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Objetivo 

O objetivo do curso é apresentar conceitos e fundamentos de Web 
Semântica e direcionar para o uso e implementações práticas das 
tecnologias que fazem parte desta abordagem.



Introdução e contexto 

O surgimento da World Wide Web 
A evolução da Web e o desenvolvimento de aplicações 
A proposta da Web Semântica 



Web Semântica e contexto 

Os fundamentos da Web Semântica 
A pilha tecnológica da Web Semântica 
Ontologias e Vocabulários 
Estado da arte e exemplos 



RDF e o grafo de conhecimento 

Triplas RDF 
Grafos de dados 
Resource Description Framework e as linguagens de serialização



Bancos de dados RDF e a linguagem SPARQL 

Conhecendo os triple stores 
Utilizando bancos de dados RDF 
Executando queries SPARQL



Ontologias e Vocabulários 

Descrição de dados na Web 
Modelos de domínio 
Repositórios de ontologias e vocabulários



RDFa e JSON-LD para desenvolvedores web 

Especificações RDFa e JSON-LD 
Aplicação prática e testes com as linguagens RDFa e JSON-LD



Desenvolvimento de aplicações semânticas 

Frameworks com suporte para RDF 
RDFa e JSON-LD para front-end 
APIs para consumo de dados 
Content-negotiation via http



Inteligência Artificial e Web Semântica 

Modelos e abordagens de Inteligência Artificial 
Machine learning, deep learning e Processamento de Linguagem Natrual 
Intersecções com Web Semântica



Inteligência Artificial e Web Semântica 

Utilização de framework PLN 
Utilização de IA para busca de entidades em texto



Web Semântica como base para o futuro 

Revisão do conteúdo do curso 
Próximos passos e aplicações no curto, médio e longo prazo 
Análise da aplicação de Web Semântica em áreas como Internet das 
Coisas e Realidade Virtual



Introdução e contexto



O que é Web?



Internet e Web  
não são as mesmas coisas



As tecnologias 
fundamentais da Web



WORLD WIDE WEB  
VAGUE BUT EXCITING

http://info.cern.ch/Proposal.html

http://info.cern.ch/Proposal.html


WORLD WIDE WEB  
TECNOLOGIAS FUNDAMENTAIS

• Páginas web (documentos de hipertexto) 
• Protocolo HTTP 
• Linguagem HTML 
• Identificador de recursos (URI)



WWW 
PROTOCOLO HTTP

• HTTP 0.9  [Tim Berners-Lee 1991] 
• HTTP/1.0  [RFC 1945, Maio 1996] 
• HTTP/1.1  [RFC 2068, Janeiro 1997] 
• HTTP/2   [RFC 7540, Maio 2015]



HTTP 
REQUEST

www.nic.br



HTTP 
RESPONSE



WWW 
LINGUAGEM HTML

• Linguagem de hipertexto para documentos (páginas web) 

• Baseada em SGML [ISO 8879:1986] 

• Formada por tags (<html> <head> <body> ...) 

• Possui link hipertexto (<a href=) 

• Interpretada pelos navegadores/browsers 

• Lista WWW-talk criada em 1991 

• Atual versão HTML5



WWW 
LINGUAGEM HTML

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="initial-scale = 1.0,maximum-scale = 1.0" />
  <meta name="author" content="NIC.br">
  <meta name="keywords"   content="nic, nic.br, internet no brasil, network information center, núcleo de informação e coordenação do ponto br" />
  <meta name="description" content="O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR é uma entidade civil … projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil.">
  <meta name="google-site-verification" content="nDjnC4ZPe8Y4pwASduuch-a3oTA4HuDW-sSVJnO022w" />



WWW 
URI, URL, DOMÍNIOS

• Nomes de domínios * 

• DNS [RFC 882, Novembro 1983] 
• URIs na WWW [RFC 1630, Junho 1994] 

• URL: localizador de recursos na Web 
• Importância para Web semântica 

• Identificar recursos e conceitos 

* Mais sobre TLDs em https://www.iana.org/domains/root/db

https://www.iana.org/domains/root/db


WWW 
URL

http://ceweb.br/contato/index.html  

esquema://domínio:porta/caminho/recurso?query_string#fragmento  

esquema:     http  
domínio:     ceweb.br  
porta:       80  
caminho:     /contato  
recurso:     index.html



WORLD WIDE WEB  
TECNOLOGIAS FUNDAMENTAIS

• Páginas web (documentos de hipertexto) 

• Protocolo HTTP 
• Linguagem HTML 
• Identificador de recursos (URI)



Porque padrões web são 
importantes?



Os padrões estão consolidados

Tim Berners-Lee inventou a Web em 1989 e 
fundou o W3C em 1994 

Já foram publicados mais de 110 padrões







O processo e os padrões são abertos

São desenvolvidos pela equipe do W3C, 
membros e com participação ativa da 
comunidade.
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Status das especificações
Indicam o nível de estabilidade dos documentos

Working Draft (WD) 
Last Call (LC) 
Candidate Recommendation (CR) 
Proposed Recommendation (PR) 
Recommendation (REC)



Os padrões são interoperáveis

O uso de padrões proporciona que as 
páginas sejam acessadas por todos.



Garante compatibilidade

Sua página abre corretamente nos 
navegadores que seguem padrões.



Passado

Presente





É acessível

Possibilita o acesso de pessoas com 
deficiências às informações.





Você também pode criar um padrão

Mas vai ter muito trabalho pela frente...







Compatibilidade

Instalação de plug-ins e dependência de 
sistemas operacionais







“Nós realmente acreditamos que todos os 
padrões pertencentes à web deveriam ser 
abertos. Em vez de usar Flash, a Apple 
adotou o HTML5, CSS e JavaScript – todos 
padrões abertos”

http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/



“Recentemente, a Symantec destacou o 
Flash por possuir um dos piores recordes de 
segurança em 2009. Nós também sabemos 
em que o Flash é a razão número um para 
crash nos Macs”

http://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/





A web não morreu

Mas ela está mudando



http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-02/06/tim-berners-lee-reclaim-the-web



A web está evoluindo

O que esperar do futuro da Web?





O futuro da Web
que já é quase presente













Web Semântica



a proposta da World Wide Web

“vague but exciting"



Web
Documents

Data

Things
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SemânticaWeb

Berners-Lee et al., 2001



“The Semantic Web aims to describe the 

meaning of information published on the 

Web to enable retrieval based on an 

accurate understanding of that information’s 

semantics”  

(RODRÍGUEZ-ROCHA et al., 2015)







~ 10 anos

… para vermos grandes aplicações



Semantic Web Stack



RDF

sujeito                        predicado                        objeto

Demi Getschko Vint Cerfconhece



Dados estruturados no Google



Um grafo gigante

(recursos, URI, ontologias e vocabulários)







Knowledge Graph cards



GMail Actions



GMail Highlights



Rich Snippets 

(Events)



Rich Snippets 

(Reviews)



Legal, como faz?





RDFa (Lite)

vocab 
property 
typeof 
content

4 propriedades 
para começarmos



<p>
O FrontInBH ocorre no dia 06/08/2016!

</p>



<p vocab="http://schema.org/">
O FrontInBH ocorre no dia 06/08/2016!

</p>

@vocab



<p vocab=“http://schema.org/"
typeof="Event">
O FrontInBH ocorre no dia 06/08/2016!

</p>

@typeof



<p vocab=“http://schema.org/"
typeof="Event">
O <span property="name">FrontInBH</span>
ocorre no dia 06/08/2016!

</p>

@property



<p vocab=“http://schema.org/"
typeof="Event">
O <span property="name">FrontInBH</span>
ocorre no dia
<span property=“startDate"
  content=“2016-08-16T08:00”>
06/08/2016</span>!

</p>

@content



www.frontinbh.com.br

“Front In BH”

2016-08-16

startDate

name

Event
type of





json-ld.org







… a evolução da Web
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Things
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interoperabilidade semântica
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