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Apresentação

O  presente  relatório  refere-se  ao  oitavo  produto  do  Termo  de  Execução
Descentralizada firmado entre  o  Ministério da Cultura –  Secretaria  De Políticas
Culturais  (extinta  e  incorporada  pela  Secretaria  do  Audiovisual) –  e  a
Universidade Federal de Goiás com vistas à realização do Projeto Tainacan – estudo
e pesquisa de metodologia em iniciativas com foco na colaboração e gestão social de
acervos digitais. 

O  produto  08 refere-se  ao ADITIVO  1:  mapeamento  de  tendências  e
padrões  de  uso  nos  parâmetros  da  websemântica.  Este  mapeamento  está
apresentado em forma de artigo científico, cujo resumo pode ser lido a seguir:

 

Objetos digitais são, a todo momento, compartilhados por milhares de usuários na 
internet. Além da quantidade expressiva desses objetos, destaca-se sua relevância em 
diversos cenários, tais como o acadêmico e o cultural. Dessa forma, diferentes ferramentas 
foram desenvolvidas a fim de oferecer aos usuários mecanismos para, não apenas 
compartilhar, mas também armazenar e recuperar as informações, como exemplo, cita-se 
os softwares gestores de repositórios digitais. Porém, a quantidade de objetos digitais 
armazenados não parou de crescer, e a cada dia torna-se eminente a necessidade de 
novas técnicas para recuperação de informação. Para tal, esta pesquisa propõe um novo 
modelo conceitual de ontologia voltada à representação de conteúdo semântico em 
repositórios digitais. Utilizou-se a mescla de duas metodologias, o Método 101, 
desenvolvido por Noy e McGuinnes (2001) e o método de Uschold e King (1995), assim 
como, baseou-se nos preceitos da ontologia SIOC. 
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 1. Introdução

A Web  Semântica  propõe  a  representação  de  dados  na  web,  por  meio  de
padrões propostos pela W3C -  World Wide Web Consortium,  a fim de que a estes seja
agregado um significado que  considere seu contexto.  Por  consequência,  os  dados
disponibilizados  passam  a  ser  inteligíveis  à  agentes  computacionais  que  podem
processar,  recuperar  e  fazer  reúso  de  conteúdo,  favorecendo,  principalmente,  os
usuários.  

Em  paralelo,  estão  disponíveis  na  rede  diversos  softwares  para  gestão  de
repositórios digitais,  com o código aberto,  como exemplo,  o Eprints,  o DSpace e o
Fedora,  que  possuem  entidades  comuns,  como  coleções,  objetos  de  conteúdo,
metadados e sistemas de classificação. 

A  estes  sistemas,  muitas  vezes  é  atribuída  a  função  de  depositar  objetos
digitais referentes a bibliotecas ou museus, cujo conteúdo é imprescindível que seja
devidamente armazenado e recuperado. Além do que, dá-se destaque a necessidade
de interoperabilidade entre os sistemas.  

Para  que  os  repositórios  digitais  façam  parte  e  assim  contribuam  com  a
construção  da  Web  Semântica  é  preciso  considerar  a  exportação  de  conteúdo
semântico. Entretanto, para tal, torna-se mister responder a alguns questionamentos,
dentre eles: Qual modelo conceitual deve ser seguido e quais entidades devem ser
representadas? Quais devem ser seus atributos e relacionamentos?

Visando esse estudo, a presente pesquisa propõe um novo modelo conceitual
para representação das entidades de um repositório institucional, por meio da criação
de uma ontologia, objetivando o processamento automatizado da informação, escrita
em RDF e OWL.   

Na literatura científica existem poucos estudos que abordam essa questão, e
não  foi  encontrado  nenhuma  pesquisa  que  apresenta  uma  visão  ampliada  sobre
assunto e que sugira um caminho mais adequado a ser seguido. Dessa forma, esse
artigo,  a  partir  do  modelo  conceitual  proposto,  pretende  abrir  novos  caminhos  e
contribuir para construção da Web Semântica. 
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 2. Fundamentos Teóricos

Para  compreensão  do  modelo  conceitual  proposto  é  relevante  compreender

alguns conceitos relacionados ao tema. Assim, apresenta-se na sequência informações a

respeito  dos  repositórios  digitais,  a  web  semântica  e  padrões  para  exportação  de

conteúdo de repositórios digitais.

 2.1. Repositórios Digitais

Os “repositórios digitais são fontes de informações digitais de acesso livre que
permitem  o  armazenamento  e  a  recuperação  de  informação  através  de  uma
plataforma online” (AVILA, SILVA e CAVALCANTE, 2017, p. 97). Sua utilização cresceu
significamente,  no Brasil  e no mundo, impulsionado por movimentos,  tais como: o
acesso livre ao conteúdo científico; direitos autorais para publicação das obras, como
a  licença  Creative  Commons;  o  desenvolvimento  tecnológico  com  a  produção  de
softwares livres e de código aberto e a adoção de repositórios por vários países (AVILA,
SILVA e CAVALCANTE, 2017).

Os  repositórios,  como  supracitado,  visam,  dentre  outras  funções,  o
armazenamento  de  materiais  digitais,  e  nesse  contexto,  preservá-los  é  de  suma
importância.  Importância  essa  claramente  evidenciada  quando  exemplifica-se  as
bibliotecas e os museus como aplicação dos repositórios digitais. 

Assim, para preservação dos dados, a Consultative Committee for Space Data
Systems -  CCSDS,  definiu  a  recomendação descrita  no modelo de referência  OAIS,
acrônimo  para  Open  Archival  Information  System,  que  trata  sobre  um  esquema
conceitual que orienta um sistema de arquivo dedicado a preservação e manutenção
do acesso a informações digitais, por longo prazo, para uma comunidade específica
(CONARQ, 2004; SANTOS e FLORES, 2015). Pode-se entender por "longo prazo", tempo
suficiente para se preocupar com os impactos de mudanças tecnológicas, podendo se
estender indefinidamente (CCSDS, 2012 apud FLORES, PRADEBON e CÉ, 2017). 

Em 2003, o OAIS tornou-se uma norma internacional, cujas atualizações estão
disponíveis na ISO 14721:20121. No Brasil, as normas foram adaptadas e publicadas no
documento ABNT NBR 15472:2007, sob o título Sistema Aberto de Arquivamento de
Informação (SAAI).

Importante frisar que o OAIS é um modelo que conduz às ações necessárias ao
funcionamento de um repositório digital  confiável,  mas deve existir  em simultâneo
com um modelo de metadados para a  preservação em longo prazo.   Há diversos

1https://www.iso.org/standard/57284.html
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padrões  de  metadados,  assim  como  softwares  responsáveis  pelas  estratégias  de
preservação, dessa forma, a garantia de acesso em longo prazo dependerá também
da eficácia das ferramentas que executam as estratégias (SANTOS e FLORES, 2015). No
Brasil,  um  arquivo  OAIS  é  interpretado  como  um  Repositório  Arquivístico  Digital
Confiável  (RDC-Arq),  documento  que  aborda  uma  série  de  funções  de
armazenamento, gerenciamento, acesso e disseminação de pacotes de informações
para arquivo (FLORES, PRADEBON e CÉ, 2017).
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 3. Web Semântica

A Web Semântica é um projeto da W3C - World Wide Web Consortium,  que visa
uma nova proposta para a Web, na qual as informações devem se tornar legíveis para
as  máquinas,  por  meio  do desenvolvimento de tecnologias,  linguagens,  padrões  e
recomendações e também para as pessoas (CATARINO, CERVANTES e ALMEIDA, 2015).
De  forma  geral,  o  objetivo  final  é  possibilitar  que  os  computadores  realizem  um
trabalho mais  útil,  além de  desenvolver  sistemas  que  possam suportar  interações
confiáveis na rede (W3C, 2018). 

O  projeto  concebe  a  ideia  de  uma Web  de  dados  vinculados  ( linked  data),
disponibilizados em formato padrão, acessível e gerenciável (CATARINO, CERVANTES e
ALMEIDA, 2015). Para isso,  as tecnologias da Web Semântica permitem aos usuários
criar: espaços para armazenamento na Web; vocabulários próprios, para enriquecer
dados com significado adicional; e regras para o gerenciamento de dados. Para tal,
pode-se utilizar tecnologias como RDF, SPARQL, OWL e SKOS (W3C, 2018), descritos a
seguir. 

O  RDF  -  Resource  Description  Framework,   é  um  idioma  para  representar
informações  sobre  dados  na  Web,  particularmente  destinado  a  representar
metadados, que forneçam uma estrutura comum para expressar informações,  sem
perda de conteúdo, de forma interoperável. Baseia-se na concepção de que os dados
possuem propriedades, que possuem valores e que os recursos podem ser descritos
fazendo declarações (W3C RECOMMENDATION, 2004a). Já o SPARQL é uma linguagem
de consulta para RDF, para qual há um protocolo para emitir consultas e receber os
resultados (W3C RECOMMENDATION, 2008).

A OWL -  Ontology Web Language,  é uma linguagem para definir e instanciar
ontologias na Web. A título de informação, ontologias são uma especificação formal e
explícita  de uma conceitualização compartilhada (BORST,  1997 apud RAUTENBERG,
2016)  e  têm  foco  na  colaboração  entre  pessoas  e/ou  visões  de  mundo,  na
interoperabilidade de fontes de informações e ainda na modelagem de elementos de
conhecimento (GASEVIC et al, 2006 apud RAUTENBERG, 2016). 

As ontologias podem ser usadas por pessoas, bancos de dados e aplicativos
que objetivam compartilhar  informações,  tornando esse  conhecimento  reutilizável.
Geralmente  são  expressas  em  uma  linguagem  baseada  em  lógica,  de  modo  que
atributos detalhados, precisos, consistentes e significativos possam ser relacionados
entre as classes, propriedades e relações.  Usando ontologias, as aplicações do futuro
podem ser "inteligentes" e trabalhar com mais precisão no nível conceitual humano
(W3C RECOMMENDATION, 2004b).

A  OWL foi  projetada  para  aumentar  a  facilidade  de  expressar  a  semântica
disponível em XML - eXtensible Markup Language, RDF e RDF Schema. Visto a OWL ser
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baseada  em  XML,  a  informação  pode  ser  trocada  entre  diferentes  tipos  de
computadores usando diferentes sistemas operacionais e linguagens de programação
(W3C RECOMMENDATION, 2004b).  

O  SKOS  - Simple  Knowledge  Organization  System,  fornece  um  modelo  para
expressar a estrutura básica e o conteúdo de esquemas de conceito, como tesauros,
esquemas de classificação, listas de títulos de assunto, taxonomias,  folksonomias e
outros tipos semelhantes de vocabulário controlado. Como aplicação do RDF, a SKOS
permite  que  os  conceitos  sejam compostos  e  publicados  na  Web,  vinculados  com
dados na Web e integrados em outros esquemas conceituais (W3C WORKING GROUP
NOTE, 2009).

 3.1. Padrões para exportação de conteúdo de um 
Repositório Digital

Há padrões para preservação de material digital que utilizam apenas XML, sem
Web Semântica, como exemplo, o METS - Metadata Encoding & Transmission Standard, e
o PREMIS -  Preservation Metadata: Implementation Strategies,  e os que se baseiam na
Web Semântica, como o SIOC -  Semantically-Interlinked Online Communities e o EDM -
Europeana Data Model.

O METS e o PREMIS, por não se basearem em Web Semântica, serão descritos
sucintamente. 

O  esquema  METS  é  um  padrão  para  codificar  metadados  descritivos,
administrativos  e  estruturais  dos  objetos  de  bibliotecas  digitais,  escritos  em  XML
(LIBRARY OF CONGRESS, 2017a).  É expresso em XML Schema, que pode conter uma
relação de todos os arquivos ou, até mesmo, os próprios arquivos que compõem um
ou diversos objetos digitais, juntamente com seus metadados  (RODRIGUES, 2008).  

O METS oferece um mecanismo flexível para codificar metadados de um objeto
pertencente a uma biblioteca digital, e para exprimir as ligações complexas entre as
várias formas de metadados. Assim, oferece uma norma útil para a troca de objetos
digitais entre repositórios (LIBRARY OF CONGRESS, 2017b). Pode conter informações
que  orientem  softwares  sobre  como  tratar  ou  apresentar  alguns  conteúdos  do
documento e também proporcionam um formato comum para organizar a codificação
dos metadados necessários ao processo de gerenciamento a longo prazo de objetos
digitais.  Isso  permite  que  sejam  empregados  com  qualquer  um  dos  três  tipos  de
pacotes de informação do padrão OAIS: Submissão de Informação - SIP; Arquivamento
de Informação - AIP e Disseminação de Informação - DIP  (RODRIGUES, 2008). 

Um documento METS possui a estrutura descrita na Tabela 01.
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Tabela 01. Estrutura METS

<mets>

<metsHdr/>  Cabeçalho: descreve o documento METS (criador, editor)

<dmdSec/> Metadados Descritivos: aponta ou contém metadados,como exemplos, EAD, MODS, Dublin Core.

<admSec/> Metadados Administrativos: aponta ou contém metadados administrativos sobre os arquivos que 
contém um objeto digital, como exemplo, o PREMIS.

<fileSec/> Seção de Arquivos: lista todos os arquivos que contém as versões eletrônicas do objeto digital.

<structmap/> Mapa Estrutural: apresenta uma estrutura hierárquica para o objeto na biblioteca digital e liga os 
elementos dessa estrutura a arquivos

<structLink/> Ligações Estruturais: registra a existência de hiperlinks entre nodos da hierarquia apresentada no 
Mapa Estrutural

<behaviorSec/ Comportamento: comportamentos executados com o conteúdo

</mets>

O  PREMIS é  um  padrão  internacional  para  metadados  para  suportar  a
preservação de objetos digitais e garantir seu uso por um longo prazo. Desenvolvido
por uma equipe internacional de especialistas, o PREMIS é implementado em projetos
de preservação digital em todo o mundo, e o suporte é incorporado em uma série de
ferramentas e sistemas de preservação digital comercial e de código aberto (LIBRARY
OF CONGRESS, 2017c). 

O Dicionário de Dados PREMIS2 se trata de um guia abrangente que define um
conjunto de metadados necessários para apoiar a preservação digital de longo prazo.
O Dicionário de Dados não tem como objetivo definir todos os elementos possíveis de
metadados de preservação, verdadeiramente ele se concentra no núcleo básico de
elementos  que  a  maioria  dos  repositórios  precisa  compreender  para  apoiar  a
preservação de longo prazo; esse núcleo é chamado de metadados essenciais (SAYÃO,
2010).

O SIOC e a EDM, por outro lado, baseiam-se em web semântica e por isso,
serão descritos com mais riqueza de informação. 

O  projeto  SIOC,  traduzido  para  “Comunidades  Online  Semanticamente
Interligadas”,  visa  modelar  a  Web Social,  usando tecnologias  da  Web Semântica,  a
partir da descrição das informações contidas nos sites de comunidades online: blogs,
fóruns,  wikis etc (W3C, 2016), visto que o uso extensivo das redes sociais despertou

2PREMIS Data Dictionary
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novas  vertentes  em  relação  a  publicação  e  compartilhamento  de  dados,  o  que
suscitou questões relacionadas à interoperabilidade e ao intercâmbio de contribuições
de entre as aplicações (BRESLIN et al, 2009).

Objetivou-se, ao desenvolver a ontologia SIOC, propor um solução simples, no
entanto,  robusta,  de  modo que  pudesse  ser  facilmente  implantada  em aplicações
existentes  (BOJĀRS et al, 2008 apud BRESLIN et al, 2009).  O SIOC faz uso do padrão
Dublin Core para definição de vários atributos de conteúdo e do FOAF -  Friend Of A
Friend,  para  modelar  identidade  pessoal  e  atributos  relacionados.  Desse  modo,
embora haja diferentes perfis de usuários em diferentes sites, todos se relacionam
com a mesma pessoa física, o que permite que esta possa ser modelada em um único
gráfico  global  de  dados  RDF,  permitindo  um  modelo  de  interoperabilidade  e
portabilidade de dados sociais entre serviços (BRESLIN et al, 2009).

3.1.1 EDM

Uma alta quantidade de objetos pertencentes ao patrimônio cultural da Europa
são digitalizados por diferentes instituições, como exemplo, bibliotecas e museus, e
cada um utiliza seu próprio padrão de metadados  (PATRÍCIO, 2012). Para solucionar
esse problema, a primeira iniciativa da Europeana foi o desenvolver o ESE - Europeana
Semantic Elements, que possibilita interoperabilidade para trocas de metadados sobre
conteúdos digitais, baseado em Dublin Core (CARRASCO, VIDOTTI e MONTEIRO, 2016
apud FREIRE, CHARLES e CHAMBERS, 2012, p. 1). O ESE concebe um registro plano,
onde nem sempre é possível saber se um valor se aplica ao objeto original ou a sua
representação  digital  (CARRASCO,  VIDOTTI  e  MONTEIRO,  2016  apud  PAVLIDIS;
SEVETLIDIS, 2015). 

O EDM é a evolução do ESE e visa  a interoperabilidade com o uso da Web
Semântica, por meio da especificação formal das classes e propriedades que podem
ser usadas na Europeana (EUROPEANA PRO, 2013; PATRÍCIO, 2012), garantindo uma
melhor  preservação  da  riqueza  dos  dados,  sem  prejudicar  a  interoperabilidade
(CARRASCO, VIDOTTI e MONTEIRO, 2016 apud FREIRE, CHARLES e CHAMBERS, 2012, p.
1). 

A EDM adota um quadro semântico baseado na Web, aberto e inter-domínio
que pode acomodar o alcance e riqueza de padrões comunitários específicos, como
LIDO para museus, EAD para arquivos ou METS para bibliotecas digitais (EUROPEANA
PRO, 2013). Dessa forma, possibilita que cada fornecedor da Europeana estruture os
seus dados sem que a respetiva riqueza original se perca (PATRÍCIO, 2012). 
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 4. Metodologia

Apesar de, ao longo dos anos,  diversas ontologias terem sido desenvolvidas
por diferentes comunidades, sob diferentes abordagens, métodos e técnicas,  ainda
não  existe  um  consenso  em  relação  a  melhor  metodologia  para  o  processo  de
construção de ontologias.  O que acarreta na ausência  de atividades padronizadas,
cujas realizações são conduzidas de forma artesanal,  não científica. Verifica-se ainda a
falta de explicação sistemática de como e onde serão usadas as abordagens teóricas
dentro de seu processo de elaboração (FERNANDEZ, GÓMEZ PEREZ e JURISTO, 1997
apud DA SILVA, SOUZA e ALMEIDA, 2008). 

Dada a falta de padronização, optou-se, nesta pesquisa, em mesclar diferentes
abordagens.  A  primeira,  proposta  por  Natalya  F.  Noy  e  Deborah  L.  McGuinness,
intitulada  Método  101,  foi  extensivamente  utilizada.  O  Método  descreve  uma
abordagem iterativa para o desenvolvimento da ontologia, cujo processo se divide nas
seguintes  etapas:  1.  Determinar o domínio e o escopo da ontologia;  2.  Considerar
ontologias  existentes;  3.  Enumerar  termos  importantes  na  ontologia;  4.  Definir  as
classes e sua hierarquia; 5. Definir as propriedades das classes - slots; 6. Definir as
facetas dos slots e 7. Criar instâncias  (NOY e McGUINNESS, 2001).  

A segunda metodologia, proposta por Mike Uschold e Martin King,  consideram
os seguintes estágios: 

i)  identificação  do  propósito  da  ontologia,  que  objetiva  identificar  a
necessidade de construção, o grau de formalismo (desde o informal com
uso  de  linguagem  natural  até  o  rigorosamente  formal  com  uso  de
declarações  lógicas)  e  as  classes  de  usuários  da  ontologia,  incluindo
desenvolvedores, mantenedores e usuários das aplicações; ii) construção
da  ontologia,  que  se  divide  em:  a)  captura  ou  concepção  da
conceitualização da ontologia;  b) codificação ou implementação através
de uma linguagem de representação de ontologias e c) integração com
ontologias já existentes; iii) avaliação da ontologia através dos requisitos
especificados; e iv) documentação acerca das pretensões da ontologia e
das  primitivas  usadas  para  expressar  as  definições  na  ontologia
(USCHOLD e KING, 1995 apud DA SILVA, SOUZA e ALMEIDA, 2008, pg. 7).

Por fim, baseou-se na ontologia SIOC, visto esta ter objetivos semelhantes ao
proposto aqui. Em relação a metodologia de criação desta ontologias, as pesquisas
bibliográficas  foram  inconclusivas,  ainda  sim,  utilizou-se  de  alguns  princípios
relacionados  a  Web  Semântica  e  a  escolha  da  linguagem  RDF/OWL,  que  permite
extensibilidade, possibilitando que as descrições baseadas em SIOC sejam misturadas
com reivindicações feitas em qualquer outro vocabulário RDF (SIOC, 2018).
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 5. Modelo Conceitual para Repositórios Digitais 
e sua Codificação em RDF/OWL

O  modelo conceitual criado por meio de uma ontologia escrita em RDF/OWL
para  representação  do  conteúdo  de  um  repositório  digital,  está  representada  na
Figura 01. 

Figura 01. Modelo conceitual para representação do conteúdo
de um repositório digital

O  modelo  apresentado  na  Figura  01  foi  implementado  em  RDF/OWL  cuja
codificação está detalhada a seguir.

 5.1. Código RDF/OWL

5.1.1 Item

A entidade Item possui  metadados para   titulo,  descrição,  numérico e  auto
Incremento, data, texto e área de texto, objeto, termo, tag, votação dos tipos: curtir,
binários e estrelas, conteúdo e anexo.  O código abaixo representa essa entidade:

Quadro 01. Código RDF/OWL da entidade “Item”

<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:collection="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
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<zoneamento rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/iesa/?item=zoneamento1">
<rdfs:label>Zoneamento 1</rdfs:label >
<rdfs:comment>Loteamento em Goiânia</rdfs:comment >
<collection:area rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">3912</collection:area >
<collection:data-de-criacao     rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">1989-02-17</collection:data-
de-criacao>
<collection:autor rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string ">José Marcos</collection:autor>
<collection:tem-vizinho rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/iesa/?item=zoneamento2”/>
<collection:tem-estado rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/iesa/?category=minas-gerais”/>
<collection:has-tag rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/iesa/?tag=matagal”/>
<collection:melhores-itens rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>10</collection:melhores-itens>
<collection:gostou-ou-nao rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>3</collection:gostou-ou-nao>
<collection:de-uma-nota rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string>4,4</collection:de-uma-nota>
<collection:content rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/wp-content/uploads/2016/02/zoneamento1.pdf/>
<collection:attachment rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/wp-content/uploads/2016/02/zoneamento1a.pdf”/>
<collection:attachment rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/wp-content/uploads/2016/02/zoneamento1b.pdf”/>
 </zoneamento>
</rdf:RDF>

 5.2. Coleção

A Coleção é  composta  por  URL,  titulo,  descrição,  URL da  categoria  root  da
coleção, titulo da categoria root, descrição da categoria root, URL da categoria root do
repositório,  metadado  numérico  da  categoria  root,  tipo  do  metadado  de  dados,
categoria root,  titulo da propriedade,  metadado de data da categoria root,  tipo do
metadado de  dados,  categoria  root,  título  da  propriedade,  metadado de  texto  da
categoria  root,  tipo  do  metadado de  dados,  categoria  root,  titulo  da  propriedade,
metadado de objeto da categoria root, categoria de destino da propriedade, categoria
de origem da propriedade, título da propriedade, metadado de objeto da categoria
root, metadado de votação do tipo curtir e estrelas.

 

Quadro 02. Código RDF/OWL da entidade “Coleção”

<rdf:RDF
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/"
xmlns:repository="http://gi.fic.ufg.br/ufg/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<owl:Ontology rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/">
<rdfs:label>Zoneamentos</rdfs:label>
<rdfs:comment>Listagem de zoneamentos</rdfs:comment>

 

http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema
http://www.w3.org/2001/XMLSchema
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</owl:Ontology>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento">
<rdfs:label>Categorias de Zoneamentos</rdfs:label>
<rdfs:comment>Listagem de zoneamentos</rdfs:comment>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=category"/>
</owl:Class>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=area">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> 
<rdfs:label>Area em hectare</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=data-de-criacao">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> 
<rdfs:label>Data de criação</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=autor">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> 
<rdfs:label>Autor</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=tem-estado">
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
<owl:inverseOf  rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=tem-zoneamento">
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:maxCardinality>
<rdfs:range rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=estado"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> 
<rdfs:label>Um zoneamento é localizado em um estado</rdfs:label>  
</owl:ObjectProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=tem-vizinho">
<owl:inverseOf  rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=tem-vizinho">
<rdfs:range rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> <rdfs:domain
rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> 
<rdfs:label>Tem vizinho</rdfs:label>  
</owl:ObjectProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=melhores-itens">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category= ranking-like"/> 
<rdfs:label>Melhores itens</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=gostou-ou-nao">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=ranking-binary"/> 
<rdfs:label>Gostou ou não</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=de-uma-nota">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=ranking-stars"/> 
<rdfs:label>De uma nota</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
</rdf:RDF>

 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer%22/
http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=category%22/
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 5.3. Repositório

O código do repositório  é  composto  por  cabeçalho do documento,  URL da
coleção, URL da categoria root do repositório, metadado fixo do item, metadado fixo
do  conteúdo  para  itens,  que  possui  mídia  interna  ou  externa,  anexo  do  item,
propriedade da categoria root do repositório, subpropriedade de ranking, classe para
representar as tags, propriedade de objeto da categoria com a tag Classe.

 

Quadro 03. Código RDF/OWL da entidade “Repositório”

<rdf:RDF
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<owl:Ontology rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/">
<rdfs:label>UFG</rdfs:label>
<rdfs:comment>Esta é a Ontologia da UFG</rdfs:comment>
</owl:Ontology>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=category">
<rdfs:label>Categoria</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>
</owl:Class>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=content-text">
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:maxCardinality>
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=category"/> 
<rdfs:label>Conteúdo</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=content">
<owl:maxCardinality rdf:datatype="&xsd;nonNegativeInteger">1</owl:maxCardinality>
 <rdfs:range rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=media"/>
 <rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=category"/> 
<rdfs:label>Conteúdo</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=attachment">
<rdfs:range rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=media"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=category"/> 
<rdfs:label>Anexo</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=ranking">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=category"/> 
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<rdfs:label>Anexo</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=ranking-like">
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/? property=ranking"/>
<rdfs:label> Votação curtir </rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=ranking-binary">
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/? property=ranking"/>
<rdfs:label> Votação gostei ou não</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?property=ranking-stars">
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/? property=ranking"/>
<rdfs:label>Votação por estrelas</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=tag">
<rdfs:label>Tag</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>
</owl:Class>
<owl:ObjectProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=has-tag">
<rdfs:range rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=tag"/> 
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=category"/> 
<rdfs:label>É classificado com a tag</rdfs:label>  
</owl:ObjectProperty>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=license">
<rdfs:label>Licença</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=media">
<rdfs:label>Midia</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>
</owl:Class>
</rdf:RDF> 

 5.4. Categoria

O Quadro 04 apresenta o código responsável pela exportação da categoria e
suas propriedades.

 

http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category=tag
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 Quadro 04. Código RDF/OWL da entidade “Categoria”

<rdf:RDF
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/"
xmlns:repo="http://gi.fic.ufg.br/ufg/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<owl:Ontology rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/">
<rdfs:label>Zoneamentos</rdfs:label>
<rdfs:comment>Listagem de zoneamentos</rdfs:comment>
</owl:Ontology>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento-ambiental">
<rdfs:label> zoneamento ambiental </rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category= zoneamento"/>
</owl:Class>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=arvores">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/>     
<rdfs:label>Numero estimado de arvores</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
</rdf:RDF>

 

 5.5. Tag

 O Quadro 05 apresenta o código responsável pela exportação de tags.
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 Quadro 05. Código RDF/OWL da entidade “Tag”

<rdf:RDF
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/"
xmlns:repo="http://gi.fic.ufg.br/ufg/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<owl:Ontology rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/">
<rdfs:label>Zoneamentos</rdfs:label>
<rdfs:comment>Listagem de zoneamentos</rdfs:comment>
</owl:Ontology>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?tag=verde">
<rdfs:label>Verde</rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/?tag=tag"/>
</owl:Class>
</rdf:RDF>

 

 5.6. Propriedade

O  Quadro  06  apresenta  o  código  responsável  pela  exportação  das
propriedades.
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 Quadro 06. Código RDF/OWL da entidade “Propriedade”

<rdf:RDF
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/"
xmlns:repo="http://gi.fic.ufg.br/ufg/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<owl:Ontology rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/">
<rdfs:label>Zoneamentos</rdfs:label>
<rdfs:comment>Listagem de zoneamentos</rdfs:comment>
</owl:Ontology>
<owl:DatatypeProperty rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?property=arvores">
<rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/>
<rdfs:domain rdf:resource="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento"/> 
<rdfs:label>Numero estimado de arvores</rdfs:label>
</owl:DatatypeProperty>
</rdf:RDF>

 

 5.7. Taxonomia

O Quadro 07 apresenta  o  código responsável  pela  exportação de todas  as
categorias a partir de uma categoria especificada.
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Quadro 07. Código RDF/OWL da entidade “Taxonomia”

<rdf:RDF
xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/"
xmlns:repo="http://gi.fic.ufg.br/ufg/"
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">
<owl:Ontology rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/">
<rdfs:label>Zoneamentos</rdfs:label>
<rdfs:comment>Listagem de zoneamentos</rdfs:comment>
</owl:Ontology>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento-ambiental">
<rdfs:label> zoneamento ambiental </rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category= zoneamentos"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento-agricola">
<rdfs:label> zoneamento ambiental </rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category= zoneamentos"/>
</owl:Class>
<owl:Class rdf:about="http://gi.fic.ufg.br/ufg/collection/zoneamentos/?category=zoneamento-urbano">
<rdfs:label> zoneamento ambiental </rdfs:label>
<rdfs:subClassOf rdf:resource=" http://gi.fic.ufg.br/ufg/?category= zoneamentos"/>
</owl:Class>
</rdf:RDF>

 

O  modelo  conceitual  foi  implantado,  testado  e  aperfeiçoado  no  software
Tainacan, um sistema web, de código aberto, voltado a gestão de repositórios digitais,
desenvolvido com base no software livre WordPress. Este repositório tem por objetivo
incorporar  funcionalidades que  facilitem a  interoperabilidade com mídias  sociais  e
permita ampliar o grau de participação social de usuários do repositório em atividades
de sua gestão e manutenção, além de possibilitar a criação um repositório de fácil
utilização, configuração e implementação (MARTINS et al, 2017). 

No Tainacan foram implementadas duas possibilidades para apresentação do
RDF  de  uma  coleção,  por  grafos  e  pelo  código,  propriamente  dito.  A  Figura  02
apresenta a forma por grafos. 
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Figura 02. Grafo RDF, da Coleção Plantas Alimentícias, do Tainacan
utilizado pelo BibFlora
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