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SemânticaWeb

Berners-Lee et al., 2001



A Web Semântica tem por objetivo descrever 

o significado da informação publicada na 

Web com a finalidade de habilitar a realização 

de consultas baseadas no entendimento 

preciso da semântica daquela informação.

(RODRÍGUEZ-ROCHA et al., 2015)



Semantic Web Stack



Camadas



UNICODE e URI



URI É uma sequência de caracteres que identifica um recurso físico ou 

abstrato. Teve sua sintaxe genérica definida na RFC 2396 (1998).  

IRI A RFC 3987 (2005) propõe a padronização de uma extensão para URI, 

utilizando o conjunto de caracteres universais (Unicode/ISO 10646) a fim de 

permitir a internacionalização dos identificadores de recursos.  

URL É um subconjunto do conjunto de URI. As URL fornecem a localização 

dos recursos descrevendo seu mecanismo de acesso primário. Portanto, 

quando recursos identificados na Web possuírem informação referente ao 

protocolo de acesso, seus identificadores serão definidos como URL. 
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XML (Linguagens de serialização)



XML (Extensible Markup Language) como a linguagem de 

marcação para criação de documentos compostos de dados 

estruturados. 









XML 

JSON-LD 

TURTLE 

N3 

RDFa



JSON-LD



RDF (Resource Description Framework)



RDF

sujeito                        predicado                        objeto

Demi Getschko Vint Cerfconhece











Um grafo gigante

(recursos, URI, ontologias e vocabulários)



sujeito                        predicado                        objeto

Newton                        trabalha                        W3C 

W3C                             é uma                            organização 

Tim Berners-Lee          fundou                          W3C



RDFS





ONTOLOGIAS e VOCABULÁRIOS



Uma ontologia é uma especificação explícita e formal de uma  

conceptualização compartilhada

machine-readable
modelo abstrato

baseada em consensoexpressa em termos 
(conceitos, propriedades)



Utilizamos ontologias e vocabulários para descrever dados 

publicados na Web





Linked Open Vocabularies (LOV)





Newton Calegari                   rdf:type                     foaf:Person 

                                                foaf:knows               Demi Getschko



SPARQL



SPARQL é uma linguagem de consultas a fontes de dados no 
padrão RDF ou em formatos que possam ser convertidos para 
RDF, por meio de alguma outra aplicação middleware.









Exemplos











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





Linked Open Data ✭ ✭ ✭ ✭ ✭



lod-cloud.net

http://lod-cloud.net
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