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RESUMO 

Sistema Multi-Agentes (SMA) são compostos por vários agentes de software. Um 
agente de software tem por função executar ações dentro do SMA que devem ser 
reguladas de forma a restringir o campo de atuação do agente. Para isso existem as 
normas. Normas são aplicadas dentro de um SMA afim de regular a ação do mesmo 
e é definida através de uma estrutura, que tanto nos diversos trabalhos analisados 
quanto neste, o primeiro elemento é o conceito deôntico. Nesse cenário surge a 
importância em detectar conflitos entre duas ou mais normas, pois uma norma pode 
obrigar a realizar uma ação e uma outra norma pode proibir o agente de realizar a 
mesma ação. Os conflitos normativos são conflitos que ocorrem quando, para um 
agente, o cumprimento de uma norma acarreta automaticamente na violação da outra. 
Existem dois tipos de conflitos normativos: os diretos e os indiretos. Os conflitos 
diretos se baseiam somente em um elemento da norma, que é o conceito deôntico, 
mencionado acima. Este elemento pode assumir um dos três valores seguintes: 
obrigação, permissão, proibição. A exemplificação dada acima, é considerada um 
conflito direto. Os Conflitos normativos indiretos, ocorrem quando não é possível 
detectar um conflito apenas pela análise das normas, mas através de todo o contexto 
do domínio da aplicação. Atualmente existe um software chamado Conflict Checker 
(ZAHN, J. O., 2015), que é uma ferramenta de verificação de conflitos normativos 
diretos e indiretos, que até a publicação deste trabalho, possuía somente a versão 
Desktop. Este trabalho tem por finalidade a conceituação e desenvolvimento de uma 
ferramenta semelhante, porém na plataforma web, o chamado Web Conflict Checker, 
que possibilitará a disponibilidade e facilidade de acesso a aplicação por meio da web. 
Essa nova abordagem, conta com recursos visuais do PrimeFaces além da arquitetura 
MVC utilizada no projeto.  

Palavras-chaves: Sistema Multi-Agentes, Normas, Conflitos Normativos. 



 

ABSTRACT 

A Multi-Agent System is composed of several software agents. A software agent has 
the function of executing a certain action within the SMA and these actions must be 
regulated in a way that restricts the agent's field of action. The norms are applied within 
an SMA in order to regulate the action of the same and is defined through a structure, 
that in the several works analyzed as in this one, the first element is the deontic con-
cept. In this scenario comes the importance of detecting conflicts between two or more 
norms, for example, one norm may force an action to be performed, and another norm 
may prohibit the agent from performing the same action. Normative conflicts are con-
flicts that occur when two norms in the same domain contradict each other. There are 
two kinds of normative conflicts, direct and indirect. Direct conflicts are based only on 
one element of the norm, which is the deontic concept mentioned above. This element 
can assume one of the following three values: obligation, permission, prohibition. The 
exemplification given above is considered a direct conflict. Indirect normative conflicts 
occur when other elements of a norm in the same domain contradict each other, we 
will see examples of this in the course of the work. There is currently a software called 
Conflict Checker (ZAHN, J. O., 2015), which is a tool for verifying direct and indirect 
normative conflicts, which until the publication of this work had only the Desktop ver-
sion. This work aims to conceptualize and develop a similar tool, but in the Web plat-
form, the so-called Web Conflict Checker, which will allow the availability and ease of 
access to the application through the web. This new approach relies on visual features 
of PrimeFaces beyond the MVC architecture used in the project. 
 

Key words: Multi-Agent Systems, Norms and Normative Conflicts. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sistemas Multi-Agentes (SMA), são sistemas compostos por dois ou mais 

agentes de software, onde cada agente de software desempenha uma função dentro 

do SMA. (BALAJI; SRINIVASAN, 2010), define os SMA como, sociedades em que 

agentes de software compartilham conhecimentos e interagem entre si para 

solucionar problemas que estão além do escopo de um único agente. Os agentes de 

software que estão contidos em SMA, são entidades capazes de tomar decisões e 

são autônomos. 

Agentes de software são regulados por normas. Normas são regras que 

devem ser seguidas por um agente. Uma norma contém uma estrutura. Neste trabalho 

apenas uma estrutura é utilizada, sendo esta estrutura a mesma usada em ZAHN 

(2015). Porém existem várias outras estruturas que estão descritas no Capítulo 2. 

Segundo (SILVA e ZAHN, 2013), as normas têm sido o meio utilizado para reger o 

comportamento de agentes de software, através da descrição do que pode ser 

realizado (permissão), o que deve ser realizado (obrigação) e o que não deve ser 

realizado (proibição). 

 Tais normas podem ser definidas tanto pelo designer do sistema, quanto 

por mudanças em tempo de execução do sistema. Neste trabalho será considerado 

que as normas não serão alteradas em tempo de execução, portanto as normas 

utilizadas serão as definidas pelo designer. 

Um conjunto de normas, quando aplicado sobre um mesmo domínio, pode 

gerar um conflito normativo. O conflito normativo ocorre quando duas normas estão 

em conflito, ou seja, quando a execução de uma norma resulta na violação de outra 

norma.  

Os conflitos entre as normas são um problema em um sistema multi-

agentes, pois provoca um impasse na execução de uma ou outra norma, desta forma 

impossibilitando a execução plena das tarefas pelos agentes de software. Este é o 

problema central, no qual este trabalho se baseia, a detecção de conflitos normativos. 
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Após a utilização da ferramenta desenvolvida neste trabalho (conforme citado a 

seguir), a detecção dos conflitos entre as normas acontecerá e o projetista do sistema 

poderá remodelar o software conforme necessário. 

Em (ZAHN, J. O., 2015) uma ferramenta para detecção destes conflitos foi 

conceituada e especificada, na plataforma Desktop. Porém foi detectada a 

necessidade de disponibilidade do sistema para acesso Web. 

Dentro desse contexto, este trabalho tem por finalidade o desenvolvimento 

da versão Web para o Conflict Checker. 

O Conflict Checker é um sistema de verificação de conflitos normativos, 

apresentado em ZAHN (2015). Com base nele o Web Conflict Checker foi 

desenvolvido e especificado, sendo este um sistema totalmente Web. Ele foi 

desenvolvido na arquitetura MVC utilizando a linguagem de programação Java e o 

Eclipse IDE como ambiente de desenvolvimento. 

O Web Conflict Checker, tem três passos fundamentais: 

1. Leitura do arquivo OWL. 

a. O arquivo OWL é lido pelo sistema. 

2. Verificação e conflitos normativos. 

a. As normas são verificadas par a par. 

b. O sistema verifica os relacionamentos e contextos entre as 

entidades. 

3. O sistema exibe os resultados da verificação dos conflitos em tela. 

 

Para este trabalho, foram necessárias quatro etapas de desenvolvimento: 

 

1- Pesquisa sobre Sistemas Multi-Agentes e Conflitos Normativos. 

2- Especificação do Web Conflict Checker. 

3- Desenvolvimento do Web Conflict Checker. 

4- Escrita e fundamentação teórica do trabalho. 

 

Este trabalho contém 4 capítulos, sendo esta introdução o primeiro capítulo 

e está organizado da seguinte forma: 
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 Fundamentação teórica: o capítulo 2 apresenta os conceitos 

necessários para entendimento do trabalho. Neste capitulo, o 

sistema multi-agentes é definido, assim como, sistema multi-agentes 

normativos, estruturas normativas e conflitos normativos. Neste 

capitulo também é apresentada a diferença entre conflito e 

inconsistência e definidos os conceitos de conflitos normativos 

diretos e indiretos. 

 Trabalhos relacionados: o capítulo 3 apresenta uma sequência de 

trabalhos que antecederam este e que estão diretamente ligados 

com a proposta atual de verificação de conflitos. 

 O Software Conflict Checker:  no capítulo 4, o Conflict Checker é 

apresentado juntamente com uma introdução da versão desktop e a 

especificação da versão Web. Neste capitulo também é apresentado 

todo o mecanismo para detecção de conflitos presente no Web 

Conflict Checker. 

 Conclusão e trabalhos futuros: apresenta um resumo e 

considerações sobre este trabalho e mostra as limitações, 

contribuições, dificuldades e sugestões de pesquisas futuras. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo apresenta os conceitos necessários para o entendimento do 

trabalho. Nele estão descritos os conceitos de Sistemas Multi-Agentes, Sistemas 

Normativos, Conflitos Normativos e Ontologias.  

2.1 SISTEMAS MULTI-AGENTES 

Os SMA são sistemas computacionais compostos por agentes de software 

e que visam alcançar seus objetivos através da interação (ZAHN, J. O., 2015). Para 

entender o que são os Sistemas Multi-Agentes é necessário compreender o que é um 

agente software também chamado de robôs de software ou ainda softbots (RUSSELL; 

NORVIG, 2013). 

Segundo (RUSSELL; NORVIG, 2013) um agente é tudo o que pode ser 

considerado capaz de perceber seu ambiente por meio de sensores e de agir sobre 

esse ambiente por intermédio de atuadores. 

Uma analogia aos humanos é feita no trecho abaixo para facilitar o 

entendimento: 

  

“ Um agente humano tem olhos, ouvidos e outros órgãos como sensores, e 

tem mãos, pernas, boca e outras partes do corpo que servem como 

atuadores. 

Um agente de software recebe sequências de teclas digitadas, conteúdo de 

arquivos e pacotes de rede como entradas sensórias e atua sobre o ambiente 

exibindo algo na tela, escrevendo em arquivos e enviando pacotes de rede. ”  

(RUSSELL; NORVIG, 2013) 

 

Portanto, em outras palavras, agentes de software são programas 

autossuficientes, que executarão uma determinada ação de acordo com a percepção 

que o mesmo tiver sobre o ambiente ou domínio, em que o mesmo atua ou possui. 

 



 17 

Segundo (RUSSELL; NORVIG, 2013) um agente de software possui as 

seguintes características: 

 

 Racionalidade - Os agentes são capazes de escolher suas ações com 

base nas sequências de percepções. 

 Aprendizado – Os agentes devem ser capazes de aprender com suas 

experiências e posteriores percepções. 

 Autonomia – Os agentes devem ser capazes de basear suas ações em 

suas próprias percepções, sem intervenção humana. 

 

A Figura 2.1 apresenta o modelo de agente apresentado por (RUSSELL; 

NORVIG,2013) sobre um determinado agente. 

 

 

Figura 2.1 - Modelo de agente apresentado por (RUSSELL; NORVIG,2013). 

Agentes de software tem como característica predominante a autonomia, 

porém usualmente será necessário interagir com outros agentes para atingir objetivos 

mais complexos. Dessa forma surge o conceito de SMA, que é o conjunto de agentes 

de software, observando que cada agente deverá cumprir ao objetivo em que foi 

proposto. 

Os agentes de software pertencentes a um SMA podem ser projetados de 

forma independente e são capazes de tomar decisões de forma autônoma 

(WOOLDRIDGE, 2009). 
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De acordo com (JENNINGS, 2000; SANTOS, J. S, 2016), um SMA é 

composto essencialmente por agentes e organizações (grupos de agentes) que 

interagem entre si e estão inseridos em um determinado ambiente.  

(SANTOS, J. S, 2016) A interação é um elemento chave em SMA pois cada 

agente de software possui uma “esfera de influência", isto é, uma visão parcial do 

ambiente. Sendo assim, ao interagir e trocar informações, os agentes aumentam seus 

conhecimentos. Muitas vezes a resolução de um problema pode estar além do escopo 

de um único agente de software. 

Os SMA podem ser classificados em dois tipos (BORDINI e VIEIRA, 2003; 

ZAHN, J. O., 2015): 

 Reativos: as entidades de software que habitam tais sistemas possuem 

características extremamente simples. A definição de sistemas reativos 

partiu da analogia com a entomologia (estudos dos insetos) onde o 

comportamento das entidades dos sistemas é comparado ao 

comportamento dos insetos. Nesse tipo de SMA, os agentes não 

possuem a percepção direta do ambiente e do comportamento dos 

outros agentes. No entanto, possuem um conjunto de regras que 

mapeiam as percepções do ambiente a um conjunto de tarefas fazendo 

com que o agente possa agir sobre um esquema estimulo-resposta. Em 

outras palavras, o comportamento das entidades pertencentes a esse 

tipo de SMA pode ser modelado como um autônomo finito simples; 

 Cognitivos: as entidades deste sistema possuem características 

computacionalmente complexas, como as citadas em BORDINI e 

VIEIRA (2003): 

 Percepção: o agente cognitivo é capaz de perceber as mudanças a sua 

volta, i.e., as mudanças que ocorrem no ambiente em que o mesmo se 

faz presente. Essa percepção pode ser notada através de sensores e 

que está representada na Figura 2.1; 

 Ação: as ações interferem no comportamento do ambiente. Cada 

agente é capaz de executar ações a fim de alcançar o seu objetivo. 

Desse modo, cada ação visa alterar o ambiente atual para um ambiente 

desejado associado ao objetivo do agente; 
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 Comunicação: esse é um tipo de ação fundamental para o agente. É 

através da comunicação que agentes podem coordenar suas ações e 

assim, atingir objetivos através dessa coordenação; 

 Representação: a representação é o que o agente possui como verdade 

sobre o ambiente no qual habita e sobre as entidades que habitam 

nesse mesmo ambiente; 

 Motivação: a motivação é a representação dos objetivos do agente, ou 

seja, representação de estados do ambiente que o agente deseja 

alcançar. A motivação é fundamental devido a autonomia dos agentes, 

pois é devido a essa autonomia, juntamente com a motivação, que os 

agentes tomam iniciativas para atingir os estados desejados; 

 Deliberação: o agente é capaz de decidir quais caminhos percorrer, 

quais estados atingir e, de fato, quais serão os objetivos a serem 

seguidos por ele; 

 Raciocínio e aprendizagem: são técnicas de Inteligência Artificial 

clássicas e que contribuem para um melhor desempenho do agente. 

Essa característica (raciocínio e aprendizagem) não estão presentes, 

necessariamente, em todos os agentes de software. 

2.2 SISTEMAS MULTI-AGENTES NORMATIVOS 

Para compreender o que são os sistemas normativos em SMA, precisamos 

antes entender o conceito de normas. 

Normas são conceitos sociais que determinam o padrão comportamental 

esperado de um grupo de indivíduos (KOLLINGBAUM, 2005). Uma norma pode definir 

explicitamente uma proibição, uma obrigação ou permissão sobre o comportamento 

de uma entidade em um dado contexto. (SANTOS, J. S, 2016). 

Segundo (ZAHN, J. O., 2015), os sistemas normativos são compostos por 

um conjunto de normas (ou regras) que visam instruir o agente sobre aquilo que ele 

pode fazer (permissão), sobre aquilo que não pode fazer (proibição) e sobre aquilo 

que deve ser feito (obrigação). 
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No contexto dos SMA’s, normas são o que rege o comportamento dos 

agentes, em um determinado período e contexto e podem ser usadas para a execução 

de uma determinada ação, para controlar o acesso a recursos do sistema e etc. 

2.2.1 ESTRUTURAS NORMATIVAS 

Existem diversas estruturas normativas que definem o conceito de normas. 

A lógica deôntica (VON WRIGHT, 1951), é um elemento comum nas especificações 

de todas estas estruturas. Esta lógica foi desenvolvida para possibilitar o raciocínio do 

comportamento ideal (SANTOS, J. S, 2016). Na lógica deôntica, a modalidade de 

normas (obrigação, permissão ou proibição) são chamadas de "conceito deôntico". 

Geralmente, estas especificações definem uma norma com uma tupla que identifica 

além do conceito deôntico, uma entidade e um comportamento. A diferença entre as 

estruturas normativas a seguir, é dada pelas diferentes necessidades do que é 

abordado em cada trabalho. Abaixo são apresentadas as principais estruturas 

normativas, todos retirados de (ZAHN, J. O., 2015): 

 

 SILVA e ZAHN (2013): O autor apresenta uma estrutura normativa com 

um elevado nível de detalhamento dos elementos. Segundo o autor, a 

norma n é composta por um conceito deôntico (𝑑𝑒𝑜𝐶) de um conjunto 

{obrigação ou proibição}, um contexto c (pertencente a um conjunto de 

contextos) onde a norma é definida, uma entidade e (de um conjunto de 

entidades) que é a entidade que deverá cumprir com a norma, uma ação 

a (de um conjunto de ações) que está sendo regulada, uma condição 

de ativação ac (de um conjunto de condições) que é o fator de ativação 

da norma, uma condição de desativação da norma 𝑑𝑐 e, por fim, o status 

s da norma (cumprida, violada ou nulo). Assim, esse completo modelo 

normativo possui a seguinte estrutura: 

 

𝑛 = {𝑑𝑒𝑜𝐶, 𝑐, 𝑒, 𝑎, 𝑎𝑐, 𝑑𝑐, 𝑠}. 
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 KOLLINGBAUM e NORMAN (2006): Kollingbaum e Norman não deixam 

a estrutura normativa claramente especificada. No entanto, podemos 

perceber a utilização de uma estrutura normativa que possui como 

elementos um conceito deôntico (permissão, obrigação e proibição), 

uma entidade na qual a norma está sendo aplicada e uma ação que é o 

comportamento que está sendo regulado. Desse modo, a estrutura 

normativa fica da seguinte maneira: 

 

𝑛 =  {𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒ô𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑎çã𝑜}. 

 

 

 JIANG et al. (2013): Os autores utilizam uma estrutura normativa 

definida na sintaxe ADICO1, que descreve a quem (entidade) a norma 

está aplicando a obrigação, permissão ou proibição e qual o 

comportamento está sendo regulado pela norma (executar uma ação ou 

atingir um estado), quando e onde (condição) a norma deve ser 

cumprida, e que o não cumprimento de tal norma leva a violações. 

Assim, os autores definem a norma como sendo uma tupla 𝑛, conforme 

apresentado abaixo: 

 

𝑛 =  {𝑝𝑎𝑝𝑒𝑙, 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒ô𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑎çã𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖çã𝑜}. 

 

Conforme descrito anteriormente, uma norma no geral é formada por um 

conceito deôntico, uma entidade e um comportamento. Esses elementos estão 

descritos a seguir: 

 

 Conceito Deôntico: Obrigação, permissão e proibição. 

 Contexto: As normas são definidas em contextos e eles determinam 

em que área a mesma será aplicada. Segundo (FIGUEIREDO 2011), a 

norma pode ser definida no contexto de um ambiente, sendo assim 

todos os agentes que atuam neste ambiente deverão seguir a norma. A 

norma pode também ser definida no contexto de uma organização, 
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sendo assim todas as entidades que cumprem papéis dentro da 

organização deverão seguir a norma. 

 Entidade: A entidade é definida em uma norma a fim de identificar a 

quem a norma está sendo aplicada (ZAHN, J. O., 2015). A norma pode 

restringir o comportamento de uma entidade de maneira individual (por 

exemplo, a um único agente), ou coletiva. Nesse caso a norma restringe 

o comportamento de um grupo de entidades (por exemplo, todos os 

agentes desempenhando um determinado papel, grupos de agentes, 

todos os agentes presentes no sistema) (ZAHN, J. O., 2015). Se a 

norma é aplicada sobre uma entidade, conclui-se que tal entidade deve 

cumprir com a norma (FIGUEIREDO, 2011).  

2.3 CONFLITOS NORMATIVOS 

Conflitos normativos ocorrem quando duas ou mais normas estão em 

conflito, ou seja, quando o par normativo obriga e proíbe ao mesmo tempo a ação de 

um agente. Em um SMA, os agentes devem executar as ações especificadas nas 

normas, porém quando as normas estão em conflito, o agente não irá executá-las 

simultaneamente, pois executando uma norma a outra norma será violada. 

Normalmente os conflitos normativos são causados por falha na 

especificação das normas. Mas independente da forma como foram especificadas, 

esses conflitos devem ser detectados. 

 

“Normas podem ser definidas em tempo de design pelo designer da aplicação 

ou em tempo de execução por um agente legislador, que é um agente que 

tem o poder de criar normas durante a execução do sistema. Entretanto, é 

difícil, mesmo para experts, definir normas consistentes, precisas e sem 

ambiguidades. Por esse motivo, em sistemas regidos por múltiplas normas, 

as normas podem se contradizer, resultando em conflitos normativos. Sendo 

assim, a detecção de conflitos é uma tarefa central para sistemas regulados 

por normas”. (SANTOS, J. S, 2016). 
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Conforme será visto no Capítulo 3, existem diversos trabalhos que sugerem 

métodos para verificação de existência de conflitos entre normas. Neste trabalho uma 

melhoria no Conflict Checker (ZAHN, J. O., 2015), será apresentada e detalhada. 

2.3.1 CONFLITO VS INCONSISTÊNCIAS 

De acordo com (ZAHN, J. O., 2015), cada norma possui um escopo de 

influência, que nada mais é do que a área de atuação da norma (o contexto na qual 

atual, as entidades que devem cumprir com a norma, o comportamento e o tempo em 

que a norma permanecerá ativa). Para que um conflito ou inconsistência possa 

ocorrer, o escopo de influência das normas deve sobrepor umas às outras. 

KOLLINGBAUM e NORMAN (2006) afirmam que, além da sobreposição 

entre as normas, um conflito é formado pelo confronto entre duas normas, onde um 

dos elementos é a proibição e o outro é permissão. E para ocorrer uma inconsistência 

um dos elementos deverá ser proibitivo e o outro obrigatório.  

Já em (ELHAG; BREUKER; BROUWER, 2000), um conflito pode ser 

representado pelo confronto entre duas normas onde uma é obrigatória e a outra é 

proibitiva. E para ocorrer uma inconsistência de acordo com esses autores, é 

necessário que existam duas normas, uma permissiva e outra obrigatória. 

Neste trabalho não será usado o termo inconsistência. Conflitos e 

inconsistências tratados nesta subseção, no decorrer do trabalho serão relatados 

apenas como conflitos. 

2.3.2 CONFLITO NORMATIVO DIRETO 

Conflitos normativos diretos são conflitos caracterizados pela similaridade 

entre os elementos de normas, sendo que apenas o conceito deôntico não é similar, 

ou seja, duas normas estão em conflito direto quando os seus respectivos conceitos 

deônticos são contrários e os demais elementos da norma são iguais. 
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 Utilizaremos o modelo proposto por VASCONCELOS et al. (2009), para 

exemplificar os conflitos diretos entre normas. A estrutura normativa utilizada nos 

cenários será a seguinte: 

 

Template de definição das normas utilizadas nos exemplos: 
 

𝑵: {𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜𝐷𝑒ô𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡𝑜, 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜} 

 

No cenário apresentado em VASCONCELOS et al. (2009), os agentes de 

software possuem equipamentos de evacuação e também de fornecimento de 

informações para trabalhadores civis em uma zona de guerra. Várias normas são 

empregadas nos agentes de software, porém, devido ao ambiente de conflito, falta de 

comunicação entre os superiores que comandam os agentes e ainda fatores externos 

como o clima e geografia, a execução da missão pode ser dificultada e novas normas 

podem ser inseridas sobre os agentes, garantindo assim que a missão de salvar 

humanos seja bem-sucedida. Dessa forma as normas podem entrar em conflito. 

Consideremos que em um determinado momento as normas 𝑵𝟏 e 𝑵𝟐 estejam em 

funcionamento no sistema, (ZAHN, J. O., 2015). 

 

      𝑵𝟏: {𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜, 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒, 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠}  
𝑵𝟐: {𝑝𝑟𝑜𝑖𝑏𝑖çã𝑜, 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒, 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠} 

 

Neste cenário as normas estão em conflito pois o único elemento diferente 

é o conceito deôntico. Formalmente o conflito ocorre, pois, as normas são aplicadas 

sobre a mesma entidade, mesmo comportamento, mesmo contexto e conceitos 

deônticos diferente. 

2.3.3 CONFLITO NORMATIVO INDIRETO 

O conflito normativo indireto, ocorre quando duas normas possuem 

elementos diferentes, porém estão relacionados. Dessa forma, este tipo de conflito 



 25 

pode ocorrer com conceitos deônticos iguais ou diferentes. Vejamos nos exemplos 

abaixo: 

 

Para exemplificar, utilizamos as duas normas abaixo: 

 

A norma 𝑵𝟑 define que na Empresa, os funcionários estão proibidos de 

coordenar equipes. Já a norma 𝑵𝟒 define que na Empresa, os gerentes são obrigados 

a coordenar equipes. 

 

    𝑵𝟑 =  {𝑃𝑟𝑜𝑖𝑏𝑖çã𝑜, 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎, 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜, 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒)} 

𝑵𝟒 =  {𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜, 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎, 𝐺𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑟 (𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒)} 

 

Dessa forma, vemos que não existe um conflito normativo direto entre as 

normas 𝑵𝟑 e 𝑵𝟒, pois, mesmo que os conceitos deônticos sejam diferentes (Proibição 

versus Obrigação) e os contextos (Empresa) e comportamentos (coordenar (equipe)) 

sejam iguais, as entidades são diferentes. Porém se analisarmos as entidades, 

podemos ver que elas estão inseridas no mesmo domínio, um (Gerente também é um 

funcionário), sendo assim existe um conflito normativo indireto. 

Um conflito normativo indireto também pode ocorrer quando os conceitos 

deônticos são iguais, neste caso o conflito ocorre quando os pares normativos definem 

ações (comportamento) diferentes para uma mesma entidade, ações estas que não 

podem ser executadas em um mesmo período de tempo. 

 

𝑵𝟓 =  {𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜, 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎, 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜, 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟 (𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)} 

𝑵𝟔 =  {𝑂𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜, 𝐸𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎, 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜, 𝑖𝑔𝑛𝑜𝑟𝑎𝑟 (𝑐ℎ𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠)} 

 

Como pode-se ver, existe um conflito indireto entre as normas 𝑵𝟓 e 𝑵𝟔. As 

normas obrigam funcionários (agentes, entidades) da Empresa (contexto) a atender e 

ignorar chamadas (ações ou comportamento). O funcionário não pode atender e 

ignorar a chamada no mesmo período de tempo. Sendo assim, tornando as normas 

impossíveis de serem cumpridas. 
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2.4 ONTOLOGIA 

Segundo (SWARTOUT ET AL., 1996), uma ontologia é um conjunto de 

termos estruturados que descrevem um determinado conceito ou tópico e que podem 

fornecer o esqueleto de uma estrutura de uma base de conhecimento. 

Já segundo STUDER et al. (1998), uma ontologia é uma especificação 

explícita e formal de uma conceptualização compartilhada. 

Em (SANTOS, J. S, 2016), temos uma explicação sobre cada termo da 

definição presentada por STUDER et al. (1998). 

 

 Conceptualização: é um modelo abstrato de um domínio específico; 

 Formal: é uma representação descrita em uma linguagem que não seja 

ambígua e que possa ser compreendida tanto por humanos quanto por 

máquinas; 

 Explícita: os conceitos, os relacionamentos, os axiomas, as instâncias 

e restrições utilizados para descrever o domínio devem estar definidos 

explicitamente; 

 Compartilhada: possibilita que diversas entidades possuam uma visão 

compartilhada, isto é, possibilita um entendimento comum de um 

determinado domínio. 

 

Dessa forma uma ontologia é um modelo de dados que representa um 

determinado domínio de aplicação e seus relacionamentos. Uma das principais 

características de ontologias é a possibilidade de reutilizar o conhecimento existe 

sobre o domínio, ou seja, o trabalho de mapeamento do conhecimento do domínio 

pode ser reduzido a somente incrementar a ontologia com os conhecimentos que 

ainda não estão inseridos. 

 

“De acordo com Guarino (1997), ontologias podem ser classificadas 

conforme a sua função, ao grau de formalismo, aplicação, estrutura, 

conteúdo, entre outras maneiras”. (ZAHN, J. O., 2015) 
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Em (ZAHN, J. O., 2015), temos a classificação de ontologias de acordo com 

a sua função: 

 

 Ontologias Genéricas: Esse tipo de ontologia não depende de um 

problema específico (domínio). É um tipo de ontologia que representa 

um conjunto de conceitos mais amplos, tais como conceitos da 

natureza, relativos ao espaço e ao tempo. 

 Ontologias de Domínio: Representa conceitos específicos, de uma 

área (domínio) específico. A computação e a medicina são tipos de 

domínios específicos. Esse tipo de ontologia é uma das mais comuns. 

 Ontologias de Aplicação: É semelhante à Ontologias de Domínio, mas 

são descritas para uma determinada tarefa. 

 Ontologias de Representação: É um tipo de ontologia utilizada para 

representar conhecimentos. 

 Ontologias de Tarefa: De uma maneira geral, descreve conceitos que 

são utilizados por processos, independente de domínio.  

 

Neste trabalho será utilizada uma ontologia de domínio, a Figura 2.2 

apresenta fielmente a ontologia utilizada neste trabalho. Esta ontologia é a mesma 

utilizada por (ZAHN, J. O., 2015) e define entidades e contextos. 

 

A classe Context possui duas subclasses que são (Environment e 

Organization) e a classe Entity possui três subclasses que são (Organization, Agent e 

Role). 

 Além das classes é possível detalhar as classes de acordo com os papeis: 



 Maria e João são entidades do tipo Agente;  

 Estudante e Pesquisador são entidades do tipo papel; 

 Campus Praia Vermelha é uma entidade do tipo organização; 

 Universidade é um contexto na qual as entidades podem habitar; 

 João é um Pesquisador; 

 Maria é uma Estudante; 
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 Estudante e Pesquisador são papéis desempenhados na Organização 

Campus Praia Vermelha; 

 
Esse tipo de modelagem é a base para que conflitos normativos indiretos 

sejam encontrados.  

 

Figura 2.2 - Uma pequena ontologia, seus indivíduos e propriedades. 
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3 TRABALHOS RELACIONADOS 

Neste capítulo serão apresentados os trabalhos existentes que propõem 

uma solução para a detecção de conflitos entre normas em um SMA. 

3.1 CHOLVY AND CUPPENS (1995) 

(SANTOS, J. S, 2016) O trabalho descrito em (CHOLVY; CUPPENS, 1995), 

apresenta uma lógica deôntica baseada no conceito de papeis. Nesta abordagem, as 

normas são associadas a papeis e os agentes herdam um conjunto de normas quando 

estão desempenhando algum papel. 

Cada papel está associado com um conjunto de normas livre de conflitos. 

Logo, conflitos normativos só podem surgir quando um agente desempenha mais de 

um papel e há um conflito entre as normas associadas a esses papeis. Portanto, esse 

trabalho é capaz de relacionar um agente aos papeis que ele pode desempenhar e 

pode detectar conflitos normativos em design time. Uma norma é representada como: 

 

𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎 =  𝐶𝑝𝑎, 

 

onde  𝐶  é um conceito deôntico do conjunto {obrigação, proibição, permissão}; 𝑝  é 

um papel; 𝑎 é a ação sendo regulada. Os componentes das normas são proposições. 

Este trabalho distingue 3 tipos de conflitos normativos entre normas associadas com 

diferentes papéis, como segue: 

 

 Conflito entre duas obrigações, uma regulando uma ação e outra 

regulando a negação dessa ação; 

 Conflito entre uma obrigação e uma proibição regulando a mesma ação; 

 Conflito entre uma norma obrigando uma ação e outra permitindo sua 

negação. 
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3.2 KOLLINGBAUM ET AL. (2006) 

(ZAHN, J. O., 2015). Os autores apresentam no artigo uma abordagem de 

verificação de conflitos entre normas em Organizações Virtuais abertas (OV). Nesse 

tipo de organização, conflitos entre normas é um problema recorrente. Os agentes 

que habitam esse tipo de entidade devem ser capazes de resolver esse tipo de conflito 

para que possam se manter operacionais.  

A arquitetura NoA contribui com o agente na identificação de conflitos 

normativos e contribui com o agente na renegociação de contratos e normas. NoA é 

inspirado no modelo BDI7 clássico (WOOLDRIGE, 2002), mas que apresenta algumas 

características: (i) em NoA, normas são entidades de primeira classe que influenciam 

no raciocínio prático de um agente e (ii) uma maneira específica de deliberação 

chamada informed deliberation, que possibilita o agente a identificar e resolver 

conflitos de maneira eficiente. Outro aspecto importante de NoA é fazer agentes 

robustos contra a potencial ameaça de conflitos. Com isso, NoA garante, segundo os 

autores, que os agentes se mantenham operacionais quando se deparam com um 

conflito normativo.  

Uma característica importante dos autores desse artigo é que apresentam 

a diferença entre conflito e inconsistência. Em tais artigos, os autores afirmam detectar 

conflitos entre normas, apesar dos exemplos utilizados gerarem uma inconsistência e 

não um conflito entre as normas (proibição x obrigação). Na abordagem desse 

trabalho, não é feita a diferenciação entre conflito e inconsistência entre as normas. O 

que é inconsistência neste artigo, é considerado como conflito neste trabalho. 

Os autores neste artigo não formalizam um modelo normativo que rege o 

comportamento das entidades. No entanto, apresentam em seus exemplos uma 

norma com a seguinte estrutura: 

 

 𝑛 =  {𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒ô𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑎çã𝑜)}  

 

A norma consiste de um conceito deôntico (obrigação, proibição e 

permissão), uma entidade e uma ação. Diferente desta abordagem, neste trabalho é 

definido um contexto e o período em que a norma permanece ativa. O período de 
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ativação e desativação da norma não é definido neste artigo, pois não é o foco da 

abordagem dos autores.  

Um conflito entre duas normas, neste artigo, ocorre quando o escopo de 

influência de uma norma sobrepõe o escopo de influência da outra. Cada norma 

possui o seu escopo de influência, tal escopo é definido nas ações do agente. Estes 

escopos podem interceder, podendo indicar um relacionamento de especialização. 

Note que apenas um tipo de relacionamento é definido entre as ações. Neste trabalho 

são expostos quatro tipos de relacionamento entre ações e estados. Outra limitação 

do artigo é a não verificação de conflitos normativos que ocorrem quando normas do 

mesmo tipo são verificadas (i.e., obrigação x obrigação).  

Neste artigo não é apresentado um meio de detectar conflitos normativos 

considerando o domínio da aplicação e suas características. Diferente disso, nossa 

abordagem apresenta um mecanismo capaz de receber uma ontologia, reconhecer 

os elementos e relacionamentos contidos nessa ontologia e determinar os casos de 

conflitos presentes no domínio.  

Além de detectar conflitos, o artigo apresenta um mecanismo para resolver 

os mesmos (através da renegociação de contratos e normas). No entanto, resolver 

conflitos normativos não é o foco deste trabalho. 

3.3 KOLLINGBAUM ET AL. (2007) 

(ZAHN, J. O., 2015). Abordagens orientadas a organizações para a 

formação de SMA assumem que uma comunidade de agentes forma uma 

Organização Virtual. Esta proposta facilita o compartilhamento de recursos e a 

solução de problemas entre software e/ou agentes humanos. OV são definidas por 

um conjunto de papéis, relacionamento entre papeis e normas descrevendo 

obrigações e restrições sociais para um agente que desempenha um papel. A 

proposta dos autores busca por detectar conflitos normativos no contexto de OV. Esse 

tipo de organização, quando situados em um mundo que constantemente sofre 

mudanças, deve sofrer adaptações para se adaptar às mudanças. Essas mudanças 
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naturais afetam o design do agente, fazendo com que as posições normativas de um 

agente podem mudar, fazendo com que conflitos possam surgir.  

Através da utilização de um cenário de Grid Service, este trabalho trata da 

ocorrência de conflitos normativos e como agentes podem se mandar operativos 

quando um conflito entre normas surge. Tal abordagem faz a distinção do que é um 

conflito e o que é uma inconsistência. Um conflito surge quando um agente é 

simultaneamente permitido e proibido de realizar uma ação. Uma inconsistência surge 

quando um agente é simultaneamente obrigado e proibido de realizar uma ação. Esse 

tipo de diferenciação não é considerado neste trabalho, pois em nossa abordagem, 

tudo se resume em conflitos normativos.  

Neste artigo, a abordagem especifica os agentes sob a Arquitetura NoA, 

devido os agentes operar com um mecanismo de planning reativo, onde as 

capacidades do agente são expressadas em um conjunto de planos especificados 

previamente. As normas são especificadas na linguagem de especificação da norma 

NoA, que provê construtores para especificar obrigações, proibições e permissões. O 

modelo normativo utilizado neste artigo segue a seguinte estrutura:  

 

𝑛 =  {𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒ô𝑛𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒, 𝑎çã𝑜)} 

 

Neste artigo um conflito/inconsistência ocorre quando o escopo de 

influência de uma norma sobrepõe o escopo de influência de outra norma.  

No artigo é apresentado três tipos de conflitos: Containment, Intersection e 

Indirect Conflict/Inconsistency. O conflito Containment ocorre quando o escopo de 

uma norma está contido no escopo de outra norma, podendo haver o relacionamento 

de especialização (Refinement) entre as normas. O conflito Intersection ocorre entre 

normas que apresentam intersecção entre os escopos de influência (não existe o 

relacionamento de especialização para esse caso de conflito). O conflito Indirect 

Conflict/Inconsistency ocorre entre ações são obrigatórias e os estados que são 

efeitos de tal ação são proibidas, e vice-versa. Diferente dessa abordagem, a única 

distinção entre tipos de conflitos apresentado neste trabalho é o de conflitos diretos e 

indiretos. O que buscamos apresentar nesta atual abordagem foram os motivos que 

levaram um par normativo a apresentar conflitos entre elas. Além disso, consideramos 

conflitos que ocorrem entre ações, através da dependência que uma ação pode ter 
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sobre a outra, considerando também que existe um estado que faz a ligação entre tais 

ações.  

O ponto chave da abordagem dos autores constitui em definir níveis de 

consistências: Strong Consistency (todas as obrigações são consistentes), Weak 

Consistency (nem todas as obrigações apresentam consistência entre elas) e 

Inconsistency (nenhuma obrigação é consistente). Através da obtenção do nível de 

consistência de uma norma, o agente pode realizar a renegociação dos contratos. O 

objetivo da renegociação de contratos é criar ou estender um conjunto de opções ao 

agente. Com isso, o agente pode renegociar um conjunto de normas, estendendo ou 

reduzindo o escopo de influência ou sobrescrevendo proibições. Não entraremos no 

mérito da renegociação de contratos, pois isso apresenta características de resolução 

de conflitos entre normas. É importante lembrar que resolver conflitos normativos não 

faz parte dos objetivos deste trabalho. É possível notar que os modos de verificar 

conflitos normativos são distintos, bem como a forma de considerar um conflito. Outro 

fator que diferencia grandemente a abordagem deste artigo com este trabalho é a 

capacidade de verificar relacionamentos entre contextos e entidades. O artigo não 

apresenta um método para a verificação de relacionamentos entre entidades. De fato, 

o artigo está focado em apresentar um mecanismo capaz de detectar 

conflitos/inconsistências entre ações (e eventualmente entre os estados efeito de tais 

ações).  

Finalizando o estudo sobre este artigo, os autores propõem uma técnica de 

rotular as ações, numa tentativa de acumular informações sobre normas conflitantes 

em relação com uma ação. Essa técnica propõe que informações sobre uma ação 

sejam armazenas em uma tupla, 

 
 

𝑙 =  {𝛼, 𝑀𝑂𝑇𝐼𝑉𝐴𝑇𝑂𝑅𝑆, 𝑃𝑅𝑂𝐻𝐼𝐵𝐼𝑇𝑂𝑅𝑆}, 
 
 
onde 𝛼  é a ação rotulada, 𝑀𝑂𝑇𝐼𝑉𝐴𝑇𝑂𝑅𝑆 é um conjunto de obrigações que motiva a 

consideração da ação como uma candidata para a execução e 𝑃𝑅𝑂𝐻𝐼𝐵𝐼𝑇𝑂𝑅𝑆 é um 

conjunto de proibições ou obrigações que conflitam com todas as obrigações contidas 

no conjunto de 𝑀𝑂𝑇𝐼𝑉𝐴𝑇𝑂𝑅𝑆. Se o conjunto de 𝑃𝑅𝑂𝐻𝐼𝐵𝐼𝑇𝑂𝑅𝑆 é vazio, então é 

considerado que uma obrigação é, ao menos, Weakly Consistent. Se o conjunto de 
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𝑃𝑅𝑂𝐻𝐼𝐵𝐼𝑇𝑂𝑅𝑆 é vazio em todas os rótulos, onde uma obrigação ocorre no conjunto 

de 𝑀𝑂𝑇𝐼𝑉𝐴𝑇𝑂𝑅𝑆, então a obrigação é Strongly Consistent. Isso torna possível 

verificar o nível de consistência de obrigações. Este trabalho não busca conflitos 

normativos através dos rótulos que podem ser aplicados sobre cada uma das ações, 

mas sim sobre os relacionamentos que os comportamentos (estados e ações) 

apresentam entre si (definidos na ontologia), bem como os relacionamentos entre 

entidade, contexto e intersecção de tempo de ativação de uma norma. 

3.4 VASCONCELOS ET AL. (2007) 

(ZAHN, J. O., 2015). Neste artigo os autores apresentam uma abordagem 

de verificação de conflitos normativos no escopo de OV governados por normas. Esse 

tipo de organização define, governa e facilita na coordenação do compartilhamento 

de recursos e resolve problemas em sociedades de agentes. A abordagem possui 

como foco organizações virtuais como SMA, em que agentes humanos e de software 

interagem para atingir metas individuais e globais.  

Essa abordagem faz diferenciação entre conflito e inconsistência. Quando 

uma ação é simultaneamente permitida e proibida, um conflito surge entre as normas. 

Quando uma ação é simultaneamente obrigatória e proibida, é definido uma 

inconsistência entre as normas.  

O artigo apresenta um modelo normativo onde a norma 𝜔 é uma tupla, 

definida conforme abaixo: 

 

𝜔 {𝜈, 𝑡𝑑, 𝑡𝑎, 𝑡𝑒} 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙 𝜈, 

 

- 𝑶𝛼: 𝜌𝜑 𝜊 𝛤 (é uma obrigação),  

- 𝑷𝛼: 𝜌𝜑 𝜊 𝛤 (é uma permissão),  

- 𝑭𝛼: 𝜌𝜑 𝜊 𝛤 (é uma proibição), 

 

onde 𝛼  e 𝜌 são termos, 𝜑 𝜊 𝛤 é uma fórmula atômica de primeira ordem com 

restrições; 𝑡𝑑, 𝑡𝑎, 𝑡𝑒 ∈ 𝑰𝑁 são, respectivamente, o tempo quando 𝜈 é introduzida, 
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quando 𝜈 é ativada e quando 𝜈 expira, 𝑡𝑑, ≤  𝑡𝑎, ≤ 𝑡𝑒. O termo 𝛼  identifica o agente 

da norma e o termo 𝜌  é o papel desempenhado pelo agente. Assim, a norma utilizada 

pelos autores possui um conceito deôntico, uma entidade, um papel, uma ação e 

fatores de ativação e desativação.  

O modelo normativo utilizado nesse artigo não define um contexto, ou seja, 

não define a área de atuação da norma. A abordagem apresentada neste trabalho 

considera a definição de um contexto na norma, delimitando a área de atuação da 

mesma. Desse modo, uma entidade só deve cumprir com a norma se a mesma estiver 

presente no contexto especificado pela norma.  

No artigo é utilizado o conceito de unificação dos termos de primeira ordem 

para a verificação da existência de conflitos e inconsistência. A unificação das normas 

permite analisar se uma norma sobrepõe a outra, através da influência que expressa 

uma sobre as outras. Em nossa abordagem, um conflito é detectado através da 

propagação da norma. O mecanismo de detecção de conflitos se utiliza de um método 

diferente do apresentado no artigo, pois a proposta desse trabalho é a verificação dos 

relacionamentos existentes entre os elementos definidos na norma, através da 

obtenção do conhecimento sobre o domínio da aplicação.  

Os autores demonstram como o mecanismo de verificação de conflitos – 

até então capaz de verificar apenas conflitos diretos – pode ser adaptado para a 

detecção de conflitos indiretos. O mecanismo adaptado é capaz de detectar conflitos 

entre ações diferentes, através da reescrita da norma, mas não leva em consideração 

o esquema das ações (estado como condição da ação, ação, estado como efeito da 

ação). Apesar de eficiente, a ausência da consideração de estados como 

comportamentos das entidades demonstra ser uma limitação deste artigo. O trabalho 

dos autores também não considera a existência de conflitos entre normas que são 

simultaneamente obrigadas ou permitidas. 
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3.5 FENECH ET AL. (2008) 

(SANTOS, J. S, 2016) A proposta de (FENECH ET AL., 2008) aborda o uso 

de múltiplos contratos para regular uma organização. Cada contrato e a conjunção de 

contratos precisa ser livre de conflitos. 

Nesse contexto os autores desenvolveram um procedimento de decisão 

para detectar conflitos em design time em contratos escritos em CL (PRISACARIU; 

SCHNEIDER, 2007), uma linguagem formal para especificar contratos eletrônicos 

deônticos. Cláusulas do contrato CL podem representar ou uma obrigação, ou uma 

proibição ou uma permissão. Afim de detectar conflitos, esse trabalho estende a trace 

semântico apresentada em (KYAS PRISACARIU; SCHNEIDER, 2008), o que permite 

verificar se um trace satisfaz o contrato ou não. A análise de conflitos pode capturar 

quatro tipos diferentes de conflitos: (i) proibições e obrigações regulando a mesma 

ação; (ii) proibições e permissões regulando a mesma ação; (iii) duas obrigações 

regulando ações mutuamente exclusivas; (iv) obrigações e permissões regulando 

ações mutuamente exclusivas. Em (FENECH ET AL., 2009) o método de detecção é 

explicado em detalhes. O algoritmo gera um autômato que aceita todos os traces que 

satisfazem o contrato. Uma situação de conflito normativo pode resultar no alcance 

de um estado onde a única opção é violar o contrato. Por esse motivo, qualquer trace 

infinito que resulte em um estado conflitante não será aceito pela semântica. 

Uma cláusula de contrato regula ação e pode ser ou uma cláusula de 

obrigação (CO), ou de permissão (CP) ou de proibição (CF), ou uma conjunção de 2 

cláusulas ou uma cláusula condicional. As ações podem ser atômicas, ou compostas, 

ou concorrentes. Ações atômicas são representadas por letras minúsculas, ações 

compostas são representadas por letras gregas e ações concorrentes são 

representadas por letras gregas com um & subscrito. 

Ações compostas são formadas por ações atômicas usando os operadores: 

& (para ações ocorrendo concorrentemente);∙ (para ações ocorrendo em sequência); 

+ (para uma escolha entre ações); e * (Kleene star2). 1 representa uma expressão de 

ação correspondendo a qualquer ação e 0 representa uma ação impossível. Quando 

uma cláusula do contrato é violada, um contrato de reparação C tem que ser 

executado;[𝛽]𝐶 é interpretado como: 
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Se a ação é executada então o contrato C tem que ser executado; se 𝛽  

não é executado, o contrato é trivialmente satisfeito. A condição de ativação é a 

ocorrência de um evento ou a performance de uma ação. Ações mutuamente 

exclusivas são representadas como: a # b. 

3.6 VASCONCELOS ET AL. (2009) 

(ZAHN, J. O., 2015). Neste artigo, os autores apresentam mecanismos para 

a detecção e resolução de conflitos normativos. Tais mecanismos são baseados na 

unificação de primeira ordem e técnicas de resolução de restrições. Através de 

sofisticados algoritmos, o artigo apresenta um gerenciamento de posições normativas, 

que consiste na adoção e remoção de permissões, obrigações e proibições em 

sociedades de agentes. A preocupação dos autores está voltada em como manter as 

normas como sendo um meio de excluir comportamentos antissociais sem alterar o 

design de agentes ou restringir sua autonomia. Para isso, é formalizado um conceito 

prático de autoridade e modelos de conflitos que podem surgir como resultado de 

delegações.  

Uma norma 𝜔 é uma tupla, definida conforme abaixo: 

 

𝜔 {𝜈, 𝑡𝑑, 𝑡𝑎, 𝑡𝑒} 𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙 𝜈, 

 

- 𝑶𝛼: 𝜌𝜑 𝜊 𝛤(é uma obrigação),  
- 𝑷𝛼: 𝜌𝜑 𝜊 𝛤(é uma permissão),  
- 𝑭𝛼: 𝜌𝜑 𝜊 𝛤(é uma proibição), 

 

onde 𝛼  e 𝜌  são termos, 𝜑 𝜊 𝛤 é uma fórmula atômica de primeira ordem com 

restrições; 𝑡𝑑, 𝑡𝑎, 𝑡𝑒 ∈  𝑰𝑁 são, respectivamente, o tempo quando 𝜈 é introduzida, 

quando 𝜈 é ativada e quando 𝜈 expira, 𝑡𝑑, ≤  𝑡𝑎, ≤ 𝑡𝑒. O termo 𝛼  identifica o agente 

da norma e o termo 𝜌  é o papel desempenhado pelo agente. Assim, a norma utilizada 

pelos autores possui um conceito deôntico, uma entidade, um papel, uma ação e 

fatores de ativação e desativação.  
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O modelo normativo não define um contexto, ou seja, não define a área de 

atuação da norma. Diferente deste artigo, o modelo normativo desse trabalho é 

composto por um contexto, que define e restringe a área de atuação de uma norma. 

Assim, a entidade deve cumprir com a norma somente se estiver presente em tal 

contexto. A norma também se aplica somente sobre ações, impossibilitando assim 

definir restrições sobre um estado. Outra grande diferença entre os modelos 

normativos utilizados em ambas abordagens, está relacionado com entidades. As 

entidades consideradas neste artigo são os agentes e o papéis, não sendo 

considerados organizações. As normas podem ser aplicadas sobre um grupo de 

agentes (organizações) e o verificador de conflitos deve ser capaz de verificar se 

existe algum relacionamento entre, por exemplo, normas aplicadas a um papel e 

normas aplicadas sobre uma organização. 

Para a detecção de conflitos normativos, os autores utilizam a análise de 

sobreposição de escopos de influência. Assim, quando o escopo de influência de uma 

norma sobrepõe o escopo de influência de outra, um conflito é constatado. Em outras 

palavras, um conflito normativo surge, de acordo com a abordagem dos autores, 

quando uma ação é simultaneamente proibida e obrigada/permitida, e suas variáveis 

tem sobreposição de valores. Note que neste artigo, os autores não consideram a 

possibilidade de existência de conflitos normativos entre modalidades semelhantes 

(i.e., permissão x permissão, obrigação x obrigação e permissão x obrigação). Neste 

trabalho, conflitos podem ocorrer entre normas que possuem modalidades 

semelhantes.  

No artigo também é apresentado o problema de conflitos normativos 

indiretos, que são dependentes de domínio. No entanto, as abordagens dos autores 

consideram apenas conflitos que ocorrem entre ações relacionadas, não 

considerando assim, o relacionamento existente entre ações e estados. Essa é uma 

limitação importante do artigo e que a solução é expressada neste trabalho. Verificar 

conflitos entre estados e ações só é possível quando consideramos as características 

do domínio da aplicação.  

O artigo apresenta ainda, um meio de resolução dos conflitos detectados 

através da abordagem de verificação de conflitos. Verificar conflitos não faz parte do 

escopo deste trabalho, mas é uma de nossas preocupações para esforços futuros. 
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3.7 SILVA, ZAHN (2013) 

(ZAHN, J. O., 2015). O trabalho apresentado por (SILVA; ZAHN, 2013), 

consiste um conjunto de passos a serem dados, afim de que conflitos entre pares de 

normas sejam detectados. O trabalho apresenta um conjunto de algoritmos para a 

verificação de conflitos normativos que regulam diferentes ações, porém relacionadas.  

Nesse trabalho são definidos quatro relacionamentos entre ações – 

Refinement, Dependency, Composition e Orthogonality. O artigo também considera 

os relacionamentos existentes entre contextos e entidades, estendendo o trabalho 

apresentado em SILVA; ZAHN (2013). Os relacionamentos entre contextos e 

entidades são: Inhabit, Play, PlayIn e Ownership.  

Os autores apresentam uma estrutura normativa com um elevado nível de 

detalhamento dos elementos. Segundo os autores, uma norma 𝑛 é composta por um 

conceito deôntico (𝑑𝑒𝑜𝐶) de um conjunto {obrigação ou proibição}, um contexto 𝑐 

(pertencente a um conjunto de contextos) onde a norma é definida, uma entidade 𝑒 

(de um conjunto de entidades) que é a entidade que deverá cumprir com a norma, 

uma ação 𝑎 (de um conjunto de ações) que está sendo regulada, uma condição de 

ativação 𝑎𝑐 (de um conjunto de condições) que é o fator de ativação da norma, uma 

condição de desativação da norma 𝑑𝑐 e, por fim, o status 𝑠 da norma (cumprida, 

violada ou nulo). Assim, esse completo modelo normativo possui a seguinte estrutura:  

 

𝑛 =  {𝑑𝑒𝑜𝐶, 𝑐, 𝑒, 𝑎, 𝑎𝑐, 𝑑𝑐, 𝑠}. 

 

Note que existe uma grande semelhança entre o modelo de norma 

apresentada pelos autores com o modelo de norma apresentado neste trabalho. Isso 

se deve ao embasamento do modelo da atual abordagem com o modelo utilizado em 

SILVA e ZAHN (2013) e em ZAHN e SILVA (2014). A diferença dos modelos 

normativos utilizados na atual pesquisa e na pesquisa dos autores é a inserção de um 

identificador para a norma (𝑖𝑑), a capacidade de se definir um estado na norma e a 

retirada do status.  
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A proposta dos autores se diferencia das propostas apresentadas neste 

trabalho em diversos pontos. Primeiramente, a proposta de SILVA e ZAHN (2013) 

busca detectar conflitos normativos considerando apenas ações como 

comportamento regido pela norma. Neste trabalho é considerado os relacionamentos 

definidos entre estados e ações, devido o relacionamento direto que um estado possui 

com uma ação, e vice-versa. Nesse trabalho é apresentado um mecanismo completo 

de verificação de conflitos normativos, desde a elaboração de um modelo padrão de 

ontologia, bem como o desenvolvimento de um protótipo capaz de verificar a 

existência de conflitos partindo dessa ontologia. 

3.8 ZAHN, J. O., (2015) 

O trabalho de (ZAHN, J. O., 2015), consiste na apresentação de uma 

ferramenta para verificação de conflitos diretos e indiretos, seguindo os parâmetros 

apresentados em (SILVA; ZAHN, 2013). Este é o trabalho que mais se assemelha a 

este aqui apresentado. 

O trabalho de (ZAHN, J. O., 2015) apresenta o Conflict Checker como uma 

ferramenta que possibilita a verificação dos conflitos com base no conhecimento do 

domínio, que são definidos em ontologias. Os conceitos de ontologia foram definidos 

no Capítulo 2. 

As ontologias são representadas logicamente em arquivos de extensão 

“OWL”, esses arquivos são lidos pelo Conflict Checker e toda a lógica de verificação 

de conflitos par a par é executada. 

Por fim a ferramenta apresenta a quantidade de normas existentes no 

arquivo, o número de verificações par a par realizadas, o número de conflitos 

detectados, e o número de verificações que não conflitaram.  
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4 O SOFTWARE CONFLICT CHECKER 

Neste capítulo será apresentada a ferramenta de detecção de conflitos 

normativos diretos e indiretos desenvolvida neste trabalho. O Conflict Checker faz a 

verificação de conflitos se baseando na ontologia que define as normas e os 

relacionamentos entre os elementos da norma.  

As próximas sessões do capítulo irão apresentar superficialmente a versão 

Desktop do Conflict Checker e detalhadamente o funcionamento, propriedades, 

especificação e implementação do Web Conflict Checker. As ferramentas utilizadas 

no desenvolvimento do trabalho são software’s livres e disponíveis na Internet. A 

linguagem de programação utilizada é o Java. A API “OWL-API” foi utilizada para que 

a implementação das regras em ontologias fosse possível. O ambiente de 

desenvolvimento (IDE) utilizado foi o Eclipse Neon 3 Release 4.6.3. A ferramenta de 

gerenciamento Maven versão 1.8, foi utilizada para o gerenciamento das 

dependências e repositórios em conjunto com o framework Primefaces, que possibilita 

uma melhor experiência na usabilidade do software. 
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4.1 VISÃO GERAL 

Nesta seção iremos falar da versão Desktop e da versão Web do Conflict 

Checker, além de apresentar a especificação da versão Web. 

O Conflict Checker inicialmente foi desenvolvido somente para a versão 

Desktop e este trabalho tem por finalidade o desenvolvimento da versão Web. 

4.1.1 A VERSÃO DESKTOP 

O Conflict Checker Desktop é um software construído para detectar 

conflitos entre normas, sejam estes conflitos diretos ou indiretos. 

Na Figura 4.1, temos a visão da interface gráfica da ferramenta, em sua 

versão desktop. A ferramenta apresenta três botões que regulam o funcionamento do 

sistema. 

 A versão desktop do Conflict Checker, apresenta certas limitações 

referentes a disponibilidade de acesso à aplicação. Esta ferramenta só pode executar, 

após o download e execução do arquivo com extensão “.jar” no sistema operacional. 
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Figura 4.1 - Tela Inicial da versão Desktop 

 

 

4.1.2 ESPECIFICAÇÃO DO WEB CONFLICT CHECKER 

Nesta seção iremos apresentar a especificação do Web Conflict Checker. 

Os testes internos da ferramenta foram executados de acordo com o modelo proposto 

em (ZAHN, J. O., 2015). 

Na Figura 4.2 abaixo temos o Diagrama de classes do Conflict Checker, a 

classe Conflict Checker e Ontology estão definidas como controle na versão Web. 

A classe Ontology é responsável por extrair informações dos 

relacionamentos entre os elementos existentes no domínio e das normas. O método 

𝑔𝑒𝑡𝑁𝑜𝑟𝑚𝑠(𝑤𝑎𝑦: 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔), cria uma lista contendo todas as normas existentes. Esta 
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lista é utilizada pelo método  𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑒𝑁𝑜𝑟𝑚(𝑛𝑜𝑟𝑚𝑠: 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦𝐿𝑖𝑠𝑡 < 𝑆𝑡𝑟𝑖𝑛𝑔 >), que é 

responsável por coordenar a extração de todas as informações referentes a tal norma. 
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Figura 4.2 - Diagrama de Classes do Web Conflict Checker 
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As classes Context, Entity e Behavior são classes que instanciam, 

respectivamente, os contextos, as entidades e os comportamentos presentes no 

domínio.  

Os relacionamentos entre entidades são definidos nas classes Play, 

Ownership e EntityHierarchy. Estas classes são subclasses da RelEntity.  

A classe RelContext é uma classe abstrata, portanto, não é instanciada. Tal 

classe possui duas subclasses definidas em um relacionamento de herança: 

ContextHierarchy e Inhabit.  

Já os relacionamentos entre comportamentos são definidos na classe 

RelBehavior, que possui como subclasses as classes Orthogonal, Dependency, 

Refinement e Composition. 

A classe Log é instanciada com os resultados das verificações. Em cada 

par normativo verificado, uma nova instância de log é criada como o motivo pelo qual 

ocorreu ou não conflito. 

A classe Conflict Checker tem a função de controlar a execução do sistema. 

Ela aplica a regra de negócio já definida e seus quatro métodos principais controlam 

todo o fluxo. Seus métodos são: 

 

 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝑇𝑖𝑚𝑒() -> Verifica o período de ativação e desativação das 

normas. 

 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝐸𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦() -> Verifica as Entidades. 

 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑥𝑡 () -> Verifica o contexto definido no par normativo 

 𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘𝐵𝑒ℎ𝑎𝑣𝑖𝑜𝑟() -> Verifica comportamentos sendo regidos pelas 

normas. 
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Figura 4.3 - Diagrama de Sequência para Verificação de Conflitos 

Verificar Conflitos 
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4.1.3 A VERSÃO WEB 

Com o objetivo de solucionar a limitação da disponibilidade de acesso, o 

Web Conflict Checker foi desenvolvido. Assim que o projeto estiver hospedado, a 

ferramenta estará disponível para acesso livre. Atualmente ele se encontra disponível 

para download1. 

O Web Conflict Checker foi construído com o intuito de verificar os conflitos 

normativos, se baseando na representação do conhecimento do domínio, para que 

dessa forma se possa detectar os conflitos indiretos. 

 A Figura 4.4 apresenta a visão da interface do software. Existe o campo 

“Ontology”, que apresenta as informações da ontologia, o campo “Conflict Case” que 

apresenta os conflitos resultantes entre as normas, o campo “Norms” que apresenta 

a quantidade de normas declaradas na ontologia, o campo “Verifications” que 

apresenta o número de verificações feitas no processo, ou seja o número de pares 

normativos verificados, o campo “Conflicts” que apresenta o número de conflitos 

detectados e o campo “Conflict Free” que apresenta o quantidade de pares normativos 

que não ocorreu conflito. 

O Botão “Choose” abre para o usuário a tela do explorador de arquivos do 

sistema operacional para que o usuário selecione o arquivo OWL a ser verificado– 

Figura 4.5.  Após selecionado, o arquivo será endereçado no componente, ou seja, 

apenas pré-carregado – Figura 4.6. 

                                            

1 https://goo.gl/NfDFQg 
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Figura 4.4 - O Web Conflict Checker 

 

 

Figura 4.5 - Entrada de Informações 
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O botão upload realiza a leitura do arquivo, carregamento das informações 

em memória, verificação dos relacionamentos, entidades, contextos e normas no 

Conflict Checker, o campo Ontology exibe o resultado final da verificação – Figura 4.7. 

 O botão reset tem a função de reiniciar a execução do software, limpando 

todas as variáveis, informações da Ontologia e verificações realizadas. O botão só 

fica ativo quando existe uma ontologia carregada em memória.  

 O botão execute, aplica as regras de verificação dos conflitos normativos, 

ou seja, ele organiza as normas em pares, de modo a comtemplar todas as 

combinações possíveis. Após toda a verificação dos pares normativos, os mesmos 

são exibidos no campo Conflict Case, com a informação de par normativo em conflito, 

ou não – Figura 4.8. Além do campo Conflict Case, os campos Norms, Verifications e 

Conflict Free, também são atualizados com os valores mencionados acima. 

 

 

Figura 4.6 - Pré-carregamento do Arquivo 
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Figura 4.7 - Informações sobre a Ontologia 

 

Figura 4.8 - Resultado das Verificações 
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4.2 MECANISMO PARA DETECÇÃO DE CONFLITO 

Nesta seção apresentamos os conceitos necessários para entendimento 

do funcionamento do Conflict Checker e definições fundamentais para a detecção de 

conflitos normativos. Na subseção 4.2.1 será apresentada a estrutura normativa 

utilizada neste trabalho. Da subseção 4.2.2 até a subseção 4.2.5 serão apresentados 

os conceitos de Contexto, Entidade, Comportamento e Fatores de Ativação e 

desativação da Norma. 

4.2.1 ESTRUTURA NORMATIVA 

A estrutura normativa utilizada nesse trabalho é baseada na estrutura 

apresentada em ZAHN (2015). Em ZAHN (2015) o comportamento da norma foi 

estendido para que fosse possível especificar o estado, possibilitando assim a 

especificação de normas que definem o alcance de um estado. 

 

Definição 1 (Norma). A norma é uma tupla: 
 

𝑁𝑜𝑟𝑚 =  {𝑖𝑑, 𝐷, 𝐶, {𝐸 ∪ {_}}, 𝐵, 𝐶𝑛𝑑1, 𝐶𝑛𝑑2} 

 

O 𝑖𝑑  determina o identificador da norma; 

𝐷 determina o conceito deôntico (permissão (pe), proibição (pr), obrigação (ob)); 

𝐶 determina o contexto onde a norma será aplicada; 

𝐸 determina a entidade que encarregada de cumprir a norma; 

𝐵 determina o comportamento que será regulado (ação); 

𝐶𝑛𝑑1 e 𝐶𝑛𝑑2  são as condições de ativação e desativação da norma. 

 

A norma é definida dentro de um contexto 𝐶, fora de seu contexto uma 

norma não é válida. A entidade 𝐸, no qual o comportamento é regulado, deve executar 

o que está disposto na norma, se a mesma estiver dentro contexto onde a norma foi 
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definida. Neste trabalho será considerado que uma norma pode ser definida no 

contexto de uma organização, i.e., um grupo de agentes ou de um ambiente. 

Uma norma define o comportamento de uma organização, de um agente 

ou de um papel. A condição de ativação 𝐶𝑛𝑑1 e 𝐶𝑛𝑑2, define a ocorrência de um 

evento como uma data, cumprimento de uma norma ou execução de uma ação. A 

seção 4.2.5 apresenta a definição sobre a utilização deste elemento. 

4.2.2 CONTEXTO 

O contexto de uma norma define o escopo onde a mesma é válida. A 

hierarquia de contextos define que um contexto (Context) pode ser um ambiente 

(Environment) ou uma organização (Organization), especializando mais ainda, 

podemos mencionar que a hierarquia de Organização pode conter sub-organizações 

(SILVA et al., 2003) e a hierarquia de ambientes pode conter organizações e também 

diretamente os agentes de software. Dessa forma uma norma só está válida, se a 

entidade estiver dentro do contexto regulado pela norma. Se a entidade não estiver 

dentro do contexto definido pela norma, a norma não possui validade. Vejamos o 

exemplo abaixo para melhor entendimento. 

 

𝑵𝟏: {𝑜𝑏𝑟𝑖𝑔𝑎çã𝑜, 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑢𝑒𝑟𝑟𝑎, 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑤𝑎𝑟𝑒, 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑙ℎ𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠}  

 

A norma 𝑵𝟏 só está válida no contexto “zona de guerra”. Se o “agente de 

software” estiver em um contexto que não está inserido na hierarquia de contextos 

definidos na ontologia para a zona de guerra, esta norma não possui validade. 

Se a norma não especifica um contexto, considera-se então que a norma 

se aplica a todos os contextos do domínio, i.e., a todos os ambientes e todas 

organizações. (ZAHN, J. O., 2015) 

A Figura 4.9, mostra que um contexto pode ser uma organização 

(Organization) ou um ambiente (Environment), isso é o considerado neste trabalho.  
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Figura 4.9 - Ontologia de Contexto 

A Figura 4.10 ilustra uma ontologia para representação de diferentes tipos 

de contexto. Neste exemplo Brasil é um contexto do tipo ambiente, enquanto que UFF 

é um contexto do tipo Organização. 

 

 

Figura 4.10 - Exemplos de diferentes tipos de contexto 
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4.2.3 ENTIDADE 

A entidade é o elemento da estrutura normativa que irá executar a ação 

definida na norma, ou seja, a norma quando definida é aplicada sobre a entidade. 

Na estrutura normativa quando definimos o valor “_”, estamos dizendo que 

a norma deve ser aplicada em todos as entidades do contexto. Na Figura 4.11 

podemos ver que a Entidade (Entity), pode ser um agente (Agent), uma organização 

(Organization) ou ainda um papel (Role). 

Conforme mencionado no Capítulo 2, os agentes são programas 

autossuficientes, que executarão uma determinada ação, de acordo com a percepção 

que o mesmo tiver sobre o ambiente ou o domínio, em que o mesmo atua ou possui. 

Um papel pode ser definido como um elemento que guia e restringe o 

comportamento de um agente em uma organização, garantindo aos agentes que 

desempenham um mesmo papel os mesmos direitos, deveres e oportunidades 

(VASCONCELOS et al., 2009). 

Uma organização é uma entidade que agrupa outras entidades que 

desempenham papéis. Uma organização define os papeis que devem ser 

desempenhados por um agente ou sub-organizações. (ZAHN, J. O., 2015) 

 

 

Figura 4.11 - Ontologia de Entidade 
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Na Figura 4.12 podemos ver uma ontologia que define Professor como uma 

Entidade do tipo papel, o Agent_1 como uma Entidade do tipo agente, e UFF como 

uma entidade do tipo organização. 

 

 

Figura 4.12 - Exemplos de diferentes tipos de entidade 

4.2.4 COMPORTAMENTO 

O comportamento representa a ação ou estado de um agente que a norma 

irá regular. A entidade irá executar o comportamento definido na norma. 

 A ação é a execução de um agente de software que altera o estado em um 

ambiente. Por sua vez, o resultado da execução de uma ação gera o estado efeito, 

descrito na Figura 4.13. O estado condição, também ilustrado na Figura 4.13 

representa o estado necessário para que a execução de ação possa acontecer. 

Segundo (RUSSEL e NORVIG, 2010), o estado efeito pode ser também o estado 

condição para execução de uma outra ação, conforme podemos ver nas linhas 

tracejadas da figura 4.13. 

 Segundo (ZAHN, J. O., 2015), o estado de um agente define a condição 

de execução de uma ação em um determinado instante de tempo. Assim, um estado 
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é consequência das modificações realizadas por ações, exceto o estado inicial do 

ambiente (RUSSEL e NORVIG, 2010). 

 

 

Figura 4.13 - O ciclo dos estados e ações de um agente. 

4.2.5 FATORES DE ATIVAÇÃO E DESATIVAÇÃO 

Os fatores de ativação e desativação, são os elementos presentes na 

norma que identificam quando uma norma será ativada e quando ela será desativada. 

 Diversos fatores podem ser levados em conta para que a norma seja 

ativada ou desativada, dentre esses fatores podemos citar: a violação de uma norma, 

a execução de uma norma, a modificação de um estado, ou uma data. Porém neste 

trabalho, será considerado somente datas como estes fatores, pois para utilização de 

outros elementos como identificadores de ativação e desativação, seria necessário 

conhecimento sobre o domínio, aumentando assim a complexidade da Ontologia. 

Assim o fator ou condição neste caso será tratado como data (dd/MM/yyyy) e hora 

(hh:mm:ss). Será considerado que uma norma está ativa quando a condição de 

desativação está inválida e a condição de ativação está válida. E será considerado 

que uma norma está inativa quando a condição de desativação está válida. 

 Quando a condição de ativação não está especificada, é considerado que 

a norma está ativa até que a condição de desativação esteja válida. E no caso de a 

condição de desativação não estar especificada é considerado que a norma está ativa, 

a partir do momento que a condição de ativação esteja válida. 
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 Caso nenhuma das condições estejam especificadas, a norma estará ativa 

em todo o tempo. 

 

Vejamos o exemplo da seguinte norma abaixo: 

 

𝑵𝟏 =  (𝑁01, 𝑂𝐵𝑅𝐼𝐺𝐴ÇÃ𝑂, 𝑈𝐹𝐹, 𝑎𝑙𝑢𝑛𝑜, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑐𝑒𝑟 (𝑎𝑢𝑙𝑎), 14/03/2016 00: 00: 00, 
𝟎𝟏/𝟎𝟕/𝟐𝟎𝟏𝟔 𝟎𝟎: 𝟎𝟎: 𝟎𝟎) 

 

A norma 𝑵𝟏 representada acima, define que os alunos devem comparecer a aula de 

14/03/2016 até 01/07/2016, sendo assim no dia 01/07/2016 a condição de desativação 

está válida, i.e., a norma não precisa mais ser cumprida. 
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5 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 

 

A realização desse trabalho me proporcionou um conhecimento que 

anteriormente não tinha sobre conflitos e tem um grande potencial de utilização o 

quanto mais abstrato for, com relação a aplicação em domínios. Considero este 

trabalho muito interessante e com várias oportunidades de melhoria tanto na 

abordagem como construção do software. 

Neste trabalho foi apresentado detalhes do desenvolvimento da versão Web 

para o software Conflict Checker. Os testes internos e implementação foram feitos 

seguindo o modelo apresentado em (ZAHN, J. O., 2015). O Web Conflict Checker está 

disponível online2.  

Foram identificados alguns pontos a serem revistos e melhorados, alguns 

pontos destes, até já identificados por (ZAHN, J. O., 2015) e (SANTOS, J. S, 2016). 

Estes pontos estão listados abaixo: 

 

 No software Web Conflict Checker, uma combo box ou um radio 

button podem ser inseridos, para que a filtragem dos pares 

normativos que estiverem em conflito e os que não estiverem em 

conflito, seja possível. 

 Uma combo box também poderia existir para o campo de ontologia. 

Dessa forma, poderiam ser exibidas somente, as normas inseridas 

na ontologia, o contexto definido, a hierarquia de contexto, as 

entidades e todos os campos especificados a ontologia, de acordo 

com o filtro. 

 Atualmente o Web Conflict Checker é capaz de verificar apenas uma 

ontologia por vez. Seria interessante verificar mais de um arquivo 

simultaneamente. 

 Implementar a opção de utilização ou não da Wordnet (Banco de 

dados Léxico) no software. 

                                            

2https://goo.gl/NfDFQg 
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