
integração em motor de decisão 

Gisomar Junior 
União dos Institutos Brasileiros de 

Tecnologia - Unibratec 
Av. Marechal Mascarenhas de Morais 

4989, Recife - PE 
(81)9 8245-5892 

gisomarjr1994@gmail.com 

Bruno Vitor 
União dos Institutos Brasileiros de 

Tecnologia - Unibratec 
Av. Marechal Mascarenhas de Morais 

4989, Recife - PE 
(81)9 9709-8979 

bvpn20@live.com 

 

Fábio Chicout 
União dos Institutos Brasileiros de 

Tecnologia - Unibratec 
Av. Marechal Mascarenhas de Morais 

4989, Recife - PE 
(81)9 9633-0409 

fchicout@gmail.com 

 

 

RESUMO 
Jogos de estratégia requerem muito raciocínio para serem 

dominados, e são normalmente ambientes complexos para a 

utilização de sistemas computacionais que dêem apoio às 

definições de estratégia, análise estática e auxilio automatizado ao 

desenvolvimento dos próprios jogos. Este artigo pretende 

demonstrar uma avaliação de estratégia de decisão, no contexto de 

jogos de estratégia, criando uma base de dados semânticos para 

alimentar motores de inferência e resolução de regras. 

 

ABSTRACT 

Strategy games require much thinking to be mastered, and are 

usually complex environments for the use of computational 

systems that give support to the definitions of strategy, static 

analysis and automated assistance to the development of the 

games themselves. This article highlights a review of a decision 

strategy, in the context of strategy games, creating a foundation of 

semantic inference engines to power and resolution of data rules. 
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1. INTRODUÇÃO  
A Web Semântica tem como objetivo básico tratar Web como 

fonte de dados, permeando as páginas de marcação que indicam a 

semântica dos conteúdos. Estas marcações podem ser feitas 

usando vários formatos, sendo uma delas definidas pela W3C 

(Consórcio  da WWW)[14] o RDF (Resource Description 

Framework).As ontologias [15, 16] são utilizadas para armazenar 

conhecimentos  sobre  um  domínio  de interesse.  Uma  ontologia  

descreve  os  conceitos do  domínio  e  também  as  relações  que  

existam entre  estes  conceitos.  Diferentes  linguagens  de 

ontologias provêm diferentes facilidades. Um dos padrões  de  

linguagem  de  ontologia  é  o  OWL (linguagem de ontologia para 

a WEB), padrão da W3C.  Esta  linguagem tem  um  grande  

número  de  operadores  e  está baseada  num modelo  lógico  

distinto  das  anteriores  que  a  torna  adequada  para  definir  e  

descrever  conceitos .  Conceitos complexos  podem ser  

construídos  sob  as  definições  de  conceitos mais  simples.  

Além  do  mais,  o  modelo  lógico permite  a  utilização  de  um  

“raciocinador”   

 

(reasoner)  que  pode  checar  se  as  declarações  (statements)  e  

as  definições  da  ontologia  são  consistentes,  além  de  poder  

também  reconhecer  quais conceitos estão de acordo  com quais 

definições. Dados semânticos habilitam uma gama de aplicações 

de inteligência artificial, quando unidos às ontologias e a 

inferência de regras. Para tanto, é provido o formato OWL (Web 

Ontology Language) de descrição de domínio de conhecimento e 

a linguagem de busca SPARQL. 

Magic The Gathering é um jogo de estratégia baseado em turnos, 

criado pelo matemático Richard Garfield [11] para dois ou mais 

jogadores. O jogo usa um baralho de cartas, mas que são 

desenvolvidas especificamente para o jogo, e os jogadores pode 

escolher qualquer uma dessas cartas, neste sentido, decidir qual 

baralho utilizar é um problema de altíssima complexidade, 

considerando que até o momento, existem mais de 17000 cartas 

disponíveis, e que um jogador pode escolher dentre qualquer uma 

delas para definir sua estratégia de jogo. Além disso, mais cartas 

são adicionadas todo ano. Nesse cenário, ter uma base de dados 

das cartas do jogo habilita a construção de aplicações semânticas 

no contexto do jogo. 

Para  Laudon (2007) [10], os sistemas de informação 

compreendem um conjunto de componentes que dentro de um 

sistema se inter-relacionam com o objetivo de extrair, processar, 

armazenar e distribuir informações visando apoiar a tomada de 

decisão. Os sistemas de informações possuem dados sobre 

pessoas, locais, itens relevantes para as organizações como 

também dados do ambiente externo e interno que as cercam. 

 

2. METODOLOGIA 
O nosso estudo em pauta situou-se na área da Tecnologia da 

Informação, com enfoque na contribuição do desenvolvimento de 

ontologias para facilitar de uma forma mais prática o próprio jogo 

Magic. Para se fundamentar nesse assunto, foram utilizadas as 

pesquisas de caráter bibliográfico e de campo “Jogando o próprio 

jogo”, o que mais nos facilitou na criação das Ontologias. 

Dentro dessa perspectiva, foi mostrado como fazer com que o 

computador “pense”, e o jogador saiba entender esse raciocínio. 

Nesse processo a utilização dos arquivos em “XML, XSL e RDF” 

ajudarão em todo o processo, para âmbito do entendimento de sua 

estrutura e jogabilidade.  

De metodologias para o entendimento também foram consultados 

alguns artigos que utilizariam a ferramenta principal de 



 

 

desenvolvimento de ontologias “Protegé”. O que facilitou ainda 

mais o desenvolvimento e a aquisição dos dados brutos. 

Dentre as linguagens mais conhecidas da Web Semântica, 

trabalhamos com o XML, XSL e o RDF. Com base bibliográfica 

online no site da W3C, como também demais artigos propulsores. 

O XSL teve como maior fundamento dentro de nosso escopo suas 

conversões, para tal organização dos dados brutos obtidos, 

deixando mais fácil o entendimento da estrutura a qual 

deveríamos estudar.  

 

3. OBTENDO OS DADOS BRUTOS XML 
Foi utilizado um software chamado: Gatherer Downloader que é 

responsável por obter um banco de dados ou informações de todas 

as cartas nos respectivos sites: http://gatherer.wizards.com e 

http://magiccards.info. A partir dos dados coletados através do 

software utilizado, foram obtidos todos os dados brutos das cartas 

do Magic de todos os sets1, ou tipos de cartas convertidas no 

formato XML.  A organização dos dados brutos em XML foi 

realizada através da IDE do Netbeans – Integrated Development 

Environment ou “Ambiente Integrado de Desenvolvimento” para 

selecionar os dados a serem convertidos para RDF com sua 

estrutura organizada. No Anexo I é listado o código fonte do 

XML gerado pelo software Gatherer Downloader, com este 

resultado podemos utilizar os dados brutos coletados para realizar 

as conversões para qualquer formato, utilizando um código XSL 

listado no Anexo II deste artigo. 

 

4. CONVERSÃO DE XML PARA RDF 
A partir dos dados brutos coletados foram convertidos os arquivos 

XML para RDF com utilização de um conversor XSL listado no 

Anexo II. Em um trecho de código contem um for-each que 

percorre e seleciona as cartas do jogo (XML) com o atributo name 

podendo ser alterado para qualquer outro tipo de atributos 

dependendo da consulta realizada a partir do XML. Neste sentido 

utilizamos a estatística que é uma parte da Matemática Aplicada 

que fornece métodos para a coleta, organização, descrição, análise 

e a interpretação de todos os dados para a utilização dos mesmos 

na tomada de decisões. 

 

Figura 1. Demonstração da conversão do XML para RDF  

                                                                 

1 Sets é um conjunto de cartas que basicamente contem como 

padrão uma quantidade de 350 cartas. 

 

Conforme ilustração da figura 1 foi utilizada a IDE do Netbeans 

para realizar a conversão, selecionando o arquivo XSL e 

transformando para o arquivo de saída no qual convertermos para 

o formato RDF. 

 

 

Figura 2. Configurando o arquivo de saída 

 

Nesta etapa é necessário selecionar o caminho onde a IDE ira 

salvar o arquivo convertido, o mesmo será responsável por 

transformar o arquivo XML para RDF. No anexo III se encontra os 

arquivos convertidos em RDF, contendo os nomes de todas as 

cartas a partir dos dados brutos coletados com o atributo name. 

 

5. PROTÉGÉ 
Protégé é uma plataforma livre, de código aberto que fornece uma 

comunidade de usuários em crescimento, com um conjunto de 

ferramentas para a construção de modelos de domínio e 

aplicativos baseados no conhecimento com ontologias.  

Pode ser adaptada para criar aplicativos baseados em ontologias 

simples e complexos. Podemos integrar a saída de Protege com 

sistemas de regras ou outros agentes de resolução de problemas 

para construir uma ampla gama de sistemas inteligentes. 

Segundo  Musen  [18]  “o  Protégé  não  é um  sistema  

especialista  nem  um  programa  que constrói  sistemas  

especialistas;  ao  contrário, é uma ferramenta que ajuda os 

usuários a construírem  outras  ferramentas  que  são  adaptadas 

para  ajudar  a  aquisição  de  conhecimento  para sistemas  

especialistas  em  áreas  de  aplicações específicas”. 

Com isso, nesta ferramenta fomos capazes de criar classes, 

subclasses e indivíduos com propriedades funcional, inversa, 

transitiva e simétrica para a criação de ontologias. 

 

5.1 Indivíduos 
São Objetos (Instâncias da classe), determinam e representam esse 

objeto no domínio, e somente podem ter valores de propriedades 

que fazem parte deste. 

Os indivíduos representam os objetos do domínio em observação. 

(entende-se indivíduo como uma instância de uma classe com um 

determinado nome). Em OWL precisa-se estabelecer 

explicitamente que os  indivíduos  são  os  mesmos  ou  que  são  

diferentes  uns aos  outros,  Já  em  Protégé,  por  definição,  os 

indivíduos  são  diferentes  e  deve-se  definir,  via uma 

propriedade, que eles são os mesmos. 

 



 

 

5.2 Propriedades 
São os atributos que tem como função interligar os indivíduos. As 

propriedades têm características: Funcionais, Funcionais Inversas, 
Transitivas, Simétricas, Assimétricas, Reflexiva e Irreflexiva. 

5.2.1 Propriedade Funcional 
Esta propriedade tem a característica de definir uma relação 

funcional do indivíduo A com no máximo um indivíduo B, que 

por sua vez está relacionada ao indivíduo A através dessas 

características. Exemplo: Luiza tem mãe Jerusa / Luiza tem mãe 

Alice então “tem mãe” é propriedade funcional, pois Alice e 

Jerusa são as mesmas pessoas.  

5.2.2 Propriedade Funcional Inversa 
Quando uma propriedade é funcional e pode ser inversa. Tem no 

mínimo um valor para cada indivíduo. Exemplo: Jerusa é mãe de 

Luiza então “é mãe de”é uma propriedade inversa de “tem mãe”.  

 

5.2.3 Propriedade Transitiva 
Relaciona um primeiro indivíduo a um segundo, possibilitando 

um terceiro indivíduo (já relacionado com o segundo) poder se 

relacionar ao primeiro. 

 

6. WEB ONTOLOGY LANGUAGE-OWL 
O estudo de RDF com OWL foi realizada através do livro [12] 

Sematic Web Primer , no qual fizemos códigos fonte com 

exemplos no próprio livro e utilizando o protégé como ferramenta 

de teste das ontologias e criação de classes e subclasses. Dentro da 

Ontologia encontramos: classes e hierarquia, propriedades e valor, 

relações entre classes (herança, disjuntos, equivalente), restrições 

de propriedades (tipo, cardinalidade), características de 

propriedades (Transitiva, ...), anotações e indivíduos, o que nos 

ajuda a estruturar e marcar todos os atributos e suas relações. 

Segundo Harmelen e McGuinness [8], a OWL possui três sub-

linguagens incrementais projetadas para serem usadas por 

diferentes comunidades de implementadores e usuários. 

 

6.1 OWL Lite 
É uma sub-linguagen da OWL DL que usa somente algumas 

características da linguagem OWL e possui mais limitações do 

que OWL DL ou OWLFull. 

 

6.2 OWL DL  
É usada por usuários que queiram o máximo de expressividade, 

com completude (todas as conclusões são garantidas serem 

computáveis) e decidibilidade (todas as computações terminarão 

em um tempo finito) computacional.  Ela inclui todas as 

construções da linguagem OWL, mas estas construções somente 

podem ser usadas sob certas restrições.  A sigla DL possui 

correspondência com a lógica descritiva (description lo-gics), uma 

área de pesquisa que estuda um fragmento particular da lógica de 

primeira ordem. 

Segundo Harmelen e McGuinness [17], a escolha de qual sub-

linguagem OWL os desenvolvedores de ontologias devem usar 

vai depender das necessidades da ontologia.  A escolha entre 

OWL Lite e OWL  DL  dependerá  da  necessidade  das  

propriedades  computacionais  de OWL Lite ou das construções 

mais expressivas providas pela OWL DL. A escolha entre OWL 

DL e OWL Full dependerá da necessidade de expressividade, 

decidibilidade e completude computacional da OWL DL ou da 

expressividade e das facilidades do meta-modelo RDF Schema 

sem a previsibilidade computacional de OWL Full. 

 

6.3 OWL Full 
É usada por usuários que queiram o máximo de expressividade e 

independência sintática de RDF, sem nenhuma garantia 

computacional.  A OWL Full e a OWL DL suportam o mesmo 

conjunto de construções da linguagem OWL, embora com 

restrições um pouco diferentes. Enquanto a OWL DL impõe 

restrições sobre o uso de RDF e requer disjunção de classes, 

propriedades, indivíduos e valores de dados, a OWL Full 

Permite misturar OWL com RDF Schema e não requer a 

disjunção de classes, propriedades, indivíduos e valores de dados. 

Isto é, uma classe pode ser ao mesmo tempo uma classe e um 

indivíduo. 

 

6.4 DECLARAÇÃO DE NAMESPACE EM 

OWL 
A OWL foi projetada para prover uma linguagem de ontologia 

que pudesse ser usada para descrever,  de um modo natural,  

classes e relacionamentos entre elas em documentos e aplicações 

Web. Os termos usados em uma ontologia devem ser escritos de 

uma maneira que eles possam ser interpretados sem ambigüidade 

e usados por agentes de software. Por isso, antes de escrever os 

termos, deve-se indicar qual vocabulário está sendo empregado. 

Para indicar qual vocabulário está sendo usado, por recomendação 

de McGuinness, Smith e Welty [16], deve-se ter um componente 

inicial de uma ontologia incluindo um conjunto de namespaces 

XML2 [20] contidos na tag de início rdf:RDF, como mostra o na 

figura 3. 

 

 

Figura 3. Exemplo de Código OWL gerado.  

 

 

7. CONCLUSÕES 
Este  artigo  tratou  de  mostrar  como  a  ferramenta Protégé  e as 

ferramentas para conversão de XML para RDF com a utilização 

XSL no qual ajuda na criação das ontologias  e a utilização   do  

padrão  OWL que permitem  gerar,  administrar  e  inferir  

ontologias  com  grande  facilidade. 

                                                                 

2 Namespaces são usados para prevenir colisões de nomes, isto é, 

para identificar unicamente os elementos. 



 

 

O  Protégé  desenvolvido  por  Dr.  M.Musen  possibilitou  o  uso  

disseminado  desta  tecnologia  em  âmbito  mundial.  Hoje,  

qualquer  área  de conhecimento  pode  construir  ontologias  

neste ambiente.  

Portanto,  neste  artigo,  procuramos  difundir  os  conceitos  de  

ontologia,  Protégé  e  OWL, pois  sua  utilização ajuda na criação 

de ontologias e sistemas de apoio à decisão. 

 

8. ANEXO I 
 

 

Figura 4. Exemplo do Código XML gerado.  

 

 

9. ANEXO II 
 

 

Figura 5. Exemplo do Código XSL gerado.  

 

 

10. Anexo III 
 

 

Figura 6. Exemplo do Código RDF gerado.  
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