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For over a decade now, ﬁve things have been clear
about twenty ﬁrst century journalism:
OVERCOMING THE
CURRENT OPACITY (Web
2.0 => 3.0)
Mo@va@on
Time to step away from
the ‘bright, shiny things’?
Towards a sustainable
model of journalism
innova]on in an era of
perpetual change

• it operates in a permanent state of change
(Nielsen 2012);
• audiences are central (Bruns 2014);
• the future of news is digital, and it is bound up
with social media and mobile technology (Küng
2015);
• tradi]onal business models are unsustainable
(Evens et al 2017);
• and threats to media freedom are growing in
parallel (UNESCO 2018).

OVERCOMING THE
CURRENT OPACITY
(Web 2.0 => 3.0)
Time to step away from
the ‘bright, shiny things’?
Towards a sustainable
model of journalism
innovation in an era of
perpetual change

The concept of ‘innovation’ – in its technological,
economic, structural, creative and social
manifestations – sits at the intersection of these
factors and it is critical to journalism’s survival.
Pavlik (2013) described journalism innovation as
‘The key to the viability of news media in the
digital age.
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/time-stepaway-bright-shiny-things-towards-sustainable-model-journalisminnovation-era

PRÁTICA (O PRIMEIRO MAPA) : Ver a Figura 1.11, Livro texto 3. Nós
podemos visualizar no diagrama apresentando a relação que existe entre Web
Semântica, Dados Conectados, RDF e os diversos formatos de dados
estruturados.
Desta forma, os padrões de Dados Conectados permitem que qualquer pessoa
publique os dados de uma forma que pode ser lido por pessoas e processado por
máquinas.

.

De que falaremos
: DADOS
Módulo IIA

DADOS 1\4:
a) Visão Holis]ca: Da Produção ao
Consumo de Dados Abertos
b) O que são Dados Abertos ?
c) Da Grande Produção de Dados Dados
Conectdos
d) Dados Conectados e Dados Abertados
Conectados
Parte Prá]ca: Introdução ao HTML (Dados
Virtuais)

.

DADOS 2\4:

Crescimento de
Dados, de
Informação e do
Conhecimento
Módulo IIA

Entre o período de 2009 até 2020 a quantidade de
informação em formato digital deve aumentar 44
vezes, de 0,8 zettabytes (1 trilhão de gigabytes)
para 35 zettabytes (IDC). Mais de 90%desses
dados estão armazenados em discos rigidos.
Os estudos atuais apontam que a medida que a
quantidade de informação cresce é fundamental
achar novas formas para organizá-las, como por
exemplo, novos critérios para etiquetagem (IDC).
(*)http://ceweb.br/publicacao/livro-dadosabertos/

.

DADOS 3\4 :

Tipos de Sistemas
de Organização
do Conhecimento
Módulo IIA

Estima-se que em 2020, o volume de
dados chegará a 40 Zettabytes, como mostra a
Figura 1.2.
PRÁTICA : VER LIVRO TEXTO 3 A
FIGURA 1.2

Favor explorer este conteúdo :
htps://www.w3.org/wiki/LinkedData

.

Formas de
tratamento de
Dados e
Informaçãode
Módulo IIA

DADOS 4\4:
Este incrível crescimento de dados faz com que
seja fundamental uma cuidadosa análise destes
dados e a compreensão sobre quais tipos de
dados têm sido gerados nesta sociedade da
informação. Os dados digitais estão, de alguma
forma, estruturados e têm sido gerados com o
intuito de prover informações úteis e gerar
novos conhecimentos.
PRÁTICA : VER o Livro Texto 3 : Dados Abertos
Conectados. Figura 1.3 – Dados Binários,
Digitais e Análogos.
Fonte: adaptado de Floridi (2010).

.

Formas de
tratamento de
Dados e
Informaçãode
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MOTIVAÇÃO PARA O USO DE DADOS:
Disponibilizar dados e produzir tecnologias
web que permitam criar um ecosistema de
produção e consumo de dados com obje]vo
de agilizar a descoberta de novos
conhecimentos e agregar valor a qualquer
informação disponibilizada na Internet.
• Três normas:
i) Disponibilidade de acesso;
ii) Reuso e distribuição;
iii) e Par]cipação universal.
• htp://ceweb.br/publicacao/livro-dadosabertos/

.

DEFINIÇÃO DE CONECTADO:
1* - Vários dicionários traduzem o termo
Linked como ligado, conectado , associado
entre outros.
Formas de
tratamento de
Dados e
Informaçãode
Módulo IIA

2* - Nós vamos adotar Linked Data como
Dados Conectados. E deﬁnimos como um
conjunto de boas prá]cas para publicar e
conectar conjuntos de dados estruturados na
Web.
• PRÁTICA : PROCURAR NA WEB UMA FIGURA
SOBRE DADOS CONECTADOS

.

Formas de
tratamento de
Dados e
Informaçãode
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DEFINIÇÃO DE CONECTADO:
3* - ESTAS TECNOLOGIAS são fundamentais na
Web, tais como: HTTP (Hipertext Transfer
Protocol) e URI (Uniform Resource Iden]ﬁer)
com obje]vo de permi]r a leitura dos dados
conectados.
4* - Web de Documentos (Web 2.0) usa o
protocol HTTP para dados
5* - Web de Dados (Web 3.) os dados são
acessaos a par]r do padrão RDF (Resource
Descrip]on Framework), e uma linguagem de
consulta para acesso de dados, a linguagem
SPARQL

Linked DATA (Na Web de Documentos)

Estruturação de Dados:
• Web (2.0) de Documentos
• Os recursos são páginas web, figuras e vídeos, etc
• Estão conectados por meio de URIs (URL)

• Web (3.0) de Dados
• Os recursos estão também conectados por URIs
• Informações adicionais são disponibilizadas para permitir que as máquinas
possam compreender melhor os dados contidos nestes recursos e o
significado de determinada relação entre dois ou mais recursos

Web de Dados (as mesmas páginas com
Informações adicionais)

VENCENDO A BARREIRA/opacidade (HumanComputer-Interface/HCI)
• Como garantir a semântica na Web?

• Descrevendo relacionamento
• Relacionando coisas e descrevendo cada coisa
• Encapsular semanticamente através de anotações, no
conteúdo

• Web 3.0 é formada por estas mesmas INFORMAÇÕES
associadas a METADADOS (Informações adicionais que
descrevem os dados contidos nos documentos, ou seja
dados sobre dados) interpretáveis pelas máquinas
• Semantic Web Content = Data + Metadata

PADRÕES DE REPRESENTAÇÃO DE DADOS (5
estrelas)

PADRÕES DE REPRESENTAÇÃO DE DADOS (1 5 estrelas)
* - Documento publicado em PDF ou
PNG, se u]liza uma licença aberta
1

2* - Documento de dado estruturado,
u]lizando-se formatos proprietários
como em uma planilha Excel em XLS,
Microso|

PADRÕES DE REPRESENTAÇÃO DE DADOS (1 5 estrelas)
3* - Dados abertos é alcançado quando se
u]liza-se formatos abertos e não propietários,
como CSV (Comma-Separated Values).
htp://5stardata.info/gtd-3.csv
4* - U]liza URI para iden]ﬁcar os recursos na
Web. Linked Data :
htps://5stardata.info/en/examples/gtd-4/

PADRÕES DE REPRESENTAÇÃO DE DADOS (1 5 estrelas)
5* - ONTOLOGIA NA WEB
PRÁTICA : ? O ISTO SIGNIFICA PARA VOCÊ ?
VAMOS VER NO LIVRO TEXTO
E NA WEB

? COMO FICA A GESTÃO DE DADOS,
INFORMAÇÃO E CONTEÚDOS ? NO SITES ?

PADRÕES DE CMS E PRODUTOS
• O Que é um CMS (Content, Management System)?
• CMS is system used to manage contend of a Web site.

• Ex.: WordPress; Drupal e Joomla
• Bancos de Dados, Vídeos, Som, e Imagem
• Requistos Jornalis]cos (Impressos + Integrados)
• Produtos Corpora]vos (O GLOBO)
• CMS +Web Semân]co (Pesquisa e desenvolvimento\ONTOBRÁS)

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS
TAXONOMIA DENTRO DOS VOCABULÁRIOS

.

RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Tipos de Sistemas
de Organização
do Conhecimento
Módulo IIA

5 - Vocabulário controlado
4 –Sistemas de catalogação
3 - Sistemas de classiﬁcação
2 - Sistemas de indexação
1 - Texto integral

• Classiﬁcação,
Tipos de
Sistemas de
Organização do
Conhecimento
Módulo IIA

• Categorização e
•
• Taxonomia:
•

• Organiza em grupos, segundo
diferenças ou semelhanças, em
certo número de classes
metodicamente distribuídos.

• Classiﬁcação,
Tipos de
Sistemas de
Organização do
Conhecimento

.

Tipos de Sistemas
de Organização
do Conhecimento
Módulo IIB

Linguagens de modelagem conceitual

.

Tipos de Sistemas
de Organização
do Conhecimento
Módulo IIB

Grupos de relacionamento - conexão
entre TERMOS e CONCEITOS

• Tesauros:
• Conjunto de termos representando conceitos e as
relações hierárquicas, equivalentes e associa]vas entre eles.
• Redes semânjcas:
• Estrutura de conceitos e termos em forma de rede, onde
os conceitos são os nós e os relacionamentos expandem-se a par]r
dos nós (Mapas Mentais X Mapas Conceituais).

• Ontologia:
• Representa relacionamentos complexos entre objetos, não
cobertos por nenhuma outra forma de organização anterior;
• Deﬁne formalmente as relações entre os termos;
• É uma especiﬁcação formal e explícita de uma
conceitualização.

.

DADOS (VIRTUAIS)
• WWW, URL, HTTP, HTML 1- 3 (Web 1.0/2.0)
Formas de
tratamento de
Dados e
Informaçãode
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• A grande diferença entre HTML e XML é que
o HTML descreve a aparência e a ações em
uma página na rede enquanto o XML não
descreve nem aparência nem ações, mas sim
o que cada trecho de dados é ou representa!
Em outras palavras, o XML descreve o
conteúdo do documento!

Tipos de
Sistemas de
Organização do
Conhecimento
Módulo IIB

.

Tipos de Sistemas
de Organização
do Conhecimento
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METADADOS

• Dado sobre dado (BAGLEY, 1968).
Informações que descreve a estrutura dos
dados e sua relação com outros (CUNHA;
VAVALCANTE, 2008, P. 246).
• Metadado é a informação sobre o que há
dentro do pacote (LUBAS et. Al., 2013).
Informação estruturada que descreve,
explicita, localiza ou que facilita
arecuperação, o uso a gestão de um
recurso de informação (NISO, 2004, p. 1)

.

METADADOS

• Veja METADADO na ISSO/IEC 11.179-1 . Qual a Importância
?

Tipos de Sistemas
de Organização
do Conhecimento
Módulo IIB

• WEB 2.0 => Web de Documentos. Não basta a XML para
construir metadados. Para compar]lhar um signiﬁcado, é
necessário que este seja consensual e inteligível de forma
não ambígua entre todos os par]cipantes de uma
comunidade. Para resolver o problema da explosão de
nomenclaturas do projeto da Web Semânjca, surgem
alguns padrões de metadados.
• WEB 3.O => Web de Dados. Usa o modelo RDF (Resource
Descrip(on Framework) é uma linguagem (OWL) u]lizada
para descrever recursos na Web (Sujeito; Predicado/Liga; e
Objeto)

NOVOS CANAIS E INTERFACES E WEB 3.0
CANAIS E
INTERFACES E
WEB 3.0
Módulo IIB

• Internet (Jornalismo) das coisas (IoT)
Padrões; Segurança e Governança
• Ves]r (Inserir) as TIC
Solução e riscos
• ATAs – Artefatos tangíveis e adaptáveis
Mundo ‡sico <=> Mundo Digital
• Pós-Humano (Funcionalidades versus É]cas)

PRÁTICA (O PRIMEIRO MAPA) : Ver a Figura 1.11, podemos visualizar no
diagrama apresentando a relação que existe entre Web Semântica, Dados
Conectados, RDF e os diversos formatos de dados estruturados.
Desta forma, os padrões de Dados Conectados permitem que qualquer pessoa
publique os dados de uma forma que pode ser lido por pessoas e processado por
máquinas.
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Parte Prájca: LINKS SEREM PARA EXPLORADOS 1\3

VENCENDO A
OPACIDADE ATUAL
(web 2.0 => 3.0)
PARTE PRÁTICA
Explorar um site
Semân@co
• Escolher um site XML
• Elaborar um Lead, com base
no 4W e um 2H

i) ACESSOS ÀS ONTOLOGIAS SIMPLES (Exemplos)
Ontobrás
htp://www.ﬁlosoﬁacienciaarte.org/index.php/cienciafronteiras
ii) ACESSOS ÀS APRESENTAÇÕES e Sites Semân]cos
Explorar os sites com suporte Semân]co da O GLOBO:
Web 3.0 da O Globo.com:
htps://ceweb.br/livros/dados-abertosconectados/capitulo-2/#sh2.4.3
htp://www.slideshare.net/renangpa/intr ...
?related=1
iii) Explorar os sites da BBC LONDON :
htps://ceweb.br/livros/dados-abertosconectados/capitulo-2/#sh2.4.2
iv) New York Times : htps://ceweb.br/livros/dadosabertos-conectados/capitulo-2/#sh2.4.5

Parte Prájca: LINKS SEREM PARA VISITADOS 2\3
v) Reuters (Look on Web)

VENCENDO A
OPACIDADE ATUAL
(web 2.0 => 3.0)
PARTE PRÁTICA
Explorar um site
Semân@co
• Escolher um site
• Elaborar um Lead, com base
no 4W e um 2H

vi) Guardian (Look on Web)

vii) UFJF XIX Semana de Informá]ca e
Telecomunicações CES/JF
viii) Web Semân]ca, a terceira geração da WebGoiânia 2012:
htps://pt.slideshare.net/otaviocx/webseman]caﬂisol
ix) Biblioteca de Ontologias OWL
Manchester: htp://owl.cs.manchester.ac.uk/tools
/repositories/

Parte Prájca: LINKS SEREM PARA VISITADOS 3\3

VENCENDO A
OPACIDADE ATUAL
(web 2.0 => 3.0)
PARTE PRÁTICA
Explorar um site
Semân@co

x) UFES/Eng Ontologia:
htps://www.inf.ufes.br/~falbo/node/15
xi) Governo Federal :
htps://ceweb.br/livros/dados-abertosconectados/capitulo-2/#sh2.4.4
htp://wiki.dados.gov.br/Produto-GT4-CursoAspectos-Basicos-e-Avancados-de-Engenharia-de-

• Escolher um site

xii) Legisla]vo - Rede de Informação Legisla]va e
Jurídica : htps://www.lexml.gov.br/

• Elaborar um Lead, com base
no 4W e um 2H

xiii) Judiciário :
xiv) E mais? DBPedia
:htps://ceweb.br/livros/dados-abertosconectados/capitulo-2/#sh2.4.1

VENCENDO A
OPACIDADE ATUAL
(web 2.0 => 3.0)
“para tornar a Web
mais acessível
ao computador”

LISTA DE EXERCÍCIO 2 B
FORMULAÇÃO : Elaborar

uma Lead (LIDE) de um
site sobre o que é Web
Semân]co: usando 6 Q ou
“4W + 2H”, trabalho em
dupla. Com base em um
Mapa Mental e postar no
Slack

ESPERADO. Deﬁnir

o texto sobre Web
Semân]ca
em
conjunto com os
estudantes.
Um texto obje]vo
e claro de três
páginas,
no
mínimo, usando
CSS para publicar

Web Atual X Web Semân@ca (Crí@ca)

O QUE MUDOU ENTRE 2005 E 2019 ?

A Web Semânjca ou Web 3.0
(Data Web)

BEAKING THE
BARRIER
BETWEEN (mancomputer)

• Tim Berners-Lee, fundador e
atual diretor do W3C [84] aﬁrma:
“A Web Semân]ca não é uma
Web separada, mas uma
extensão da atual. Nela, a
informação é dada com um
signiﬁcado bem deﬁnido,
permi]ndo melhor interação
entre os computadores e as
pessoas

The Semanjc Web or 3.0
(Data Web)

BEAKING THE
BARRIER
BETWEEN (mancomputer)

“The Seman]c Web is an
extension of the current web in
which informa]on is given welldeﬁned meaning, beter enabling
computers and people to work in
co-opera]on.“
[Berners-Lee et al, 2001]
=> 30 years of WWW

Limitajons of the Web Search today

BEAKING THE
BARRIER
BETWEEN (mancomputer)

The Web search results are high recall,
low precision.
Results are highly sensi]ve to vocabulary.
Results are single Web pages.
Most of the publishing contents are not
structured to allow logical reasoning and
query answering.

“An ontology is an explicit

and formal speciﬁca]on of a
conceptualiza]on”

VENCENDO A OPACIDADE ATUAL
(Web 2.0 => 3.0)

“Typically, an ontology
consists of a ﬁnite list of
terms and rela]onships
between theses terms”

Thomas Gruber em [10] deﬁne ontologia como
sendo uma especiﬁcação de um vocabulário
de representação para um domínio
compar]lhado de discurso, ou seja, deﬁnições
de classes, relações, funções e outros objetos.
Rudi Studera deﬁne uma ontologia como
sendo uma especiﬁcação formal e explícita de
uma conceitualização compar]lhada.

VENCENDO A OPACIDADE ATUAL
(Web 2.0 => 3.0)

• [10] Thomas Gruber: A
translaCon approach to
portable ontology
speciﬁcaCons. Knowl- edge
Acquisi]on June 1993, Pages
199-220, 5. 5
• [11] Rudi Studera , Richard
Benjamin, Dieter Fensela:
Knowledge Engineering,
Principles and Methods,
volume 25. 1998. 5

Tim Berners-Lee em 2001 também expõe os
principais conceitos relacionados a Web Semân]ca
que são:
• Ontologias, por exemplo, pode concluir que dois
termos diferentes tem o mesmo signiﬁcado pois
seriam associados ao mesmo conceito em uma
ontologia ou inferências mais complexas como se
uma cidade referenciada na web semân]ca ﬁca nos
Estados Unidos, então o formato para a inserção do
endereço postal de uma casa nessa cidade por um
usuário na Web deve seguir o padrão norte
americano.
.

VENCENDO A OPACIDADE ATUAL
(Web 2.0 => 3.0)

• Os agentes da Web semân]ca
seriam programas capazes de
processar o conteúdo semân]co e
compar]lhar o resultado com
outros programas da rede. [17] cita
um exemplo de um agente
inteligente que realizaria tarefas de
um agente de viagens. Baseado no
des]no, data de chegada e par]da,
o agente procuraria recursos na
internet que estão relacionados
àquele des]no e que são lugares ou
eventos, além de acessar
informações de temporalidade,
como horário de abertura e
fechamento dos locais, data de
realização de eventos e previsões
do tempo

The Semanjc Web (or The Web of Data) follows
diﬀerent design principles:
1.

make structured and semi-structural data available
in standardized formats on the web

2.

make not just the datasets, but also the individual
data-elements and their relajons accessible on the
web

3.

describe the intended semanjc of such data in
formalism, so that this intended semanjc can be
processed by machine (ANTONIOU et al, 2012. pg.2)

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

Web 2.0
The vast majority of web content
is being generated from databases
and content management
sysytemcontaining strutured
dasets.
However, the oqen rich structure
that is available in such datasets
is almost completely lost in the
process of publish such structured
Data as human-readable
Hypertext
Markup Language (HTML)
LOOK AT FIGURE 1.1 (ANTONIOU
et al, 2012)

htp://aryabarzan.id.ir/slides/a_seman]c_web_primer.
pdf

Web 3.0
From Data to Knowlogde.

The total textbook
htps://www.seman]cscholar.org/paper/A-seman]cweb-primer-AntoniouHarmelen/13abf724a5f3cab38887c3f0d0fc4e1421f991
d5/ﬁgure/1
All the ﬁgures of the book

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

The Web Architecture of the Semanjc
Web (pg. 5)
How to Get There from here (pg. 6)
Where We Are Now (pg. 7)
LOOK AT FIGURE 1.2 (ANTONIOU
et al, 2012)

Semanjc Web Tecnnology:
1.

Explict Metadata (Pimer\Examples Text Book)

2.

Ontology

(ANTONIOU et al, 2012. pg. 7 t0 12)

• HTML (No is Web Semanjc)

• XML - eXtensible Markup
Language
• RDF
• OWL

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

Semanjc Web Tecnnology:
1.

...

2.

...

3.

Logic (Algorthms\Python)

4.

The Semanjc Web versus Arjﬁcial Intelligence

(ANTONIOU et al, 2012. pg.12 to 15)

Example:
• Prof(X) -> faculty(X)
• Faculty(X) -> staﬀ(X)
• Prof(michelle)
• The we can deduce the
following:
• Faculty(michelle)
• Staﬀ(michelle)
• Prof(X) -> staﬀ(X)

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

Figure 1.3: A hierarchy
htps://www.seman]cscholar.org/paper/A-seman]c-webprimer-AntoniouHarmelen/13abf724a5f3cab38887c3f0d0fc4e1421f991d5/ﬁgur
e/0

Hierarchy

LOOK AT FIGURE 1.3 with your
browser (ANTONIOU
et al, 2012)
ALL PICTURES HERE:

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

hxps://www.semanjcscholar.org/pap
er/A-semanjc-web-primer-AntoniouHarmelen/13abf724a5f3cab38887c3f0
d0fc4e1421f991d5

A Layered Approach
Book Overview

LOOK AT FIGURE 1.4 (ANTONIOU
et al, 2012)

OVERCOMING THE CURRENT OPACITY
(Web 2.0 => 3.0)

(Human-

ComputerInterface/HCI)

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

Where is the
Communica]on?
è CIC

(Human-

ComputerInterface/HCI)

OVERCOMING THE CURRENT
OPACITY (Web 2.0 => 3.0)

Where is the
Communica]on?
è CIC

Ontologia

é o ramo da ﬁlosoﬁa que estuda a natureza do ser, da

? O QUE É
ONTOLOGIA?
A Ontologia

é classiﬁcada na ﬁlosoﬁa como o ramo geral da meta‡sica (diferente da
cosmologia, psicologia e teologia, que são ramos especíﬁcos), pois se ocupa
dos temas mais abrangentes e abstratos da área.

Taxionomia

AS RELAÇÕE ENTRE

Tesauro

Taxionomia/
Tesauro/
ONTOLOGIA

Uma ontologia é uma especiﬁcação de uma conceituação. É designada com o propósito de
habilitar o compar]lhamento e uso de conhecimentos, de forma a criar compromissos
ontológicos, ou deﬁnições necessárias à criação de um vocabulário comum.

Ontologias: deﬁnem conceitos e seus relacionamentos u]lizados para descrever e representar
um domínio de conhecimento

Criação distribuída e manutenção de informação sobre dados, sobre como é usado, quem usa e como são gerados;

Padronização de modelos de troca de dados entre ins]tuições e transformação dos dados;

agregação de dados pelo uso dos padrões RDF/OWL;

Interpretação dos dados através de semân]ca precisa e vocabulários controlados, incluindo dados geoespaciais e
aspectos temporais

Quais as vantagens
de construir uma
ontologia?

Transparência da eﬁciência e efe]vidade governamental;

Par]cipação e conhecimento da sociedade civil sobre as inicia]vas governamentais.

Conhecer quem publica o quê e em que formato

Uma ontologia é uma especiﬁcação de uma conceituação. É designada com o propósito de habilitar o compar]lhamento e uso de
conhecimentos, de forma a criar compromissos ontológicos, ou deﬁnições necessárias à criação de um vocabulário comum.

Ontologias: deﬁnem conceitos e seus relacionamentos u]lizados para descrever e representar um domínio de conhecimento
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CONCEITOS DOS COMPONENTES DE UMA
ONTOLOGIA
• Classes: abstração que

representa um conjunto de
indivíduos e podem ser organizadas hierarquicamente
• Propriedades de classe: descrevem atributos ou
relacionamento de uma classe
• Restrições das propriedades: por exemplo especiﬁcam se
um propriedade de objeto é inversa ou simétrica
• Indivíduos: tem as propriedades deﬁnidas pela classe, tem
a inﬂuência de espaço/tempo

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA
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REDES SEMÂNTICAS E ONOTOLOGIAS
(Ver diferenças)
Rede Semân@ca

• Ontologia (Grafo)

EXEMPLOS DE COMPONENTES DE UMA
ONTOLOGIA
• Classes: Leonardo da Vinci; Mona Lisa

• Atributos: Local de nascimento; Local de
exposição
• Relacionamento: Pintura tem_um Pintor
• Restrições: um quadro obrigatoriamente
temPintor
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

• Indivíduos: Itália; Palácio Versailles
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Quais são os componentes de uma ontologia?
••
: abstração que representa um conjunto de indivídos e podem
ser organizadas hierarquicamente
••

: descrevem atributos ou relacionamento de uma classe

••
: por exemplo especiﬁcam se uma propriedade de
objeto é inversa ou simétrica
••

: tem as propriedades deﬁnidas pela classe,

• tem a inﬂuência de espaço/tempo

Exemplos dos COMPONENTES de uma
ONTOLOGIA
• • Classes: Teatro
•
• Atributos: Data da criação
•
• Relacionamento: Teatro temGestor Agente
•
• Restrições: um Teatro obrigatoriamente temGestortor
• • Indivíduos: Teatro Municipal de Brasilia

QUÉM É O AUTOR DESTA ONTOLOGIA?

VENCENDO A OPACIDADE COM A WEB 3.0
• RDF
• RDF Schema (RDF/S) é uma linguagem de representação de
conhecimento extensível, que fornece elementos básicos para a
descrição de ontologias
• Redes Semânjcas: consiste em um conjunto de
nós conectados por um conjunto de arcos.
• Exemplo de uso OGLOBO (ego.; esportes; G1)

Doutorado Mul@-ins@tucional e Mul@disciplinar em Difusão
do Conhecimento: REINALDO DE FIGUEIRÊDO ALMEIDA
ANÁLISE DE DOMÍNIO NA AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS:
ONTOLOGIAS PARA SISTEMAS COMPUTACIONAIS, 2017

TECNOLOGIAS DA WEB SEMÂNTICAS a opac
• SPARQL (Acrônimo recursivo de SPARQL Simples Protocol
and RDF Query Language)

• obs.:i) é uma linguagem de consulta e manipulação de modelos RDF e é baseado nas
an]gas linguagens de consulta RDQL, rdfDB e SeRQL.

• OWL (Web Ontology Language)

• obs.: é uma linguagem para deﬁnir e instanciar ontologias na Web. É uma extensão
semân]ca da linguagem RDF, permi]ndo especiﬁcar dependências lógicas adicionais
entre estruturas de informação.

O que é Web Semân]ca: pode ser entendida como um conjunto de
tecnologias mais eﬁcientes para ajudar os computadores a organizar e
analisar a informação disponível na Web.

CASOS DE USUOS DE ONTOLOGIAS NO
GOVERNO FEDERAL

Ciência da Informação
Ciência da Computação
Administração

EXPLORAR OS SITES DA BBC LONDON

Comunicação Social

WEB 3.0 DE O GLOBO

• htp://www.ﬁlosoﬁacienciaarte.org/index.php/ciencia-fronteiras/848web-seman]ca-na-globo-com
• htp://www.ﬁlosoﬁacienciaarte.org/index.php/ciencia-fronteiras/115dissertacoes-a-teses
• htp://www.slideshare.net/renangpa/intr ... ?related=1

EXPLORAR OUTROS SITES

• COMORG
• AUDIVISUAL
• PUBLICIDADE

Vencendo a opacidade do Virtual
•

TECNOLOGIA DA WEB SEMÂNTICA PARA PROCESSAR
UMA CONSULTA MÊDICA

Como faremos (Ontologia) isso? •
Etapas da metodologia de construção de uma ontologia:
• Deﬁnir escopo e domínio da ontologia;
• Que domínio a ontologia deve atender?
• Para quê vamos usar a ontologia?
• Que ]pos de questões informacionais a ontologia deve responder? • Quem vai usar e
manter a ontologia?
•
•
•
•
•

Avaliar ontologias existentes que podem ser reu]lizadas;
Iden]ﬁcar e escolher os termos da ontologia;
Deﬁnir as classes e hierarquia de classes;
Deﬁnir as propriedades das classes;
Deﬁnir as facetas das propriedades das classes: possibilidades de respostas das
propriedades;

• Criar instancias (valores)

PRÁTICA (O PRIMEIRO MAPA) : Ver a Figura 1.11, podemos visualizar no
diagrama apresentando a relação que existe entre Web Semântica, Dados
Conectados, RDF e os diversos formatos de dados estruturados.
Desta forma, os padrões de Dados Conectados permitem que qualquer pessoa
publique os dados de uma forma que pode ser lido por pessoas e processado por
máquinas.
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TECNOLOGIA DA WEB SEMÂNTICA PARA PROCESSAR
UMA CONSULTA MÊDICA
• Fonte: htp://www.w3c.it/talks/2005/openCulture/slide70.html

Plano de Ensino da OntoWeb

• 2 aulas semanais para cobrir o conteúdo programático e seus requisitos;
•

Maior dinâmica na discussões e deliberações das ontolgias deﬁndas durante
todo o semestre.

• Nivelamento;
• Parte prá]ca FINAL composta de equipes de 2\3 estudantes;
•

Extensão: Possibilidade de ampliar a inclusão de mais pessoas interessadas;

Summary

The Seman]c Web is an inicia]ve that aims at improving the
current state World Wide Web
The key idea is the use of machine-processable web
information
Key technology include data publication with explicit
Metadata, Ontology, Logic, and Inferencing
The development of the Semantic Web proceeds in
layers

LISTA DE EXERCÍCIO 2B

FORMULAÇÃO : Elaborar uma Lead (LIDE) de um
site sobre o que é Web Semân]co: usando 6 Q ou
“4W + 2H”, trabalho em dupla. Com base em um
Mapa Mental e postar no Slack

ESPERADO: Deﬁnir o texto sobre Web Semân]ca em
conjunto com os estudantes.
Um texto obje]vo e claro de três páginas, no mínimo,
usando CSS para publicar

REFERÊNCIAS USADAS:
I) hxps://www.semanjcscholar.org/paper/
• A-semanjc-web-primer-AntoniouHarmelen/13abf724a5f3cab38887c3f0d0fc4e1421f991d5
• II) Prof. Dalton Mar]ns - Projetos experimentais de ontologias e suas potenciais aplicações • I Oﬁcina do GT Glossário da Cultura
Ministério da Cultura Brasília, Fevereiro de 2016.
• III) Livro

Texto1: ANTONIOU, Grigoris; VAN HARMELEN, Frank.
• A semanjc web primer. MIT press, 2012
• iv) Livro Texto2: BREITMAN, Karin. Web Semân]ca –
•
A Internet do Futuro. LTC, São Paulo, 2005.
• v) Livro Texto3 - Seiji Isotani e Ig Ibert Bitencourt.
• DADOS ABERTOS CONECTADOS. São Paulo: ceweb.brNovatc, 2015

