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Glossari

Cercador: Eina de cerca consistent en una base de dades de pàgines web indexades
automàticament, que permet a l'usuari de fer consultes a partir d'una o més paraules que
apareguin en els documents indexats per mitjà d'un llenguatge d'interrogació.

Data-mining: Part de l’extracció de coneixement a partir de bases de dades que s’encarrega de la
construcció de models.

Diagrama entitat-relació: Gràfic que permet representar les entitats i relacions que formen
l’estructura d’una base de dades relacional.

Domini: Part d'una adreça d'Internet que identifica una persona, empresa o organització
connectada a aquesta xarxa i que expressa generalment la seva adscripció territorial, el tipus
d'organització de què es tracta i el sector o empresa de què forma part.

Enllaç: Element en un document, generalment d'hipertext, que permet connectar amb altres
documents o parts de documents.

Formularis: Plantilla prèviament dissenyada i que serveix per demanar una sèrie de dades a
l’usuari per pantalla.

Hipertext: Sistema d'organització i de consulta simultània de la informació per ordinador, que es
basa en la combinació de fragments textuals o gràfics de manera associativa.

HTML: HiperText Markup Language. Llenguatge estàndard que s'utilitza per a etiquetar documents
en format d'hipertext, per tal d'indicar a un navegador de quina manera ha de visualitzar un
document a la pantalla d'un ordinador.

HTTP: HyperText Transfer Protocol. Protocol de transport en què es basen les aplicacions web per
comunicar-se a través d’internet.

Indexar: Tècnica per obtenir l’adreça d’una informació a partir de la clau per mitjà d’una taula.

Interfície d’usuari: Engloba la forma en la que el operador interactua amb l’ordinador, els
missatges que aquest rep per pantalla, la resposta de l’ordinador a la utilització de perifèrics
d’entrada de dades, etc. 

Intèrpret: Programa que analitza i executa el codi escrit d’una aplicació, convertint-lo prèviament
en llenguatge màquina.

ISO: International Organization for Standardization. Organització no governamental depenent de
l’ONU que fixa els estàndards, de tot tipus, que han de seguir els països que en són membres.

Llenguatge de marcat: Llenguatge que permet afegir marques a un document per tal de donar-li
semàntica o descriure com presentar el seu contingut.

Metadades: Conjunt de dades amb una estructura determinada i que s’utilitzen per a descriure o
complementar a unes altres dades. Es poden considerar dades sobre dades.

Navegador: Programari que serveix per navegar o moure's pels diversos serveis, recursos o
conjunts d'informació d'una xarxa, un sistema informàtic o una aplicació.

PICS: Platform for Internet Content Selection. Especificació per l’etiquetatge de les planes web
segons el seu contingut. Originàriament va ser introduït per ajudar als pares i professors a
controlar l’accés a Internet dels seus fills i alumnes.

Programació Orientada a Objectes: Tipus de programació on cada element que forma part d’un
programa es considera un objecte. Els objectes són entitats independents que es relacionen i
interactuen entre ells.

Serialització: Procés que permet representar unes dades en un format diferent a l’original.
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Software: Terme genèric per designar al conjunt de programari de diferent tipus (sistemes
operatius i aplicacions diverses) que fan possible operar amb l’ordinador.

SOAP: Simple Object Acces Protocol. Protocol simple d’accés a objectes que proporciona un
mecanisme estàndard d’empaquetar missatges de comunicació.

SQL: Structured Query Language. Llenguatge de consulta estructurat. És l’estàndard ANSI/ISO de
definició, manipulació i control de bases de dades relacionals.

Taxonomia: Tractament genèric de l’estudi de les classificacions, des de les estructures abstractes
generadores de classificacions de diferents tipus com particions amb encavalcament fins a
particions i jerarquies.

URI: Uniform Resource Identifier. És el conjunt genèric de tots els noms i adreces que fan
referència a un mateix recurs.

URL: Uniform Resource Locator. Tipus determinat d’URI que serveix per identificar una ubicació
exacta en el World Wide Web.

Visor: Programari específic que permet visualitzar per la pantalla de l’ordinador un document que
ha estat creat en un format determinat (Word, Excel, etc.).
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Resum

Entre les últimes tendències que estan marcant el futur de la web, així com la gestió de
tota la informació que hi ha emmagatzemada, es troba l’anomenada web semàntica. A grans trets
es pot dir que aquesta web semàntica proposa descriure els recursos de la web com a
representacions que puguin ser enteses, no solament per les persones, sinó pel programari. Amb
l'ajut de diverses tecnologies paral·leles, es pretén desenvolupar una web més cohesionada on
encara sigui més fàcil localitzar, compartir i integrar la informació i els serveis.

L’objectiu general d’aquest treball és conèixer i aprofundir sobre el concepte de web
semàntica, així com d'entendre els principis bàsics d’algunes de les tecnologies en les que es
recolza: les ontologies, l’XML, l’RDF i, l’OWL.

L’estructura que segueix el treball per a poder explicar tots aquests nous conceptes, es
basa en la presentació inicial d’un cas pràctic i, a partir d’ell, anar introduint i valorant cadascuna
de les tecnologies tractades.

La seqüència que segueix el treball és la següent:

Capítol 1. En aquest capítol es presentarà el nou concepte de Web Semàntica. S’explicarà en què
consisteix, els seus avantatges, la problemàtica que presenta la web actual, etc., així com les
solucions i tecnologia que aporta la web semàntica, per exemple les ontologies.

Capítol 2. En aquest apartat es farà una introducció per a conèixer i comprendre els fonaments
bàsics del llenguatge XML: la seva estructura, derivacions (CCS, XSLT, DTD, XML Schema, etc.),
aportacions a la web semàntica, etc. També s’efectua la presentació d’un cas pràctic per a poder
aplicar els conceptes que s’iran introduint durant aquest capítol, i en tots els següents.

Capítol 3. En aquest punt es presentarà, bàsicament, el llenguatge RDF. S’explicaran breument
tots els conceptes que han de permetre conèixer i comprendre tots els fonaments d’aquest
llenguatge: la seva estructura, derivacions (XML/RDF, RDF Schema, etc.), aportacions al llenguatge
XML, etc.

Capítol 4. En aquest capítol s'introduiran els conceptes bàsics del nou llenguatge OWL. S’explicarà
la seva gran aportació a la web semàntica així com la seva estructura i nomenclatura bàsica.

Capítol 5. En aquest apartat es farà un breu resum de les aportacions que fa cadascuna de les
tecnologies estudiades, a la web semàntica.

Capítol 6. En aquest punt es donarà una visió general l’estat actual de la web semàntica.

Capítol 7. En aquest capítol s’explicarà el programari que s’ha utilitzat per a confeccionar els
documents creats durant aquest treball.

Capítol 8. En aquest últim apartat es presentaran les conclusions finals.
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1.- La web semàntica

1.1 – La web actual

Es calcula que avui en dia hi ha més de mil milions d' usuaris que utilitzen la web per trobar
informació, productes, negocis, etc. dins el complex i heterogeni entramat que forma la xarxa
Internet.

 Actualment quasi tot està representat d'una manera o altra en la web, i mitjançant un bon
cercador, es pot accedir a tota aquesta informació per tal de visualitzar-la, seleccionar-la i utilitzar-
la per al nostre ús particular. Es pot dir que la web s'ha convertit en la gran enciclopèdia universal
del coneixement humà.

La web ha aportat a moltes de les nostres activitats diàries comoditat, estalvi de temps i
eficiència, així, des d'ella es poden realitzar activitats tan diferents com: comprar tot tipus de
productes i serveis, gestionar els nostres comptes bancaris, buscar restaurants, consultar la borsa,
planificar les nostres vacances, treballar des de casa, etc.

Si hom es cenyeix estrictament als documents que es poden buscar a la xarxa, es pot
distingir entre dos tipus de web [Ref-1]:

ü Web superficial. És la formada per tots els documents estàtics accessibles a través de les
planes web. Es calcula que està constituïda, aproximadament, per uns 4 mil milions de
documents, un volum d'informació equivalent a entre 14 i 28 milions de llibres. Si es compara
aquesta informació amb el fet que la major biblioteca dels Estats Units, la Universitat de
Harvard [Ref-2], té catalogats uns 15 milions de llibres, hom es pot fer una petita idea de la
magnitud d'aquestes xifres.

ü Web profunda. És la constituïda pel contingut de les bases de dades, que no és accessible
directament, però que és mostrat a través de les planes que es generen dinàmicament. El
volum d'aquesta informació es calcula que és entre mil i dos mil vegades més voluminosa, i de
molta millor qualitat, que la de la web superficial. Cal ressaltar que el seu ritme de creixement
és també superior [Ref-3], i s'estima que el seu volum total supera, actualment, al volum de
tota la informació impresa existent avui en dia en el planeta.

Els mecanismes que utilitza la web per a la representació de la informació són molt simples:
html [Ref-4], , http [Ref-5], enllaços, etc. i, pràcticament no existeix cap limitació a l'hora de
presentar la informació. Tal com està representat a la Figura 1.1, actualment la web s’assembla a
un gràfic format per nodes del mateix tipus (format HTML) relacionats mitjançant enllaços,
igualment indiferenciats, és a dir, que no es fa cap distinció entre la plana personal d’un usuari o
un gran portal d’una agència de viatges on-line, ni tampoc entre els enllaços que tingui cadascuna
d’elles.
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                             Figura 1.1. Estructura web actual

Per accedir a tot aquest volum d'informació s'utilitzen els navegadors (Netscape, Internet
Explorer, etc. ), i per efectuar la recerca de la informació desitjada es fan servir, bàsicament, tres
tècniques de recerca diferents:

1. Una navegació per part dels usuaris a través de les representacions textuals i gràfiques,
interactuant amb els enllaços fins arribar a la informació desitjada. Un exemple d'aquest
sistema seria l'accés a una plana web de la qual hom ja sap l’adreça, per exemple
http://www.microsoft.com, i utilitzar els seus enllaços per navegar a través de les seves planes
fins arribar a la que conté la informació buscada.

2. Motors de recerca basats en robots, per exemple: http://www.google.com. Un robot és un
programa que rastreja l’estructura hipertextual de la web, recollint informació sobre les planes
que troba. Posteriorment aquesta informació s’indexa i s’insereix en una base de dades que
serà explorada utilitzant un motor de recerca.
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3. Els motors de recerca basats en directoris, per exemple: http://es.yahoo.com . Aquests
sistemes utilitzen catàlegs creats manualment. Aquests catàlegs contenen referències a llocs
web descoberts pel personal del directori, o bé, enviats pels administradors dels mateixos.
Aquestes referències són classificades per personal especialitzat, fet que implica una despesa
de temps considerable. Aquesta tècnica té un major grau d’exactitud i precisió que els robots,
però produeixen un conjunt de resultats molt més reduït, degut a l’esforç manual que suposen i
a la pròpia grandària d’Internet.

Tots els motors de recerca retornen un conjunt d’adreces que l’usuari haurà d’explorar una a
una, fins trobar la que ell desitja.

El conjunt d'aquestes característiques i tècniques han fet possible el gran èxit de la web actual,
i que els experts consideren que es basa en el següents principis:

1. Facilitat d’accés i contribució. Els requisits bàsics per accedir a la xarxa són mínims, n’hi ha
prou amb un navegador i una connexió telefònica. També és molt fàcil la creació d'una plana
web per tal de publicar informació, ja que els proveïdors d’accés a internet, generalment
faciliten molt aquesta opció.

2. Descentralització. És un mitjà totalment descentralitzat on la informació, recursos, etc. estan
repartits en els milions de servidors existents a la xarxa.

3. Compatibilitat. El fet que la web utilitzi protocols estàndard: HTTP, HTML, etc. la converteix
en un mitjà accessible per qualsevol ordinador, sistema operatiu, connexió i programari.

4. Obertura al creixement i usos no previstos prèviament. Si s’ajunten tots els punts
anteriors, es pot arribar a la conclusió que la web és un entorn completament obert a les noves
tecnologies, a nous pefils d’usuari i amb moltes possibilitats encara per desenvolupar.

1.2 – Problemes de la web actual

Aquest volum tan extraordinari d'informació que ofereix la web, i que sens dubte ha sigut
una de les claus del seu èxit, també provoca que alguna de les seves tasques, com per exemple la
recerca d'una informació d'unes condicions molt concretes, siguin inabastables o requereixin una
gran dosi de temps i paciència.

Els mecanismes de recerca esmentats anteriorment són molt limitats si es comparen amb
la potència actual de les bases de dades relacionals i deductives, que permeten consultes molt
precises i amb resultats molt acurats.

Com a mostra es pot observar la Figura 1.2, on s’ha realitzat una recerca en el cercador
Google [Ref-6], per tal de trobar informació per realitzar unes vacances en hotel de quatre estrelles
a Noruega el mes d’ agost:
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Figura 1.2. Relació d’adreces retornades en el cercador Google amb les
paraules clau: “vacaciones Noruega hoteles 4 estrellas agosto”

En aquest cas la recerca ha retornat 62 adreces possibles que compleixen la nostra petició
per paraules clau, però els resultats obtinguts s'allunyen força de la nostra intenció inicial. En la
majoria dels casos es necessitarà realitzar diverses consultes i llegir diverses planes i documents
fins arribar, finalment, a la informació que buscàvem, si és que finalment la trobem.

A més, cal dir també, que, segons el cercador utilitzat, els resultats obtinguts seran
diferents. Continuant amb l'exemple anterior, a la Figura 1.3 es mostra la mateixa consulta, però
amb el cercador Yahoo [Ref-7]:

Figura 1.3. Relació d’adreces retornades en el cercador Yahoo amb les paraules
clau: “vacaciones Noruega hoteles 4 estrellas agosto”
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Tal com es pot observar, el nombre d’adreces retornades és superior (71) a la que
retornava el cercador Google i l’ordre tampoc és el mateix.

El problema radica en el fet que la web actual està orientada al consum humà i els seus
continguts i serveis es representen en formats (per exemple: HTML) i interfícies d’usuari (per
exemple: formularis), perfectament comprensibles per les persones, però no per als ordinadors.

Per comprovar aquest fet només cal observar les figures 1.4 i 1.5:

       Figura 1.4. La web vista per una persona.

      Figura 1.5. La web vista per l’ordinador.
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La Figura 1.4 mostra una plana típica de consulta d'ofertes d’una agència de viatges, on la
informació és ràpidament compresa per una persona només de mirar superficialment la plana. Per
contra, la Figura 1.5, mostra la representació de la mateixa plana però per a l'ordinador. Com es
pot comprovar, la dificultat que suposa entendre i comprendre la informació que hi ha
representada és molt elevada, ja que està barrejada amb les etiquetes de format.

El fet que l'ordinador no sàpiga el que la informació significa limita molt la seva capacitat, i
provoca que sigui molt poc viable automatitzar mitjançant programari les recerques que
habitualment efectuen les persones, ja que aquesta feina és molt complexa i molt difícil de
reproduir i mantenir, tal com està codificada actualment la web.

Així, per superar aquesta limitació, va sorgir un nou concepte anomenat web semàntica. El
projecte Semantic Web Activity [Ref-8] és desenvolupat pel World Wide Web Consortium
(W3C) [Ref-9], i parteix de la idea bàsica que la informació pugui ser utilitzada i compresa pels
ordinadors sense la necessitat de supervisió humana, de manera que el programari web pugui ser
dissenyat per tractar la informació de les planes web de manera semiautomàtica. Es tracta de
convertir la informació que contenen les planes web en coneixement.

 La web semàntica manté els principis que han portat a l’èxit a la web actual, i recupera el
concepte d’ontologia del camp de la Intel·ligència Artificial, com a vehicle per a dur a terme un
objectiu clau: aconseguir una entesa entre les parts que han d'intervenir en la construcció i
explotació de la web:

ü Els usuaris.
ü Els dissenyadors i desenvolupadors.
ü El programari que haurà de permetre l’automatització de les tasques de recerca.

Així, si s’aplica aquest nou concepte a l’exemple utilitzat anteriorment per efectuar la recerca
d’un viatge, una possible estructura de la web seria la següent:

                             Figura 1.6. Estructura nova web semàntica.
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Tal com es pot observar a la Figura 1.6, la web semàntica també estaria formada per
nodes, igual que la web actual (representada a la Figura 1.1), però en aquest cas estarien
clarament tipificats, i cada node o recurs tindria un tipus que l'identifica inequívocament. Els
enllaços que els uneixen representen les relacions que hi ha entre ells i també estan explícitament
diferenciats.

1.3 – Les ontologies

Tal com s'ha esmentat a l'apartat anterior, la web semàntica es basa en les ontologies per
dur a terme els seus objectius.

 El terme ontologia prové de la filosofia, però aplicat al camp de la Intel·ligència Artificial, la
definició declarativa més consolidada és la proposada per Gruber [Ref-10] i estesa per Studer [Ref-
11] que la descriu com: "a formal explicit specification of a shared conceptualization", i que es pot
traduir com: “Una especificació explícita i formal d’una conceptualització compartida”.

Si s’analitzen detalladament cadascuna de les paraules que apareixen en aquesta definició,
es podrien transcriure de la següent manera:

Conceptualization: Una forma d'entendre i descriure un domini.

Shared: Compartida per un grup.

Explicit : Descrita en un llenguatge.

Format: Comprensible pels ordinadors

Així, es pot afirmar que les ontologies defineixin conceptes i relacions d'algun domini, de
forma compartida, i que aquesta conceptualització ha de ser representada d'una manera formal,
llegible i utilitzable pels ordinadors.

 Per tal de representar tot aquest coneixement les ontologies utilitzen els següents
components:

ü Conceptes: Són les idees bàsiques que s'intenten formalitzar. Els conceptes poden ser classes
d'objectes, mètodes, plans, estratègies, processos de raonament, etc.

ü Relacions: Representen la interacció i enllaç entre els conceptes del domini. Solen formar la
taxonomia del domini, per exemple: subclasse-de, part-de, connectat-amb, etc.

ü Funcions: Són un tipus concret de relació on s'identifica un element mitjançant el càlcul d'una
funció que considera diversos elements de l’ontologia, per exemple: assignar-data, calcular-
preu, etc.

ü Instàncies: S'utilitzen per representar objectes determinats d'un concepte.

ü Axiomes: Són teoremes que es declaren sobre les relacions que han de complir els elements
de l’ontologia. Per exemple: Si els elements A i B són de classe C, llavors l’element A no és
subclasse de B. Aquests components permeten inferir coneixement que no estigui indicat
explícitament en la taxonomia de conceptes.

La informació aportada per les ontologies no és visible quan la plana es mostra amb el
navegador, però sí que ho és per als agents o programari que busca la informació a la web. La
utilització d'ontologies per la recuperació de la informació ofereix alguns avantatges sobre els
mètodes d'accés simples basats en paraules clau:

1. Una ontologia subministra un vocabulari compartit comú per expressar informació sobre el
contingut dels documents.
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2. Les ontologies inclouen axiomes per especificar relacions entre conceptes i, per tant, es poden
utilitzar per formular consultes més complexes i recuperar exactament la informació en la que
s’està interessat.

Un exemple d’ontologia molt senzilla i que es podria utilitzar a les planes web de les agencies
de viatges, seria la mostrada a la Figura 1.7:

              Figura 1.7. Exemple d'ontologia.

Utilitzant l’ontologia anterior es podria formular una recerca per trobar:

Totes les agencies de viatges de Girona,

Que poden oferir un viatge a Noruega,

Amb allotjament en un hotel de 4 estrelles,

Amb desplaçament amb avió,

Durant els primers quinze dies d'agost,

I amb un preu no superior a  5.000 Euros.
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I en aquest cas, el cercador només retornaria les agencies que exactament compleixen
aquestes, i només aquestes, condicions.

A més, amb la utilització dels axiomes, es pot donar una major capacitat expressiva del
domini emmagatzemat. Per exemple:

 Si en aquest domini hi ha declarat l'axioma:

Si l'hotel té conveni amb l'asseguradora X, es pot aplicar un descompte del 10%.

 Llavors, si algú és soci d'aquesta companyia X, el programari li podria aconsellar sobre els
hotels que compleixen aquest requisit, encara que no s’hagi demanat explícitament.

1.4 – Aplicació de les ontologies a la web semàntica

La idea general és que la web semàntica estigui formada per una xarxa de recursos
tipificats i interconnectats mitjançant classes i relacions, definides per una ontologia compartida
pels seus diferents autors (Figura 1.8) [Ref-12]

Figura 1.8. Esquema web semàntica

Un punt clau és l'adopció d'ontologies comuns, de manera que tots els que participen en la
web semàntica puguin treballar de forma autònoma i amb total garantia utilitzant l’ontologia que
s’adapti millor a les seves necessitats

Així, continuant amb l’exemple de l’agència de viatges, es podria crear una gran agència de
viatges virtual a la qual s’hi anessin integrant totes les agències de viatges, sempre i quan
estructuressin la seva informació utilitzant unes ontologies acordades prèviament.

La xarxa que s’aniria estructurant formaria una web semàntica, on els usuaris de la web
podrien efectuar una gran quantitat de recerques amb la certesa que els resultats obtinguts
s’ajustarien sempre a la seva petició inicial. Aquestes recerques podrien ser molt senzilles o tan
complexes com es vulgués, combinant els diferents conceptes, relacions, funcions i axiomes de què
disposen les ontologies i que s’han adoptat com a comuns per aquell domini.
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1.5 – Tecnologia per a la web semàntica.

La infrastructura de tecnologies i llenguatges necessària per a la implementació de la Web
Semàntica es pot esquematitzar en varies capes o nivells [Ref-13]. Aquesta estructura es pot
observar clarament a la Figura 1.9:

Figura 1.9. Esquematització capes web semàntica segons Berners-Lee.

A la l’esquema anterior es pot distingir:

1. Un nivell bàsic per a establir les propietats dels recursos: “Unicode”, “URI”, “XML”, “NS”,
“xmlschema” i “RDF”.

2. Un nivell per a definir les relacions entre els recursos a través de classes: “rdfschema”.
3. Una capa lògica que permetrà realitzar consultes i inferir coneixement: “Ontology vocabulary” i

“Logic”.
4. Una capa de seguretat per permetrà assignar nivells de fiabilitat a determinats recursos, de

manera verificable posteriorment pel programari: “Proof”, “Trust” i “Digital Signature”.

La tecnologia que s'ha anat creant paral·lelament per a la representació d'ontologies, i fer
possible la web semàntica, inclou:

ü Llenguatges per la representació d'ontologies.
ü Llenguatges de consulta.
ü Entorns de desenvolupament.
ü Mòduls de gestió (emmagatzament, accés, actualització) d’ontologies.
ü Conversió d’ontologies.

El primer llenguatge utilitzat va ser SHOE [Ref-14], creat per Jim Hendler de la Universitat de
Maryland el 1997. Des de llavors s'han anat definit altres llenguatges i estàndards amb una finalitat
similar, com XML [Ref-15], RDF [Ref-16], DAM+OIL [Ref-17] i més recentment OWL [Ref-18].

Tots ells s'han anat desenvolupant i enriquint per tal de resoldre les limitacions i mancances
que tenien els seus predecessors, i poder donar resposta a les exigències de la nova web.

En els següents capítols es farà una petita introducció als tres llenguatges en què es basa la
web semàntica, així com un anàlisi de les seves aportacions i mancances. Aquests llenguatges són:

1. XML. L’ eXtensible Markup Language representa una primera aproximació a la web semàntica,
i encara que no està expressament pensat per definir ontologies, és l’estàndard més estès avui
en dia en aplicacions d'aquesta línia pre-web semàntica.

2. RDF. L'any 1999 es va publicar la primera versió de l’RDF (Resource Description Framework),
un llenguatge pensat per a la definició d’ontologies a la web i que s'ha convertit en l’estàndard
més popular i estès dins la comunitat de la web semàntica.

3. OWL. El Ontology Web Language, es pot formular amb RDF, i per tant es pot considerar una
extensió d'aquest. Inclou tota la capacitat expressiva de l’RDF i, a més, l'augmenta amb la
possibilitat d'utilitzar expressions lògiques.
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2.- Introducció a l’XML.

En aquest capítol s’introduiran els conceptes bàsics del llenguatge XML, així com la
descripció d’altres tecnologies relacionades amb aquest llenguatge: CCS, XSLT, DTD i XML Schema.
L’estudi de tots aquests conceptes permetrà comprendre l’aportació que realitza aquest llenguatge
a la web semàntica. Per a poder explicar clarament totes les característiques del llenguatge XML es
farà a partir d’un cas pràctic proposat a l’apartat 2.2 d’aquest capítol.

2.1 – Orígens i tecnologia

L’ XML prové d’un llenguatge que va inventar IBM la dècada dels 70. Aquest llenguatge es
va anomenar General Markup Language (GML) i va sorgir de la necessitat que tenia l’empresa
d’emmagatzemar grans quantitats d’informació sobre temes diversos. Estava pensat per poder-ho
classificar tot i escriure qualsevol document de manera que posteriorment es pogués processar
adequadament.
 

L’any 1986 la International Organization for Standardization (ISO) va homologar el
llenguatge GML , creant l' Standard General Markup Language (SGML). Aquest nou llenguatge era
molt més elaborat i capaç d’adaptar-se a un gran ventall de problemes i, a partir d'ell, s’han
derivat els actuals sistemes d’emmagatzemar informació.

 L’any 1989 va sorgir un nou llenguatge anomenat HTML, que va ser utilitzat per un nou
servei que oferia internet: la web. Aquest llenguatge va ser adoptat ràpidament per la comunitat
informàtica i diverses organitzacions comercials varen crear els seus propis visors de HTML. La
competència entre aquestes empreses va provocar que el llenguatge HTML creixés de manera
descontrolada i sense cap normalització, ja que cadascuna d'elles l'anava adaptant segons les
seves pròpies necessitats, i en la majoria dels casos, no acceptava les normes de les altres
empreses rivals.

A partir de l’any 1996 el W3C va intentat estandarditzar el llenguatge HTML i. encara que
ho ha aconseguit en molts aspectes, la normalització no s'ha aconseguit plenament.

L’any 1998 el mateix W3C va començar i, encara continua, el desenvolupament del
llenguatge Extended Markup Language (XML). Amb el desenvolupament d’aquest nou llenguatge es
pretenia solucionar les dificultats i carències de l’HTML en el tema referent al tractament de la
informació. Aquests problemes eren bàsicament :

ü La falta d’estructuració del document. En els documents HTML el contingut es barreja
completament amb la presentació o format, fet que dificulta la seva comprensió.

ü No és fàcilment processable pels ordinadors.

ü Problemes d’internacionalització.

ü La seva interpretació és ambigua, segons el programari utilitzat per visualitzar-lo.

ü Només és útil per a planes web.

Encara que pugui semblar el contrari i que visualment siguin molt semblants, s’ha de tenir
present que l’XML no és una versió millorada de HTML, ni tampoc un llenguatge de marcat [Ref-
19]. L’XML es podria definir com un metallenguatge que permet definir llenguatges de marcat,
adaptats a un ús determinat.

Els principals avantatges que se li atribueixen a l’XML són:

ü És fàcilment processable, tant per persones com per ordinadors.

ü Separa radicalment la informació o contingut del seu format o presentació.
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ü Està dissenyat per a ser utilitzat en qualsevol llenguatge.

ü El mateix document pot tenir moltes formes de presentació o visualització.

ü Permet aplicar-hi tècniques complexes d’extracció d’informació i data-mining.

ü Té un conjunt de regles molt estrictes que permeten un fàcil anàlisi sintàctic.

El W3C va crear l’XML com un format universal de dades. Avui en dia l’XML permet als
desenvolupadors descriure i intercanviar complexes estructures de dades, des de qualsevol
aplicació utilitzant tecnologia estàndard (HTTP, SOAP, etc.)

Des de la seva aparició, XML ha fomentat el desenvolupament d'altres noves tecnologies que
li afegeixen funcionalitats, o bé, complementen i faciliten les que ja té. Les principals d'aquestes
tecnologies són les relacionades a la Taula 2.1:

Tecnologia Funcionalitat
Extensible Stylesheet Language (XSL-FO) Permet efectuar un control molt complet sobre la

presentació de l’XML.
XSL Transformations (XSLT) Les dades XML tenen que ser transformades en

diferents formularis i vistes. XSLT permet
efectuar aquestes transformacions.

XML Path Language (XPath) Permet la navegació a través d'un document
XML, la recuperació de dades i la seva
modificació

XQuery Permet fer consultes de les dades d'un document
XML. És un equivalent a l’SQL utilitzat a les bdd
relacionals.

XML Document Object Model (DOM) Permet la manipulació, amb recerques i edicions,
d'un document XML

       Taula 2.1. Tecnologies paral·leles al XML.

Totes les tecnologies que tracten documents XML utilitzen un mòdul de programari
estàndard (XML processor) desenvolupat pel W3C. Aquest mòdul està especialment dissenyat per
tractar documents XML, i el seu desenvolupament és paral·lel als avenços efectuats pel comitè
W3C XML standards, així, el programari que utilitza les últimes tecnologies amb XML, també
necessitarà instal·lar l’última versió del processador XML.

2.2 – Presentació cas pràctic.

Una manera d’entendre ràpidament l’estructura d’un document XML és veure la seva
aplicació en un exemple. La Figura 2.2 mostra la representació jeràrquica del document XML que
s’anirà creant i desenvolupant durant tot el treball.
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                   Figura 2.2. Diagrama amb l'estructura jeràrquica del document XML a desenvolupar.

Aquest document podria servir per a crear un inventari de tots els programes que ha
desenvolupat un departament informàtic. Tal com es pot observar en el diagrama de la Figura 2.2,
en aquest inventari s’hi guardaran les dades bàsiques del programa, les modificacions que es van
efectuant, els arxius que fa servir, etc.

Aquest document es podria utilitzar per a portar un control exhaustiu dels programes
desenvolupats pel departament, i la informació representada ha de poder ser actualitzada,
classificada i visualitzada a través d'una intranet, o si es consideres oportú, a través d'internet pels
usuaris autoritzats.

Per tal de poder dur a terme totes les funcions esmentades anteriorment, s’utilitzaran
diverses tecnologies que s’aniran introduint progressivament durant aquest treball.

A la Figura 2.3 hi ha una mostra amb dades fictícies de l’arxiu XML corresponent a
l’esquema de la Figura 2.2. Es tracta del document complet i que s’anirà analitzant a mesura que
s’expliquin cadascuna de les parts de què es composa.

Programa

Nom

Llenguatge

Analista

Creació

Modificació 
Data=ddmmaaaa

Baixa

Arxius

Programador

Data

Programador

Observacions

Data_anul.lació

Arxiu
Nom=xxxx

Tipus
(text, taula, indexat)

Tractament 
(lectura, escriptura, 
lectura/escriptura)

Estat
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Figura 2.3. Document XML amb les dades de l’exemple a analitzar.

<?xml version="1.0"?>
<Inventari>

<!-- Definicio programes -->
<!-- Definicio primer programa -->
<Programa>

<!-- Nom programa -->
<Nom>nom_programa-1</Nom>
<!-- Llenguatge utilitzat -->

        <Llenguatge>cobol</Llenguatge>
<!-- Nom de l'analista -->
<Analista>analista-1</Analista>
<!-- Data creacio i nom del programador -->
<Creacio>

<Data>01-01-2004</Data>
<Programador>nom_programador-1</Programador>

        </Creacio>
<!-- Modificacions que s'hi han efectuat (programador i explicacio) -->
<Modificacio Data='25-01-2004'>

<Programador>nom_programador-1</Programador>
<Observacions>Efectuada modificacio 1</Observacions>

        </Modificacio>
                            <Modificacio Data='12-03-2004'>

<Programador>nom_programador-2</Programador>
<Observacions>Efectuada modificacio 2</Observacions>

        </Modificacio>
            <!-- Data que s'ha donat de baixa -->

<Baixa>
<Data_anul.lacio></Data_anul.lacio>

        </Baixa>

<!-- Estat en que es troba el desenvolupament -->
<Estat>Proves</Estat>

<!-- Arxius que utilitza -->
<Arxius>

<Arxiu nom='arxiu-1'>
<Tipus>text</Tipus>
<Tractament>Lectura</Tractament>

                </Arxiu>
<Arxiu nom='arxiu-2'>

<Tipus>taula</Tipus>
<Tractament>Escriptura</Tractament>

                </Arxiu>
<Arxiu nom='arxiu-3'>

<Tipus>indexat</Tipus>
<Tractament>Lectura/escriptura</Tractament>

                </Arxiu>
</Arxius>

</Programa>
<!-- Definicio segon programa -->
<Programa>

<Nom>nom_programa-2</Nom>
        <Llenguatge>Java</Llenguatge>

<Analista>analista-2</Analista>
<Creacio>

<Data>01-02-2004</Data>
<Programador>nom_programador-3</Programador>

        </Creacio>

<Baixa>
<Data_anul.lacio>04-04-2004</Data_anul.lacio>

        </Baixa>
<Estat>Produccio</Estat>
<Arxius>

<Arxiu nom='arxiu-7'>
<Tipus>taula</Tipus>
<Tractament>Lectura</Tractament>

                </Arxiu>
</Arxius>

</Programa>
</Inventari>
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2.3 – Estructura d'un document XML.

A partir de la Figura 2.3, que representa un document XML complet, s’aniran explicant les
diferents seccions que formen la seva estructura.

Aquestes seccions són les següents:

Ø Processador d’instruccions.

       <?xml version="1.0"?>

Aquesta instrucció indica la versió de processador XML que s’està utilitzant. En aquest cas
indica que el document està estructurat d’acord amb el W3C XML Recommendation versió 1.0.

Ø  Elements.

Un element generalment consisteix en una etiqueta inicial i una etiqueta final que defineixen el
tipus d’element, i entre les dos etiquetes pot haver-hi text que defineix alguna dada de l’element, o
bé, pot haver-hi la definició d’un altre element, començant així una estructura jeràrquica tan
complexa com es vulgui.

La marca d’inici d’un element és el nom de l’element que es vol definir entre els caràcters “< ..
>”, mentre que la marca de final d’un element també és el mateix nom donat a la marca d’inici,
però entre els caràcters “</ .. >”.

En l’exemple de la Figura 2.3, els elements són:

1. <Inventari> .- Conté tot l’inventari de programes
2. <Programa> .- Conté totes les dades d’un programa.
3. <Nom> .- Nom del programa
4. <Llenguatge> .- Llenguatge utilitzat en el programa.
5. <Analista> .- Analista del programa.
6. <Creació> .- Conté les dades referents a la creació del programa.
7. <Data> .- Data creació del programa. 
8. <Programador> .- Programador que va fer el programa.        
9. <Baixa> .- Conté les dades de l’anul·lació d’un programa.
10. <Data_anul.lacio> .- Data anul·lació del programa.
11. <Estat> .- Situació en què es troba el programa
12. <Arxius> .- Conté els arxius que utilitza el programa.
13. <Arxiu > .- Conté les dades de l’arxiu indicat.
14. <Tipus> .- Tipus d’arxiu.
15. <Tractament> .- Tractament dades arxiu.

El primer element que conté tots els altres elements s’anomena arrel (root element) que en el
nostre cas és l’element <Inventari> , i a partir d’ell es desenvolupa tota l’estructura jeràrquica.
En l’exemple, aquesta estructura defineix les següents jerarquies:
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<Inventari> (element arrel)
<Programa> (fill d’ Inventari)

<Nom>  (fill de Programa)
<Llenguatge> (fill de Programa)
<Analista> (fill de Programa)
<Creació> (fill de Programa)

<Data> (fill de Creació) 
<Programador> (fill de Creació)        

<Baixa> (fill de Programa)
<Data_anul.lacio> (fill de Baixa)

<Estat> (fill de Programa)
<Arxius>(fill de Programa)

<Arxiu > (fill d’Arxius)
<Tipus> (fill d’Arxiu)
<Tractament> (fill d’arxiu)   

Ø Atributs.

Qualsevol element pot contenir un o més atributs. Els atributs són una alternativa per qualificar
un element i emmagatzemar el seu contingut. En l’exemple de la Figura 2.3 existeixen els atributs
següents:

<Modificació Data='25-01-2004'>
Determina la data en que es va efectuar la modificació.

<Arxiu nom='arxiu-1'>
Determina el nom de l’arxiu que utilitza el programa

D’aquesta manera, dins la mateixa definició de l’element quedaria perfectament qualificat
al que fa referència.

Ø  Comentaris.

Els comentaris són opcionals i són ignorats pel processador de XML. Només serveixen per
entendre més bé l’estructura del document. Tots els comentaris han d’estar inclosos dins els
caràcters: “<!-- .. -->” . En l’exemple hi ha diversos comentaris que ajuden a entendre que
representa cada element:

<!-- Definició primer programa -->

Ø  Comandes.

Encara que la seva utilització no sigui habitual, les XML Processing Instruction (PI)
proporcionen la manera d’incloure dins d’un document XML comandes que ha de fer servir el
processador XML, o bé, altres aplicacions.

La seva sintaxi seria la següent:

 <?PITarget PIData ?>
On:

ü PITarget = Nom de l’aplicació que utilitzarà la comanda.

ü PIData = És el text de la comanda

En l’exemple no s’utilitzen PI, però una possible instrucció seria:

<?LaMevaAplicacio SELECT * FROM TAULA-1 ?>

En aquest cas hi figura una instrucció sql: “SELECT * FROM TAULA-1 “, que necessitaria
l’aplicació indicada dins la instrucció (“LaMevaAplicacio”).
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2.4 – Els espais de noms (namespaces).

Els espais de noms XML proporcionen un mètode per a la unicitat, que marca les
diferencies entre diversos autors d’esquemes que utilitzen els mateixos noms d’elements. D’acord
amb el W3C Namespaces Recommendation, un espai de noms XML és una col·lecció de noms
d’elements i atributs qualificats mitjançant un URI (Uniform Resource Identifier), i que bàsicament
s’utilitzen per evitar conflictes de noms quan es combinen dades de diverses fonts XML.

Existeixen dos tipus d’espais de noms: per defecte i explícits:

Ø Per defecte

Aquests tipus d’espai de noms es declara una vegada en un fragment del document XML i
s’aplica a l’element en que ha estat declarat i a tots els elements que jeràrquicament siguin fills
seus.

La sintaxi per aquests espais de noms és la següent:

< NomElement xmlns = “URI” >Contingut element</NomElement>

Ø Explícits

A diferència dels espais de noms per defecte, els explícits, només s’apliquen a l’element on
han estat declarats, sense estendre's als seus elements fills. D’aquesta manera es poden combinar
elements de diverses fonts XML , dins el mateix nivell jeràrquic de l’arbre XML.

La sintaxi per aquests espais de noms és la següent:

< prefix: NomElement xmlns: prefix="URI">
< prefix: ElementFill>Contingut element</prefix: ElementFill>
</prefix: NomElement>
< prefix: SegüentElement>Contingut element</prefix: SegüentElement>

2.5 – Documents “ben-formats” (well-formed).

Perquè un document XML pugui ser processat i compartit entre diferents aplicacions, necessita
complir un conjunt de normes sintàctiques. El conjunt de totes les normes que ha de complir un
document XML venen donades pel W3C en l’ XML 1.0 Recommendation.

Quan el processador XML obre un document que no compleix totes les normes sintàctiques
establertes, atura la seva execució i mostra un missatge d’error indicant la posició i l’origen de
l’error (Figura 2.4):

Figura 2.4. Error mostrat per Internet Explorer a l’obrir un document XML
que no compleix les normes sintàctiques.
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El document XML que compleix totes les regles descrites a l’especificació oficial XML 1.0
Recommendation, es diu que és un document ben format (Well-Formed XML).

Les normes sintàctiques bàsiques perquè un document es consideri ben format són:

Ø Normes per als Elements.

1. El nom de l’element no pot contenir espais.
2. El nom no pot començar per un número o signe de puntuació.
3. El nom no pot començar per cap combinació de majúscules o minúscules de la paraula “xml”.
4. El nom ha de començar després del caràcter “<”, sense espai entre ells.
5. El nom d’inici i final d’element ha de ser el mateix, tenint en compte que XML distingeix entre

lletres majúscules i minúscules.
6. Un document XML ha de tenir almenys un element: l’element arrel.
7. Només pot existir un element arrel. Tots els altres han d’estar jeràrquicament dins d’aquest.
8. L’enniuament d’elements és estricte. No es pot posar la marca de fi d’un element pare, si

encara no s’ha posat la marca de fi dels seus elements fills.
9. Un element que no té contingut, consisteix en les etiquetes d’inici i fi seguides:

<Programa></Programa> , o bé, : <Programa/> .
10. Si l’element sense contingut és l’element arrel, la seva sintaxi forçosament ha de ser:

<Programa></Programa> .

Ø Normes per als Atributs.

1. Els atributs han de ser declarats dins l’etiqueta d’inici de l’element, o dins les PI.
2. Un atribut consisteix en un nom i un valor assignat.
3. Un element pot contenir tants atributs com es vulgui.
4. Si dins un element hi ha diferents atributs, aquests, han d’estar separats per un espai.
5. Dins un mateix element no pot haver-hi més d’un atribut amb el mateix nom.
6. Un mateix nom d’atribut es pot utilitzar en elements diferents.
7. Un nom d’atribut no pot contenir espais.
8. Per assignar un valor a un atribut s’utilitza el signe “=” seguit pel valor que es vol assignar

entre cometes simples o dobles.

Ø Normes per als Comentaris.

1. Tot comentari ha de començar amb els caràcters “<!--“, o bé, “<!---“.
2. Tot comentari ha d’acabar amb els caràcters “-->“.
3. Dins el text del comentari no hi pot aparèixer la seqüència de caràcters: “--“.

Ø   Normes per als caràcters reservats.

Un caràcter reservat és aquell que no es pot escriure dins un document XML pel fet que el
processador XML el considera un caràcter a processar, ja que té una funció determinada. A la Taula
2.5 es mostra tal com s’han d’escriure dins un document XML els caràcters reservats, de manera
que el processador no els interpreti com un caràcter especial.

Caràcter Seqüència a escriure
& &amp;
< &lt;
> &gt;
‘ ‘ &apos;
“ &quot;

       Taula 2.5. Caràcters reservats dels documents XML
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Una altra manera de representar-los és amb la utilització de la instrucció:

<![CDATA]{ seqüència de caràcters a escriure }]>

En aquest cas el processador considerarà que tota la seqüència de caràcters que hi ha dins els
claudàtors només és text.

2.6 – Documents vàlids.

Per poder-se tractar i intercanviar entre aplicacions, un document XML, a més d’estar
sintàcticament correcte (well-formed), és necessari que sigui un document vàlid.

Un document XML és vàlid si la seva estructura interna compleix una sèrie de normes i
requeriments, que prèviament han estat definits en un esquema Aquest esquema és també un
document de text que descriu l’estructura que pot tenir el document XML. Si l’estructura del
document coincideix amb la de l’esquema, llavors es diu que es tracta d’un document vàlid. Cal
tenir present que tot document vàlid és també un document ben format, però no necessàriament
tot document ben format és vàlid.

Existeixen bàsicament dos tipus d’esquemes per efectuar la validació d’un document XML:

1. DTD’s. És la validació original descrita en el W3C XML Recommendation version 1.0, i no estan
basats en XML.

2. XML schemas. És la solució actual del W3C Recommendation per validar documents XML.
Substitueix als DTD’s i estan escrits en XML.

2.7 – DTD (Document Type Definition).

Progressivament es van substituint pels XML schemas, però encara es poden trobar
fàcilment esquemes DTD.

Un esquema DTD està basat en l’ SGML, i permet especificar l’estructura i valors que admet
un determinat document XML. L’esquema DTD pot estar localitzat en un arxiu extern, o bé, dins el
propi document XML.

Ø   DTD basat en fitxers externs.

Tal com el seu nom indica, les declaracions d’aquest esquema es troben en un fitxer extern que
pot ser utilitzat per diversos documents XML. La utilització i el nom de l’esquema a utilitzar s’ha
d’indicar dins el document XML . La instrucció per efectuar aquesta operació és la següent:

      <?xml version="1.0"?>
      <!DOCTYPE ElementArrel SYSTEM arxiu.dtd>

Tal com es pot observar en tracta d’una instrucció situada a l’inici del document XML,  i en
ella s’ha d’especificar:

ü ElementArrel. És el nom de l’element arrel del document XML que es vol validar.

ü Arxiu.dtd. És el nom de l’arxiu extern que conté l’esquema a validar.

Ø   DTD dins el propi document XML.

En aquest cas l’esquema es troba dins el propi document XML que l’utilitza, i per tant no es pot
compartir amb altres documents. La sintaxi per incloure l’esquema dins el document és la següent:
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<?xml version='1.0'?>
<!DOCTYPE Inventari  [     
<!ELEMENT Programa (Nom)*>
<!ELEMENT Nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT Llenguatge(#PCDATA)>
<!ELEMENT Analista (#PCDATA)>
.
<!ATTLIST Tipus CDATA #REQUIRED>
.
. ] >

La definició de l’esquema començaria amb el caràcter“[“ i acabaria amb “]”

Dins un DTD tenim que definir, bàsicament, les declaracions o regles per als elements i per als
atributs:

Ø Declaracions per als elements.

La sintaxi per a les declaracions dels elements és la següent:

<!ELEMENT NomElement norma >

On “NomElement” és el nom de l’element a declarar i “norma” és la condició que haurà de
complir. Les normes més utilitzades són:

ü EMPTY.- Indica que pot estar buit.

ü ANY.- Vol dir que l’element pot tenir qualsevol valor, o bé, una barreja de valors i
subelements ja especificats.

ü (#PCDATA|sub-element).- Indica que pot contenir qualsevol valor o el sub-element
indicat.

ü (subelement1, subelement2,...).- Indica que només pot contenir els subelements
indicats. En aquests cas es pot especificar l’ordre i també admet combinacions d’elements.
Per exemple en el cas de “(element1, (element2 | element3))”, indicaria que l’element
ha de contenir un element1 seguit d’un element2 o un element3

A més, cada model de contingut especificat admet un indicador de freqüència. Aquests
indicadors són:

Indicador Significat
? Indica que l’element  és opcional, i que pot aparèixer 1 o cap vegada.

* Indica que és opcional i repetible, és a dir, que pot aparèixer 0 o més
d’una vegada.

+ Indica que és obligatori i repetible, és a dir, que ha d’aparèixer 1 o
més vegades

Taula 2.6. Indicadors de freqüència

Exemple:

<!ELEMENT  Programa (Baixa?, (Arxius+, Estat)*)>

En aquest cas indica que l’element Programa:

1. Pot tenir o no l’element “Baixa”, però només en pot tenir un.
2. Pot tenir o no el conjunt “Arxius, Estat”, i si en té, en pot tenir més d’un.
3. En cas que tingui el conjunt “Arxius, Estat”, llavors és obligatori que hi aparegui “Arxius”

almenys una vegada.
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Ø Declaracions per als atributs.

La sintaxi per a les declaracions dels atributs és la següent:

<!ATTLIST NomElement  NomAtribut  Tipus ValorPerDefecte >

On:

ü NomElement.- Indica el nom de l’element que conté l’atribut a declarar.

ü NomAtribut.- Indica el nom de l’atribut a declarar.

ü Tipus.- Indica el tipus de dada que pot contenir l’atribut. Els seus possibles valors són:

q CDATA.- Indica que s’accepta qualsevol caràcter.
q NMTOKEN.- Indica que només accepta lletres, números, punts, guions, subratllats i dos

punts.
q Enumerats.- Indica que només pot tenir els valors relacionats i separats pel caràcter:

“|”. Per exemple: “Desenvolupament | Proves | Real”.
q NOTATION.- Indica que el seu valor s’ajusta a la normativa indicada. Per exemple:

NOTATION (ISO-DATE | EUROPEAN-DATE).
q ID i IDREF.- El tipus ID permet que un atribut tingui un nom únic, que podrà ser

referenciat per un altre atribut d’un altre element del tipus IDREF. Per exemple:

<!ATTLIST Llista enllaç IDREF ... >
<!ATTLIST Missatge títol ID ...      >

ü ValorPerDefecte.- Indica el valor per defecte, en el cas que no s’especifiqui. El seu contingut
por ser:

q #REQUIRED.- Indica que no té valor per defecte, i que és obligat assignar-li un valor.

q #IMPLIED.- En aquest cas no és obligatori l’assignació d’un valor, ni tampoc se l’hi
assigna per defecte.

q Valor.- Si no s’especifica cap valor, per defecte se li assigna l’indicat en aquest apartat.

A la Figura 2.7 es mostra un possible DTD per validar el document XML de la Figura 2.3.

       Figura 2.7. Exemple de DTD aplicable a la Figura 2.3 .

<?xml version="1.0"?>
<!ELEMENT Tipus (#PCDATA)>
<!ELEMENT Tractament (#PCDATA)>
<!ELEMENT Arxiu (Tipus, Tractament)>
<!ATTLIST Arxiu nom CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Arxius (Arxiu+)>
<!ELEMENT Estat (#PCDATA)>
<!ELEMENT Data_anul.lacio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Baixa (Data_anul.lacio)>
<!ELEMENT Observacions (#PCDATA)>
<!ELEMENT Modificacio (Programador, Observacions)>
<!ATTLIST Modificacio Data CDATA #REQUIRED>
<!ELEMENT Data (#PCDATA)>
<!ELEMENT Programador (#PCDATA)>
<!ELEMENT Creacio (Data, Programador)>
<!ELEMENT Analista (#PCDATA)>
<!ELEMENT Llenguatge (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nom (#PCDATA)>
<!ELEMENT Programa (Nom, Llenguatge, Analista, Creacio, Modificacio*, Baixa?, Estat,
Arxius?)>
<!ELEMENT Inventari (Programa*)>
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2.8 – XSD (XML Schema Definition).

Un XML schema Definition és molt semblant conceptualment a un DTD. També defineix els
elements que pot tenir un document XML, com ha d’estar estructurat o organitzat, quins atributs i
de quin tipus pot tenir cada element, etc.

Les avantatges principals que tenen sobte els DTD’s són les següents:

1. Utilitzen sintaxi XML, és a dir, són també documents XML.
2. Permeten especificar el tipus de dades.
3. Són extensibles.

Un XSD permet definir el tipus de contingut d’un element o atribut i especificar si ha de ser
un número enter, una cadena de text, una data, etc.

El primer pas que s’ha de fer per poder utilitzar un XSD és indicar aquest fet al document
XML que es vol validar. Aquesta operació es fa amb la següent declaració:

      <?xml version="1.0"?>
            <ElementArrel xmlns="x-schema:Esquema.xml">

On:
ü ElementArrel.- El nom de l’element arrel del document a validar.

ü x-schema:Esquema.xml.- És l’arxiu que ha d’utilitzar el processador XML per validar el
document.

L’estructura de l’XSD bàsicament segueix les següents pautes:

Ø Espais de noms.

<schema xmlns=”urn:schemas-microsoft-com:xml-data">
        xmlns:dt=”urn:schemas-microsoft-com:datatypes”>

En aquest apartat s’indiquen els espais de noms que s’utilitzen. En aquest cas, la primera
línia indica al processador XML que es tracta d’un esquema XML, i no d’un document XML normal.
La segona línia permetrà definir els elements i atributs amb el prefix “dt” en lloc de tot el nom de
l’espai de noms.

Ø ElementType.

ElementType name=NomElement content=’textOnly’/>

Defineix el tipus i contingut de l’element especificat a NomElement, així com de tots els
subelements que pugui contenir.

Ø AttributeType.

<AttributeType name=NomAtribut type=’string required=’yes’/>

Assigna un tipus i condicions a l’atribut especificat en NomAtribut.

Ø Attribute.

<Attribute type=’id’/>

Declara que un atribut prèviament definit per “AttributeType”, pot aparèixer com atribut
d’un element determinat.
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Ø Element.

<Element type=’nom’/>

Declara que un element prèviament definit per “ElementType”, pot aparèixer com a
contingut d’un altre element.

A la Figura 2.8 es mostra un possible XSD per validar el document XML de la Figura 2.3.

       Figura 2.8. Exemple de XSD aplicable a la Figura 2.3 .

<?xml version="1.0" ?>
<xs:schema id="Inventari" targetNamespace="http://tempuri.org/exemple.xsd" xmlns:mstns="http://tempuri.org/exemple.xsd"

xmlns="http://tempuri.org/exemple.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-
msdata"

attributeFormDefault="qualified" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="Inventari" msdata:IsDataSet="true" msdata:Locale="ca-ES" msdata:EnforceConstraints="False">

<xs:complexType>
<xs:choice maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="Programa">

<xs:complexType>
<xs:sequence>
<xs:element name="Nom" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Llenguatge" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Analista" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
<xs:element name="Estat" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Creacio" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:complexType>

<xs:sequence>
<xs:element name="Data" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xs:element name="Programador" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>

</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Modificacio" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Programador" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" msdata:Ordinal="0" />
<xs:element name="Observacions" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" msdata:Ordinal="1" />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="Data" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Baixa" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Data_anul.lacio" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="Arxius" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Arxiu" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

<xs:element name="Tipus" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" msdata:Ordinal="0" />
<xs:element name="Tractament" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" msdata:Ordinal="1" />

</xs:sequence>
<xs:attribute name="nom" form="unqualified" type="xs:string" />
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

</xs:sequence>
         </xs:complexType>

                 </xs:element>
          </xs:choice>
     </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
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2.9 – Transformació i presentació dades XML.

 La informació d'un arxiu XML és informació sense format que només conté dades i no indica
com presentar-les o mostrar-les. Per poder presentar les dades d’un document XML formatejades,
s’ha de proporcionar prèviament informació sobre aquest format i presentació. Per exemple, s’han
d'incloure les etiquetes <TABLE>, les etiquetes <P> i tot el que necessiti per mostrar la informació
que conté. També s’han d'incloure instruccions que indiquin com les dades de l'arxiu XML omplen
les etiquetes especificades. Per exemple, s'ha de mostrar cada element de l'arxiu com una fila
d'una taula? , o només uns quants?

Per poder dur a terme aquesta presentació s'utilitzen els anomenats fulls d'estil. Un full
d'estil no és res més que un altre document on s’especifica el format que es vol aplicar a un
document XML.

Encara que no siguin un objectiu directe d’aquest treball, a continuació es relacionen els
mètodes dels quals es disposa actualment per realitzar aquesta transformació de dades. Són els
següents:

Ø CSS (Cascading Style Sheets).

CSS és un llenguatge de fulls d’estil que s’utilitza normalment per controlar la presentació de
documents HTML, però també es pot utilitzar amb documents XML.

Els avantatges són:

ü Fàcil d’aprendre i utilitzar.
ü Consumeix molt pocs recursos, ja que no construeix una representació en arbre del

document.
ü Mostra el document a mesura que es va processant.

Els seus desavantatges són:

ü Només serveix per a visualitzar documents en un navegador.
ü No permet realitzar manipulacions sobre el document XML, com afegir o esborrar elements.
ü Només permet accedir al contingut dels elements, no als atributs, instruccions de procés,

etc.
ü Utilitza una sintaxi diferent a la de l’XML

Per poder utilitzar els CSS cal afegir a l’inici del document XML la següent línia:

<?xml-stylesheet type="text/css" href="fitxer.css" ?>

On fitxer.css és el nom del fitxer que conté el full d’estil CSS. A la Figura 2.9 es pot veure
un petit exemple de CSS.

       Figura 2.9. Exemple de full d’estil CSS.

Nom  {display: block;
          background: blue;
          font-family: sans-serif;
          margin: 1cm}

Llenguatge  {display: block;
             background: #FF0000;
             font-size: larger;
             font-weight: bold;
             color: yellow;
             font-family: Arial;
             border: #FF0000;
             border-style: double}
.
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Ø XSLT (Extensible Stlesheet Language Transformation).

La principal característica del llenguatge XSLT és la seva potència. No només és un
llenguatge per visualitzar documents, sinó que també pot transformar-los i manipular-los.

Aquesta manipulació la gestiona un programa especial que s’anomena processador XSLT.

Les seves característiques més rellevants són:

ü La sortida no té perquè ser en format HTML per la seva visualització en un navegador, sinó que
pot ser en molts altres formats.

ü Permet manipular de diverses maneres el document XML: reordenar elements, filtrar, afegir,
esborrar , etc.

ü Permet accedir a tot el document XML, no només al contingut dels elements.

ü XSLT és un llenguatge XML, i per tant, no s’ha d’aprendre una nova sintaxi.

Els seus desavantatges són:

ü La seva utilització és complexa.

ü Consumeix més recursos que els CSS, ja que construeix un arbre amb el contingut del
document.

Els fulls d’estil XSLT es poden utilitzar de tres maneres diferents:

ü Visualitzar directament en un navegador el document XML que té associat un full d’estil XSLT.
En aquest cas el navegador ha de tenir incorporat un processador XSLT.

ü Executar el processador XSLT independentment del navegador. Se li passen els paràmetres
d’entrada necessaris: fitxer origen i full XSLT a utilitzar, i genera la sortida en un fitxer amb el
que es pot treballar.

ü Realitzar les transformacions dins d’un programa en el servidor i enviar als clients només el
resultat de la transformació.

A la Figura 2.10 es pot veure un petit exemple de XSLT, per presentar la relació de
programes existents en el document XML de la Figura 2.3:

       Figura 2.10. Exemple de full d’estil XSLT.

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:au="http://www.inventari.com" version="1.0">
<xsl:template match="/">

<HTML>
<BODY TEXT="#ff6633" BGCOLOR="#ffff99">
<H1><U>Programes existents a l'inventari</U></H1>
<xsl:apply-templates/>
</BODY>
</HTML>

</xsl:template>
<xsl:template match="Programa">

<p><FONT SIZE="4" COLOR="#0000ff"><DIR><xsl:value-of select="Nom"/></DIR></FONT></p>
</xsl:template>

</xsl:stylesheet
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A partir de la figura anterior, es pot observar que:

ü Un full d’estil XSLT és un document XML.

ü L’element arrel és stylesheet, en el qual s’especifiquen els espais de noms pel propi full
d’estil i pel document XML que es vol presentar.

ü Cada element template s’associa amb un fragment del document XML (element o conjunt
d’elements) i es transforma en un altre fragment XML, segons una sèrie de regles que
s’especifiquen en el seu interior.

ü L’element value-of extreu un valor concret del document origen.

ü L’element apply-template aplica les plantilles que s’especifiquen i insereix la sortida de les
mateixes.

ü Per iterar sobre una sèrie d’elements que es repeteixen, s’utilitza for-each .

ü Per realitzar diferents processos en funció de les dades, es pot utilitzar un element
anomenat choose, que es compon d’un número d’elements when, cadascun amb un cas
diferent i un element opcional otherwise, que es refereix al cas per defecte.

ü Per processar o no un element en funció d’una condició, s’utilitzarà simplement l’element if,
especificant la condició en el atribut test.

ü El codi HTML que s’especifica en les plantilles ha de seguir les regles de l’XML.
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3.- Introducció a l’RDF (Resource Description Framework)

En aquest capítol s’introduiran els conceptes bàsics del llenguatge RDF. Després d’explicar
breument els seus orígens, s’aprofundirà en el model de dades que representa, així com en
l’estructura i normes de les seves possibles sintaxis. A la part final del capítol també s’expliquen els
Esquemes RDF, ja que són un complement molt important d’aquest llenguatge

Per altra banda, es continuarà desenvolupant el cas pràctic proposat en el capítol anterior,
a partir dels nous conceptes introduïts.

3.1 – Orígens i tecnologia del RDF

El Resource Description Framework (RDF) és una de les tecnologies claus en el projecte de la
web semàntica i és la proposta del W3C per a definir i processar metadades en la web [Ref-20].

Va ser creat l'agost de l'any 1997 sota la supervisió del World Wide Web Consortium amb la
finalitat de crear un format per aconseguir la compatibilitat entre els diferents sistemes de
metadades existents [Ref-21]. L’ RDF va néixer sota la influència i protecció de diverses comunitats
que es varen posar d'acord en els principis bàsics de la representació de les metadades [Ref-22].
Les principals d'aquestes comunitats són les següents:

ü La comunitat de Normalització de la Web en forma de metadades HTML i PICS.
ü La comunitat bibliotecària.
ü La comunitat dels documents estructurats en forma de SGML i XML.
ü La comunitat de representació del coneixement.
ü Els llenguatges de modelat i programació orientada a objectes.
ü La de bases de dades.

De fet, existeix una ambiciosa norma d’abast internacional, Dublin Core, que proporciona una
llista unificada i normalitzada de fins a quinze estructures de metadades, que poden utilitzar dins
les seves planes web tots els desenvolupadors i dissenyadors que ho desitgin.

El llenguatge RDF subministra una arquitectura genèrica de metainformació que possibilita
l'automatització del descobriment de recursos (igual que fan els cercadors basats en robots), i
també, la capacitat per a indicar els recursos intel·ligentment (igual que fan els motors de recerca
basats en directoris). Per aconseguir-ho utilitza la semàntica entesa pels ordinadors, és a dir, es
dissenyen metadades amb RDF específicament per a ser enteses i intercanviades per a processos
automatitzats, com poden ser els agents de programari i els sistemes de recerca. Amb aquest
sistema s'intenta millorar el descobriment de recursos i proporcionar un major grau de precisió en
els resultats de les recerques que en els sistemes actuals.

L'objectiu general de l’ RDF és definir un mecanisme per a descriure recursos, que no
assumeixi per defecte cap regla o norma sobre un domini d'aplicació en particular, ni tampoc
defineixi prèviament la semàntica de cap domini d'aplicació. La definició d'aquest mecanisme ha de
ser neutral respecte al domini, però ha de ser adequat per a descriure la informació que pugui
aparèixer en qualsevol d’ells. La facilitat que posseeix RDF per processar metadades permet la
interacció entre diverses aplicacions i proporciona un mecanisme perfecte d'intercanvi d'informació
a través de la web.

L’ RDF destaca, també, per la seva flexibilitat a l'hora d'utilitzar-se en diferents àmbits d'un
entorn web:

ü Recuperació de recursos per tal de proporcionar millors prestacions als motors de recerca.
ü Catalogació per a descriure el contingut i les relacions d'una plana web.
ü Facilitar l'intercanvi i compartir coneixement entre diferents agents de programari intel·ligents.
ü Qualificació del contingut per a la descripció de col·leccions de planes que representen un

document lògic individual.
ü Descripció dels drets de propietat intel·lectual de les planes web
ü Expressar les preferències de privacitat d'un usuari, així com les polítiques de seguretat d'un

domini web.
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Els espais de noms són una part fonamental de la infrastructura web, i representen una part
crítica de la infrastructura necessària per a desplegar sistemes de metadades modulars web, fent
possible els principis de modularitat i extensibilitat.

Qualsevol conjunt d'elements de metadades és un espai de noms limitat per les regles i
convencions determinades per la seva pròpia agencia de manteniment. Les declaracions dels espais
de noms permeten als dissenyadors d'esquemes de metadades definir el context per a un terme en
particular, assegurant que l'esmentat terme tindrà una única definició dins dels límits de l'espai de
noms declarat.

Utilitzant aquesta infrastructura, els dissenyadors dels sistemes de metadades poden
seleccionar els elements desitjats dins d'un conjunt d'elements de metadades convenientment
establert, evitant així tornar a inventar conjunts de noves metadades per a cada nou domini.

En els següents apartats s'explicaran els conceptes bàsics del model a utilitzar per a
representar les metadades mitjançant l’ RDF, així com una sintaxi per a codificar i transmetre
aquestes metadades de manera que es maximitzi la interoperabilitat entre els servidors i clients
web desenvolupats independentment.

L’ RDF representa un model de metadades que dirigeix per referència molts dels aspectes de la
codificació que requereix l'emmagatzematge i transferència de fitxers (internacionalització, conjunt
de caràcters, etc.). Per a molts d’aquests aspectes l’RDF utilitza l'XML, i és per això que molt sovint
es diu que RDF i XML són complementaris.

L’ RDF es beneficia de la flexibilitat d'XML a l'hora de generar nous conjunts d'etiquetes, de la
seva orientació multiplataforma, i també, del mecanisme semàntic que proporciona per a expressar
la descripció de qualsevol tipus de recurs. Cal també destacar però, que aquesta sintaxi XML és
només una de les possibles a utilitzar dins l’ RDF, i que actualment es podria optar per altres
alternatives, com l’N3, o el seu subconjunt, les N-Triples, o bé en un futur, poden sorgir altres
formes per a representar el mateix model de dades RDF.

Resumint doncs, es pot dir que l’ RDF especifica una gramàtica lògica per tal de que els autors
de planes web puguin descriure les propietats semàntiques dels seus documents en una notació
estàndard i comú per qualsevol tipus de metadades, i que per poder-ho fer es basa en tres pilars
fonamentals:

1. Les metadades.
2. Els espais de noms.
3. L’XML o qualsevol altre llenguatge que permeti proporcionar una estructura a les dades i

documents de la web.

3.2 – El model RDF bàsic

El fonament o base de l’RDF és la confecció d’un model per a representar recursos,
propietats i els valors corresponents a aquestes propietats, i també, les relacions existents entre
ells.

El model de dades del llenguatge RDF es basa en una nomenclatura neutral i independent
que serveix per a representar expressions RDF. La representació del model de dades s'utilitza per
avaluar l'equivalència en significat entre dues expressions, és a dir, es considera que dues
expressions RDF són equivalents si, i només si, les seves representacions del model de dades són
les mateixes [Ref-22].

El model de dades bàsic el constitueixen tres tipus d'objectes:

Ø Els recursos

Totes les coses descrites per expressions RDF es denominen recursos. Un recurs pot ser una
plana web completa, una part d'una plana web, una col·lecció de planes web, un objecte que no
sigui directament accessible via web, etc. Cada recurs utilitzat ha d’estar identificat inequívocament
mitjançant un URI. L'extensibilitat dels URIs permet la utilització d'identificadors per qualsevol
entitat imaginable.
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Ø Les propietats

Una propietat és qualsevol característica, atribut o relació utilitzat per a descriure un recurs. A
cada propietat se li assigna un valor que li permet tenir un significat específic, definir els valors
permesos, limitar els tipus de recurs que pot descriure, així com determinar les seves relacions
amb altres propietats.

Ø Les sentències

Al conjunt format per un recurs específic, una propietat determinada i el valor de l'esmentada
propietat per aquest recurs se l’anomena sentència RDF. A aquestes tres parts individuals d'una
sentència se'ls anomena, respectivament, subjecte, predicat i objecte. Generalment, la
representació gràfica d'una sentència (Figura 3.1) es fa utilitzant nodes i arcs: òvals per a
representar els subjectes, rectangles per a representar els objectes i fletxes per a representar els
predicats.

        Figura 3.1 . Representació del format d’una sentència RDF.

L'objecte o valor d'una propietat pot ser un altre recurs (especificat per un altre URI), o bé,
un literal (cadena simple de caràcters o un altre tipus de dada primitiu definit per XML).

El diagrama anterior es llegeix com:

"<subjecte> té com <predicat> a <objecte>" ,o també:  "<objecte> és  <predicat> del <subjecte>"

Si aquesta estructura s’aplica a l’exemple proposat en l’apartat 2.2 d’aquest treball, una
possible sentència a representar seria:

"http://www.empresa-1/inventari/software/Programes/Programa1 té com autor a programador-1

O bé,

“El programador-1 és autor de http://empresa-1/inventari/software/Programes/Programa1”

La representació d’aquesta sentència es correspondria al model de dades següent:

Figura 3.2 . Representació del model de dades d'una sentència RDF.

Predicat ObjecteSubjecte

Recurs LiteralPropietat

Sentència RDF
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Cal ressaltar que la direcció de la fletxa és molt important. L'arc o fletxa sempre comença
en el subjecte i apunta cap a l'objecte de la sentència.

Si a la sentència anterior es vol precisar o definir la propietat “autor” com a una entitat
estructurada, llavors la seva representació podria ser la següent:

L'individu amb el recurs http://www.empresa-1/empleats/xxxx que té com a Nom Programador-
1 i Email programador-1@xxxxxx  és l'autor dels recurs
http://www.empresa-1/inventari/software/Programes/Programa-1

En aquest cas, aquesta nova entitat es representaria com un altre recurs (Figura 3.3), amb
identificador o no. Si no té identificador seria un recurs anònim, i es dibuixaria amb un òval en
blanc.

       Figura 3.3. Representació sentència RDF amb dos subjectes definits.

Tots els gràfics segueixen un model comú: la descripció de nodes mitjançant les propietats i la
personalització d'aquests nodes a través dels identificador o URI's. La transformació d'aquestes
representacions a RDF es basa en un etiquetat dels URI's que permeti qualificar als nodes i a les
fletxes de manera unívoca.

Cal fer esment, també, que una de les característiques més destacades del model de dades
RDF és la uniformitat. El fet que l'únic vocabulari que s'utilitza sigui el format per URI's permet l'ús
d'una mateixa URI com a node i com a fletxa. D'aquesta manera és possible realitzar
autoreferències.

Amb la combinació de les representacions descrites anteriorment, es poden representar
pràcticament totes les estructures o models de dades que es desitgin.

3.3 - Sintaxi RDF i RDF/XML

El llenguatge RDF serveix per a descriure la semàntica. Aquesta, en un sistema informàtic,
serveix de ben poc sense una sintaxi associada que permeti expressar-la. Així, el model de dades
RDF, descrit en l'apartat anterior, necessita una sintaxi concreta per a crear i intercanviar
metadades.

Dins les sintaxis RDF que es poden utilitzar actualment hi figuren l’N3, o el seu subconjunt, les
N-Triples i l’XML. La utilitzada més habitualment és una serialització de l’XML coneguda com
RDF/XML, i és la que es farà servir i explicarà en aquest treball.

 La sintaxi RDF/XML ha estat dissenyada per a permetre agrupar diverses sentències sobre un
mateix recurs, ja que habitualment una sentència RDF no apareix aïllada, sinó que forma o
construeix un agrupament de propietats per a qualificar a un determinat recurs.

L'especificació d’RDF defineix dos sintaxis XML per a codificar una instància o objecte específic
d'una categoria del model de dades:
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1. La sintaxi serialitzada. Que expressa les capacitats totals del model de dades d'una forma
molt regular i estructurada.

2. La sintaxi abreujada. Que inclou termes addicionals per tal de proporcionar una forma més
compacta de representar un subconjunt del model de dades.

Els intèrprets d’ RDF implementen totes dues sintaxis, així, els desenvolupadors poden utilitzar
ambdues lliurement dins un mateix document.

La Figura 3.4 mostra un document amb una possible representació RDF de l'exemple
desenvolupat en aquest treball. Es tracta d'un document creat utilitzant la sintaxi serialitzada i que
s’anirà analitzant al llarg d’aquest capítol.

Figura 3.4. Exemple de document RDF utilitzant la sintaxi RDF/XML.

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-
schema#">
 <rdf:Description rdf:about="http://www.empresa-1/inventari/software/Programes/Programa-1">
  <rdfs:Llenguatge>cobol</rdfs:Llenguatge>
  <rdfs:Analista>analista-1</rdfs:Analista>
  <rdfs:Creacio>
          <rdfs:Data>01-01-2004</rdfs:Data>
          <rdfs:Programador>nom_programador-1</rdfs:Programador>
  </rdfs:Creacio>
  <rdfs:Modificacio Data='25-01-2004'>
          <rdfs:Programador>nom_programador-1</rdfs:Programador>
           <rdfs:Observacions>Efectuada modificacio 1</rdfs:Observacions>
  </rdfs:Modificacio>
  <rdfs:Modificacio Data='12-03-2004'>
   <rdfs:Programador>nom_programador-2</rdfs:Programador>
   <rdfs:Observacions>Efectuada modificacio 2</rdfs:Observacions>
  </rdfs:Modificacio>
  <rdfs:Baixa>
   <rdfs:Data_anul.lacio></rdfs:Data_anul.lacio>
  </rdfs:Baixa>
  <rdfs:Estat>proves</rdfs:Estat>
  <rdf:Arxius rdf:about="http://www.empresa-1/inventari/software/Arxius">
   <rdfs:Arxiu nom='arxiu-1'>
    <Tipus>text</Tipus>
    <Tractament>lectura</Tractament>
   </rdfs:Arxiu>
   <rdfs:Arxiu nom='arxiu-2'>
    <Tipus>taula</Tipus>
    <Tractament>escriptura</Tractament>
   </rdfs:Arxiu>
   <rdfs:Arxiu nom='arxiu-3'>
    <Tipus>indexat</Tipus>
    <Tractament>lectura/escriptura</Tractament>
   </rdfs:Arxiu>
  </rdf:Arxius>
 </rdf:Description>
 <rdf:Description rdf:about="http://www.empresa-1/inventari/software/Programes/Programa-2">
  <rdfs:Llenguatge>java</rdfs:Llenguatge>
  <rdfs:Analista>analista-2</rdfs:Analista>
  <rdfs:Creacio>
   <rdfs:Data>01-02-2004</rdfs:Data>
   <rdfs:Programador>nom_programador-3</rdfs:Pr ogramador>
  </rdfs:Creacio>
  <rdfs:Baixa>
   <rdfs:Data_anul.lacio>04-04-2004</rdfs:Data_anul.lacio>
  </rdfs:Baixa>
  <rdfs:Estat>produccio</rdfs:Estat>
  <rdf:Arxius rdf:about="http://www.empresa-1/inventari/software/Arxius">
   <rdfs:Arxiu nom='arxiu-7'>
    <Tipus>taula</Tipus>
    <Tractament>lectura</Tractament>
   </rdfs:Arxiu>
  </rdf:Arxius>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>
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3.4 - La sintaxi serialitzada

Tal i com ja s’ha comentat a l’apartat 3.2, un document RDF serveix per a descriure una
sèrie de recursos mitjançant un conjunt de propietats i valors. La sintaxi serialitzada RDF/XML que
s’utilitza en tot document RDF per a estructurar aquestes descripcions es basa en dues
instruccions:

1. <RDF> .. </RDF> .- Per a indicar que es tracta d’un document RDF.

2. <description> .. </description> .- Per a descriure cadascun dels recursos que formen el
document RDF.

El format d’aquestes instruccions és el següent:

Ø ['<RDF>'] description* ['</RDF>']

És un simple embolcall que marca els límits dins el document XML, entre els quals, el
contingut pot ser mapejat com una instància del model de dades RDF. És opcional si el contingut
pot considerar-se com a RDF des del context de l'aplicació.

Si s’analitza aquesta instrucció a la figura 3.4:

<RDF   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# "      
                             xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >

<RDF>

Es pot observar la definició dels espais de noms, i els seus corresponents prefixes, que
s'utilitzaran en el document. En aquest cas els prefixes són "rdf" i "rdfs", que corresponen a
document i esquema RDF respectivament.

Ø <Description' idAboutAttr? '>' propertyElt* '</Description>

Descriu cadascun dels recursos que s'utilitzen en el document. Es pot considerar com el lloc
on mantenir la identificació d'un recurs descrit i que proporciona una forma de donar nom
simultàniament a diverses sentencies d'un recurs. A partir d'ells es poden anar definint i agrupant
cadascuna de les propietats que han de qualificar a cadascun dels recursos en concret.

Si s’agafa una mostra de l’exemple de la Figura 3.4, es pot observar clarament com marca
els límits de la descripció del recurs “Programa-1”:

<Description
       about="http://www.empresa1/inventari/software/Programes/Programa-1">
       <Llenguatge>cobol</Llenguatge>
       <Analista>analista-1</Analista>
       <Creacio>
          <Data>01-01-2004</Data>
          <Programador>nom_programador-1</Programador>
        </Creacio>
       ...
</Description>

Els paràmetres que s’utilitzen en aquesta instrucció són:

ü IdAboutAttr . Que permet identificar el recurs.

ü PropertyElt. Que permet afegir i descriure les diferents propietats del recurs.
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El contingut dels paràmetres idAboutAttr i PropertyElt  pot ser d’origen molt divers.  A la
Figura 3.5 es detallen  les possibles fonts d’aquests paràmetres:

Figura 3.5. Instruccions sintaxi serialitzada bàsica RDF/XML [Ref-22].

3.5 - La sintaxi abreujada.

Encara que la sintaxi serialitzada mostra l'estructura d'un model RDF d'una manera més clara i
entenedora, normalment és millor utilitzar una forma XML més compacta. Això es duu a terme
mitjançant la sintaxi abreujada d’RDF.

Existeixen tres formes bàsiques d'abreviació:

1. La primera es pot utilitzar per a propietats no repetides dins d'un element Description, on els
valors de l'esmentada propietat són literals. En aquests cas, les propietats es poden expressar
com atributs XML de l'element Description.

  Sintaxi serialitzada Sintaxi abreujada

<RDF>
  <Description about="http://..../Programa-1">
    <Llenguatge>cobol</Llenguatge>
    <Analista>analista-1</Analista>
  </Description>
</RDF>

<RDF>
  <Description about="http://..../Programa1"
       Llenguatge="cobol"
       Analista="analista-1"/>
</RDF>

2. La segona forma afecta als elements Description. Es pot utilitzar amb sentències específiques
on l'objecte de la declaració és un altre recurs, i el valor de qualsevol propietat donada per
aquest segon recurs són cadenes de text. En aquest cas, s'aplica una transformació on les
propietats de l'element Description d'aquest segon recurs poden posar-se com atributs XML de
l'element propertyElt del primer recurs especificat.

Sintaxi serialitzada Sintaxi abreujada

<RDF>
  <Description about="http://..../Programa-1">
    <Arxius resource="http//.../Arxiu-1"/>
  <Description>

  <Description about="http://.../Arxiu-1">
    <Tipus>indexat</Tipus>
  </Description>
</RDF>

<RDF>
  <Description about="http://.../Programa-1">
      <Arxius resource="http://.../Arxiu-1"
        Tipus="indexat"  />
   </Description>
 </RDF

  [1] RDF            ::= ['<rdf:RDF>'] description* ['</rdf:RDF>']
  [2] description    ::= '<rdf:Description' idAboutAttr? '>' propertyElt* '</rdf:Description>'
  [3] idAboutAttr    ::= idAttr | aboutAttr
  [4] aboutAttr       ::= 'about="' URI-reference '"'
  [5] idAttr          ::= 'ID="' IDsymbol '"'
  [6] propertyElt    ::= '<' propName '>' value '</' propName '>'| '<' propName resourceAttr '/>'
  [7] propName       ::= Qname
  [8] value          ::= description | string
  [9] resourceAttr    ::= 'resource="' URI-reference '"'
 [10] Qname          ::= [ NSprefix ':' ] name
 [11] URI-reference  ::= string, interpreted per [URI]
 [12] IDsymbol       ::= (any legal XML name symbol)
 [13] name           ::= (any legal XML name symbol)
 [14] NSprefix       ::= (any legal XML namespace prefix )
 [15] string         ::= (any XML text, with "<", ">", and "&" escaped)
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3. La tercera forma d'abreviació s'aplica al cas comú d'un element Description que contingui una
propietat type. En aquest cas, el tipus de recurs definit en l'esquema que correspon al valor de
la propietat type pot utilitzar-se directament com un nom d'element en lloc de l'element
Description en què està inclòs.

Sintaxi serialitzada Sintaxi abreujada

<RDF
  <Description about="http://.../Programa-1">
    <Autor>
      <Description about="http://.../Empleat/xxx">
        <type
resource="http://.../schema/Empleats"/>
        <Nom>nom-1<Nom>
      </Description>
    </Autor>
  </Description>
</RDF>

<RDF>
  <Description about="http://.../Programa-1">
    <Autor>
      <Empleats about="http://.../schema/xxx">
        <Nom>nom-1</Nom>
       <Empleats>
    </Autor>
  </Description>
</RDF>

3.6 - Contenidors

Normalment és necessari referir-se a una col·lecció de recursos, i no només a un recurs en
concret, per exemple, és més habitual treballar amb la relació de programes informàtics que
integren un inventari, que no treballar amb un programa en concret. Per poder mantenir aquestes
llistes de recursos o literals, l’ RDF utilitza els anomenats contenidors.

Existeixen tres tipus de contenidors:

1. Bag. És una llista desordenada de recursos o literals. Els Bags s'utilitzen per indicar que una
propietat té múltiples valors, i que no és significatiu l'ordre en què apareixen els esmentats
valors. En aquest tipus de contenidor s'admeten valors duplicats.

2. Sequence. És una llista ordenada de recursos o literals. S'utilitza per a declarar que una
propietat té múltiples valors i que l'ordre dels mateixos és significatiu. A l'igual que el
contenidor Bag, també s'admeten valors duplicats.

3. Alternative. És una llista de recursos o literals que representa les possibles alternatives per a
un valor individual d'una propietat. L'aplicació que utilitzi una propietat on el valor és una
col·lecció d'alternatives sap que pot elegir com a correcte qualsevol dels valors continguts a la
llista.

3.7 - Esquemes RDF

El model de dades RDF defineix un model simple que descriu les relacions entre recursos
mitjançant la utilització de propietats i els seus valors assignats. Les propietats es poden entendre
com atributs d’un recurs i, en aquest sentit, es corresponen amb el tradicional parell atribut-valor.
Les propietats RDF també representen les relacions entre recursos. Amb aquesta estructura, el
model de dades RDF té una similitud amb un diagrama entitat-relació, encara que no proporciona
mecanismes per a declarar aquestes propietats, ni tampoc per a definir les relacions entre les
propietats i altres recursos. Aquesta funció és la que té assignada, l’anomenat Esquema RDF [Ref-
23].

Un esquema RDF s’utilitza per a definir totes les propietats d’un recurs determinat (per
exemple: títol, autor, matèria, color, grandària, etc. ), i a més, també pot definir els tipus de
recursos que es descriuran (llibres, planes web, programari, empreses, persones, etc.).

Els esquemes RDF podrien equiparar-se als DTD’s o als Esquemes XML, però amb la diferència
que permeten especificar restriccions en l’estructura d’un document XML i proporcionen informació
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sobre la interpretació que s’ha de donar a una sentència en un model de dades concret. A l’igual
que l’RDF, els esquemes RDF també utilitzen l’XML per a la seva codificació d’intercanvi.

Mitjançant els esquemes RDF es poden definir jerarquies de classes de recursos,
especificant les propietats i relacions que s’admeten entre elles. En RDF les classes, relacions i les
pròpies sentencies són també recursos, i per tant, es poden tractar com a tals.

3.8 – Estructura d’un esquema RDF.

Tal com ja s'ha esmentat, un esquema RDF és una col·lecció de recursos RDF que es poden
utilitzar per descriure les propietats d’altres recursos RDF i que permeten definir vocabularis RDF
per aplicacions específiques.

El nucli del vocabulari utilitzat en un document RDF es defineix dins el propi document RDF,
indicant un espai de noms i identificant-lo amb un URI. En el cas de l’exemple de la Figura 3.4:

 http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema

En aquesta especificació també es defineix el prefix rdf per a referir-se a l’espai de noms
principal RDF : http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#

Tal com s’ha descrit en l’especificació del model i la sintaxi, els recursos poden ser objectes
específics d’una categoria (també denominats instàncies) d’una o més classes, aquest fet s’indica
amb la propietat type. Les classes s’organitzen moltes vegades de forma jeràrquica, és a dir, que
la classe fill es pot considerar subclasse de la classe pare. Per especificar aquesta propietat
s’utilitza: subClassOf.

El sistema d’escriptura (type system) dels esquemes RDF és similar al sistema dels
llenguatges de programació orientada a objectes, però RDF es diferencia de molts d’ells en què en
lloc de definir una classe en termes de propietats, utilitza l’esquema RDF per definir les propietats
en termes de classes dels recursos als que s’apliquen. Aquesta és la funció de les restriccions
domain i de range . Per exemple es pot definir que la propietat “autor” tingui un domini de
“Programa” i un abast de literal, mentre que un sistema orientat a objectes clàssic podria definir
típicament una classe "Programa" amb un atribut denominat "autor" de tipus literal. Amb aquesta
visió de propietat cèntrica, amb RDF és molt fàcil dir el que es vulgui de qualsevol recurs existent.

 La figura 3.6 mostra el conceptes introduïts anteriorment de classe, subclasse i recurs.

    Figura 3.6. Representació de les classes, propietats i restriccions d’un recurs [Ref-23].
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3.9 – Classes, subclasses i restriccions.

A continuació es descriuen breument les principals característiques de les classes,
subclasses i restriccions que es poden utilitzar en un esquema RDF.

Ø Classes

Les classes que es defineixen com a part del vocabulari en un esquema RDF, i que cada
model RDF que es crea sobre l’espai de noms de l’esquema RDF inclou implícitament, són les
següents:

ü Resource. Totes les coses descrites per expressions RDF s’anomenen recursos, i es poden
considerar instàncies (objectes específics de la categoria) de la classe Resource.

ü Property. Representa el subconjunt de recursos RDF que són propietats, és a dir, tots els
elements presentats com propietats en el model RDF.

ü Class. Es correspon amb el concepte genèric d’un tipus (Type) o categoria (Category), similar
a la noció de classe en els llenguatges de programació orientada a objectes. Quan un esquema
defineix una nova classe, el recurs que representa aquesta classe ha de tenir una propietat
type, el valor de la qual és el recurs Class.

Ø Propietats

Són objectes específics d’una categoria de la classe Property i proporcionen un mecanisme
per a expressar les relacions entre les classes. Són les següents:

ü type. Indica que un recurs és membre d’una classe, i per tant, té totes les característiques
previstes per a un membre de l’esmentada classe.

ü subClassOf. Especifica una relació pare-fill entre classes. Una classe mai pot declarar-se
subclasse d’ella mateixa o de qualsevol de les seves subclasses.

ü subPropertyOf. És una instància de Property que s’utilitza per a especificar que una propietat
és una especialització d’una altra. Una propietat no es pot declarar mai com a una subpropietat
d’ella mateixa i de cap de les seves pròpies subclasses.

ü seeAlsO. Especifica un recurs que podria proporcionar informació addicional sobre el subjecte.

ü isDefinedBy. És una subpropietat de seeAlso , i indica el recurs que defineix el subjecte.

Ø Restriccions

Les restriccions en un esquema RDF s'utilitzen per descriure les limitacions de les classes i
propietats. Cal tenir en compte, però, que aquestes restriccions no indiquen si, ni com, una
aplicació pot processar la informació restringida. La nomenclatura de les restriccions més habituals
és la següent:

ü ConstraintResource. Defineix una subclasse de Resource, les instàncies de la qual són
construccions de l’esquema RDF implicades en l’expressió de les restriccions.

ü ConstraintProperty. Defineix una subclasse de Property, on totmes les instàncies són
propietats utilitzades per especificar restriccions.

ü range. Les restriccions de rang només s'apliquen a les propietats, i cada propietat només pot
tenir una restricció per rang. El seu valor és sempre una classe que defineix els valors del rang.
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ü domain. S’utilitza per indicar la classe, els membres de la qual poden utilitzar una propietat.
Una propietat pot tenir cap, una, o més d’una classe com a domini. Si no existeix restricció de
domini, pot utilitzar-se amb qualsevol recurs.

A la Figura 3.7 es mostra un exemple d’esquema RDF que es podria aplicar al document RDF
de la Figura 3.4.

<rdf:RDF
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#">

<rdfs:Class rdf:ID="Inventari">
<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>

               <rdfs:subClassOf
               rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource"/>
               <rdfs:comment>Recurs per especificar tot l’inventari de programes</rdfs:comment>

</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Programa">

<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
               <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Inventari"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Arxius">

<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
               <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Inventari"/>
</rdfs:Class>

<rdfs:Class rdf:ID="Arxiu">
<rdf:type resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>

               <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Arxius"/>
</rdfs:Class>
<rdf:Property ID="Llenguatge">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Analista">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property ID="Creacio">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property ID="Data">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"
  rdfs:subPropertyOf rdf:property=”Creacio”/>
</rdf:Property>
<rdf:Property ID="Programador">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"
  rdfs:subPropertyOf rdf:property=”Creacio”/>
</rdf:Property>
<rdf:Property ID="Modificacio">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
</rdf:Property>
<rdf:Property ID="Data">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"
  rdfs:subPropertyOf rdf:property=”Modificacio”/>
</rdf:Property>
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    Figura 3.7. Exemple d’esquema RDF.

<rdf:Property ID="Programador">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"
  rdfs:subPropertyOf rdf:property=”Modificacio”/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Observacions">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"
  rdfs:subPropertyOf rdf:property=”Modificacio”/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Baixa">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Data_Anul.lacio">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"
  rdfs:subPropertyOf rdf:property=”Baixa”/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Estat">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="#EstatPrograma"/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Nom">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Arxius"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal"/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Tipus">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Arxiu"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="#TipusArxiu"/>
</rdf:Property>

<rdf:Property ID="Tractament">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Arxiu"/>
  <rdfs:range
   rdf:resource="#TractamentArxiu"/>
</rdf:Property>

<rdfs:Class rdf:ID="EstatPrograma"/>
<EstatPrograma rdf:ID="Desenvolupament"/>
<EstatPrograma rdf:ID="Proves"/>
<EstatPrograma rdf:ID="Produccio"/>

<rdfs:Class rdf:ID="TipusArxiu"/>
<TipusArxiu rdf:ID="taula"/>
<TipusArxiu rdf:ID="text"/>
<TipusArxiu rdf:ID="indexat"/>

<rdfs:Class rdf:ID="TractamentArxiu"/>
<TractamentArxiu rdf:ID="lectura"/>
<TractamentArxiu rdf:ID="escriptura"/>
<TractamentArxiu rdf:ID="lectura/escriptura"/>

</rdf:RDF>
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4.- Introducció a l’OWL (Ontology Web Language)

En aquest capítol s’introduiran els conceptes necessaris per entendre el llenguatge OWL.
S’explica el seu origen a partir de les ontologies, la seva aportació a la web semàntica, els
subllenguatges en què es pot dividir i, finalment, les seves instruccions més importants.

Al final del capítol hi ha un document OWL complet aplicat a l’exemple proposat en l’apartat
2.2 d’aquest treball.

4.1 – Orígens i estructura de l’OWL.

La funció d'una ontologia és proporcionar una manera de desenvolupar vocabularis
específics per a un domini. Una ontologia defineix els termes utilitzats per a descriure i representar
una àrea de coneixement, i són utilitzades per les persones, bases de dades i aplicacions que
necessiten compartir un tipus d’informació específica sobre un determinat assumpte o domini. Per
exemple, es poden crear ontologies sobre medicina, immobiliàries, reparació de cotxes,
administració financera, agències de viatges, etc. [Ref-24].

Les ontologies han d'incloure definicions, que puguin ser utilitzades i enteses pels
ordinadors, sobre conceptes bàsics del domini i de les relacions que existeixen entre ells.
Codifiquen el coneixement en un domini, i també, el coneixement que s'expandeix a través de
diversos dominis, d'aquesta manera fan que aquest coneixement sigui reutilitzable.

 El Ontology Web Language (OWL) proporciona un llenguatge per a la definició d'ontologies
estructurades dins la Web, que ofereix una integració i una interoperabilitat de dades molt
complerta entre diverses comunitats descriptives. L’OWL va ser definit per a ser compatible amb
l'arquitectura de la World Wide Web en general, i de la Web Semàntica en particular.

L’OWL es basa en els ja coneguts URIs per a definir els noms dels recursos, i utilitza la
infrastructura per a descripcions a la Web proporcionada per RDF per tal d'afegir les següents
capacitats a les ontologies:

ü Facilitat per a ser distribuïdes entre molts sistemes.
ü Escalables a les noves necessitats de la Web.
ü Compatibilitat amb els estàndards web per a proporcionar accessibilitat i internacionalització.
ü Obertura i extensibilitat.

Tal com ja s’ha esmentat, l’OWL es construeix sobre l’RDF, i també sobre els Esquemes RDF,
afegint a aquestes tecnologies un ampli vocabulari per a la descripció de classes i propietats:
relacions entre classes, cardinalitat, igualtat, classes enumerades, etc.

L’OWL proporciona tres subllenguatges dissenyats per a ser utilitzats específicament per
diverses comunitats de desenvolupadors i usuaris [Ref-25]. Són els següents:

1. OWL Lite. Està pensat per a proporcionar un suport bàsic als usuaris. Permet definir i declarar
estructures jeràrquiques i aplicar restriccions simples (per exemple, només admet cardinalitat 0
o 1). Dels tres subllenguatges és el que ofereix una complexitat més baixa.

2. OWL Decription Logics o DL. Està destinat als usuaris que desitgen la màxima expressivitat
del llenguatge, però sense perdre capacitat de concreció i definició per part dels sistemes que
l’utilitzin. Inclou totes les construccions de l’OWL però amb restriccions que afecten sobretot, a
la separació de tipus. Per exemple, no admet que un element individual d’una classe sigui al
mateix temps una altra classe, o que una propietat sigui al mateix temps una classe.

3. OWL Full. És la versió més complexa de les que presenten aquests tres subllenguatges, i està
destinada als usuaris que també volen la màxima expressivitat, i a més, la llibertat sintàctica
que oferia l’ RDF. Per exemple, una classe pot ser tractada com una col·lecció d’elements
individuals, o bé, com a un únic element, i a on cadascun dels elements que forma la classe
pot ser també una altra classe, etc. Una altra característica de l’OWL Full és que permet
augmentar el significat del vocabulari prèviament definit en una ontologia, provocant que no
tots els agents de software siguin capaços de garantir el tractament de totes les funcionalitats
d’aquest subllenguatge.
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Tal com queda reflexat a la Figura 4.1, cadascun d'aquests subllenguatges és una extensió del
seu predecessor i garanteix el tractament de qualsevol ontologia o estructura creada correctament
per ell, és a dir:

1. Cada ontologia creada amb OWL Lite és una ontologia correcta per OWL DL.
2. Cada ontologia creada amb OWL DL és una ontologia correcta per OWL Full.
3. Cada sentència vàlida per OWL Lite és una sentència vàlida per OWL DL.
4. Cada sentència vàlida OWL DL és una sentència vàlida per OWL Full.

Cal destacar, també, que el camí invers no es compleix:

1. Cada ontologia creada amb OWL Full no és necessàriament una ontologia correcta per al OWL
DL.

2. Cada ontologia creada amb OWL DL no és necessàriament una ontologia correcta per al OWL
Lite.

3. Cada sentència vàlida per OWL Full no és necessàriament una sentència vàlida per OWL DL.
4. Cada sentència vàlida OWL DL és necessàriament una sentència vàlida per OWL Lite.

           Figura 4.1. Representació de la seqüència de reconeixement d'estructures entre subllenguatges OWL.

Cada desenvolupador ha d'utilitzar el subllenguatge que s'adapti millor a les seves necessitats,
depenent de l’expressivitat que necessiti i de les restriccions a les quals pot estar supeditat.

L’OWL Full es pot comparar a una extensió de l’RDF, mentre que l’OWL Lite i l’OWL DL
equivaldrien a extensions d'un model RDF restringit. Tots tres subllenguatges creen documents en
format RDF, i cada document RDF és un document OWL Full. Cal destacar, però, que només alguns
documents RDF seran documents OWL Lite o OWL DL vàlids.

El febrer d'enguany, el W3C va anunciar l'aprovació final de l'OWL com a tecnologia clau per a
la web semàntica [Ref-24]. D'aquesta manera l'OWL s'ha convertit en estàndard de la web
semàntica i marca la transició d'aquesta tecnologia com a projecte d'investigació i
desenvolupament avançat dels últims cinc anys, a la tecnologia més pràctica desenvolupada fins
ara com a eina pel mercat de consum i que proporciona l'accés més flexible a les dades
estructurades dins la web.

OWL Full

OWL DL

OWL Lite

Direcció del reconeixement d’estructures entre subllenguatges

Direcció que no reconeix les estructures entre subllenguatges
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4.2 – Representació d’una ontologia.

A la Figura 4.2 es mostra la representació en format UML [Ref-26], d’una ontologia molt
senzilla i que podria utilitzar-se per a emmagatzemar l’inventari de programes que s’ha proposat a
l’inici d’aquest treball.

En general, es pot dir que els diagrames de model estàtic de l’UML són força pràctics per a
la representació d’ontologies. En ells es pot observar la representació, mitjançant caixes, de
cadascuna de les classes, subclasses i propietats que formen l’ontologia. També és possible indicar
en les relacions entre les diferents caixes la cardinalitat d’aquesta relació.

        Figura 4.2. Ontologia que representa l’exemple proposat en aquest treball.
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4.3 – Estructura document OWL.

El contingut de tot document OWL, bàsicament, està format per [Ref-27]:

1. Capçaleres d’ontologia. Per a identificar cada ontologia.

2. Classes, propietats i restriccions. Per a declarar i definir les ontologies.

OWL no imposa cap restricció respecte a l’ordre en què han d’aparèixer aquests elements, i per
tant, la seva estructuració dins el document depèn completament del desenvolupador.

A continuació es descriu, breument, la funció de cadascun d’aquests elements:

Ø Capçaleres

Tot document OWL pot contenir cap, una, o més d'una capçalera. Dins de cada capçalera s’hi
defineix la versió del llenguatge utilitzat i els elements que s’importen.

<Ontology  rdf:about="">

  <versionInfo>$Id: Overview.html,v 1.4 2002/07/31 19:44:09 henri Exp $</versionInfo>

  <rdfs:comment>An example ontology</rdfs:comment>

  <imports rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl"/>

</Ontology>
           

En l’exemple anterior es poden observar clarament els següents apartats:

ü Versió. Marcada per la instrucció <versionInfo>, està formada per una cadena de text que
representa la versió utilitzada d’OWL.

ü Comentari. La instrucció <comment> permet introduir un comentari RDF.

ü Imports. Fa referència a una o més ontologies que contenen definicions que s’utilitzen en
l’ontologia que s’està definit. Cadascuna d’aquestes ontologies està identificada per un URI,
que especifica la ubicació des d’on s’importa . En el nostre exemple seria la instrucció:
<imports rdf:resource="..."/> .

Ø Classes

Les classes proporcionen un mecanisme d’abstracció per a l’agrupament dels recursos que
tinguin característiques similars. A l’igual que en l’RDF, tota classe d’OWL té associat un conjunt
d'elements individuals que formen l’extensió de la classe. En OWL Lite i en OWL DL, cadascun
d’aquests elements no pot ser al mateix temps una altra classe, fet que sí permet l’OWL Full.

L’OWL facilita diverses maneres per a descriure una classe:

ü Amb un identificador o URI.
ü Amb una enumeració de paràmetres individuals que formen la instància de la classe.
ü Amb restriccions. Que permeten filtrar les condicions que han de complir els elements

individuals de la classe.
ü Amb la intersecció de dos o més descripcions de classes ja existents.
ü Amb la unió de dos o més descripcions de classes ja existents.
ü Amb el complement d’una descripció de classe. Que permet descriure una classe amb els

elements individuals que no formen part d’una altra classe ja existent.



TFC - Alumne: Lluís Cassú i Estiu                                                                                                    Curs 2003-2004 (Febrer/Juny)

Estudi de com OWL amplia la funcionalitat d’RDF i aquest, a la seva vegada, d’XML

Plana 48

En tot document OWL existeixen sempre, dos classes ja definides implícitament:

ü Thing.- L’extensió d’aquesta classe està formada per tot el conjunt d'elements individuals, i
per tant, totes les classes que es defineixin, són subclasses de Thing.

ü Nothing.- És el conjunt buit, i és una subclasse de totes les classes que es poden anar
definint.

Per a la definició de les classes s’utilitzen les instruccions: Class i subClassOf. Amb aquestes
dues estructures es poden definir i encadenar de forma jeràrquica totes les classes que formen una
ontologia.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&Software;Programes"/>
   ...
</owl:Class>

<owl:Class rdf:ID="Arxiu">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource=”Software;Arxius" />
  ...
</owl:Class>

En el cas anterior es defineixen les classes “Programa”” i “Arxiu” com a subclasses de les
classes “Programes” i “Arxius” respectivament.

Ø Propietats

Les propietats permeten declarar aspectes generals sobre cadascun dels membres
individuals que formen una classe i, al mateix temps, especificar característiques concretes
d’aquests membres. En OWL es distingeixen dos tipus de propietats :

1. Propietats DataType.- Que representen les relacions existents entre les instàncies d’una
classe i els literals RDF i esquemes XML. Aquest tipus de propietat es declara amb la instrucció
ObjectProperty.

2. Propietats Object.- Que representen les relacions existents entre les instàncies de dues
classes. En aquests cas es declara mitjançant la instrucció DatatypeProperty.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
...
<owl:ObjectProperty rdf:ID="Cobol">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Programes"/>
  <rdfs:range rdf:resource="#Llenguatges"/>
 </owl:ObjectProperty>

<owl:ObjectProperty rdf:ID="Indexat">
  <rdfs:domain rdf:resource="#Arxius" />
  <rdfs:range rdf:resource="#Tractament_Arxius" />
</owl:ObjectProperty>
...
</owl:Class>

A l’igual que les classes, tota propietat pot ser definida amb la instrucció subPropertyOf com a
una especialització o subpropietat d’una altra propietat ja existent.

 Cal dir també que, quan es declara una propietat, es pot restringir l’abast de la seva relació en
quan al domini i al rang. Aquesta funció es dur a terme amb les instruccions domain o range .
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Ø Restriccions a propietats

Mitjançant les restriccions és possible delimitar el rang d’una propietat en un context específic.

Les restriccions es defineixen a través de la instrucció Restriction, que indica el tipus de
restricció a efectuar, i la instrucció onProperty , que delimita la propietat a la que s’efectuarà la
restricció.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
  ...
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="#Llenguatge" />
       ...
    </owl:Restriction>
  ...
</owl:Class>

Algunes de les restriccions que es poden efectuar a les propietats són les següents:

ü AllValuesFrom. Aplica una restricció a totes les instàncies de la classe que contenen la
propietat especificada.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
  ...
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="Autor" />
     <owl:allValuesFrom rdf:resource="#Programador" />
    </owl:Restriction>
  ...
</owl:Class>

En aquest cas s’indica o restringeix que l’autor d’un programa només pot ser un
programador.

ü SomeValuesFrom. Indica que almenys un valor de la propietat indicada ha de complir la
restricció.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
  ...
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="Tipus_Arxiu" />
      <owl:someValuesFrom rdf:resource="Taula" />
    </owl:Restriction>
  ...
</owl:Class>

En aquest exemple  s'indica que quan s'especifica el tipus d'arxiu d'un programa, almenys
un ha de ser una taula.

ü cardinality . Permet especificar exactament el nombre d’elements que formen part d’una
relació.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
  ...
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="Modificacions" />
      <owl:<cardinality>10</cardinality>

    </owl:Restriction>
  ...
</owl:Class>
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En el cas anterior es restringeix a 10 el nombre de modificacions que poden registrar-se
per un programa.

Aquesta restricció es pot complementar amb la combinació de les instruccions
maxCardinality i minCardinality, que permeten definir el valor més alt i més baix que admet
la restricció cardinality.

ü hasValue. Permet declarar classes basades en la existència d’uns determinats valors de les
propietats, és a dir, un membre individual formarà part de la classe, si almenys, una de les
seves propietats és igual a l'especificada a la restricció.

<owl:Class rdf:ID="Programa">
  ...
    <owl:Restriction>
      <owl:onProperty rdf:resource="Llenguatge" />
      <owl:hasValue rdf:resource="Java" />
    </owl:Restriction>
  ...
</owl:Class>

 En aquest cas s'indica que tot programa ha de tenir, almenys, una versió escrita en
“Java”

Ø Altres elements de l’OWL.

Tot document OWL també admet altres estructures que fan referència a la relació i
combinació de classes i propietats entre diferents ontologies. Algunes d’aquests estructures són
les següents:

ü equivalentClass. Permet indicar que una determinada classe d’una ontologia, és equivalent a
una altra classe d’una segona ontologia.

ü equivalentProperty. Permet indicar que una determinada propietat d’una ontologia és
equivalent a una altra propietat d’una segona ontologia.

ü sameAs. Serveix per declarar que dos membres individuals de dues ontologies diferents són
iguals.

ü differentFrom . S’utilitza per a declarar que diversos membres individuals de dues ontologies,
són diferents.

ü allDifferent. S’utilitza per a declarar que tots els membres individuals d’una determinada
ontologia, són diferents de tots els membres d’una altra ontologia.

ü intersectionOf. Indica que una determinada classe està formada pels membres que pertanyen
a la intersecció dels membres individuals de les classes especificades.

ü unionOf. Indica que una determinada classe està formada per la unió dels membres de les
classes especificades.

ü complementOf. Indica que una determinada classe està formada per tot el conjunt de
membres individuals que no pertanyen a la classe especificada.

ü oneOf . Permet especificar la relació d'elements individuals que formaran la classe.

ü disjointWith. Garanteix que un membre individual d’una classe no sigui al mateix temps, una
instància d’una altra classe ja especificada.
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4.4 – Relació d’instruccions del llenguatge OWL.

A diferència de l'RDF i l'XML, l’OWL té un conjunt considerable d’instruccions per a poder
definir i estructurar una ontologia dins un document owl. L’estudi de totes aquestes instruccions
està fora de l'objectiu d’aquest treball en què només es fa una introducció al llenguatge OWL. A la
Figura 4.3 [Ref-27] es relacionen totes les instruccions que es poden utilitzar per a confeccionar un
document OWL. L’estructura i detall de totes elles es pot consultar a la plana web referenciada.

        Figura 4.3. Relació de les instruccions utilitzades pel llenguatge OWL.
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4.5 – Exemple complet d’un document OWL.

A partir de l’ontologia especificada en la Figura 4.2 s’ha confeccionat el document OWL
complet que hi ha a continuació, on es pot observar tota l’estructura i nomenclatura explicada en
els apartats anteriors.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns="http://a.com/ontology#"
    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xml:base="http://a.com/ontology">
  <owl:Ontology rdf:about=""/>
  <owl:Class rdf:ID="Modificacions">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:hasValue>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Nom_Programa"/>
        </owl:hasValue>
        <owl:onProperty>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Programa_Modificat"/>
        </owl:onProperty>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Programador_Modificacio"/>
        </owl:onProperty>
        <owl:hasValue>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Nom_Programador"/>
        </owl:hasValue>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="Treballadors"/>
  <owl:Class rdf:ID="Programes"/>
  <owl:Class rdf:ID="Analistes">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Treballadors"/>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="Arxius"/>
  <owl:Class rdf:ID="Programa">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Programador"/>
        </owl:onProperty>
        <owl:hasValue>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Nom_Programador"/>
        </owl:hasValue>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Arxiu"/>
        </owl:onProperty>
        <owl:hasValue>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Nom_Arxiu"/>
        </owl:hasValue>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Analista"/>
        </owl:onProperty>
        <owl:hasValue>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Nom_Analista"/>
        </owl:hasValue>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Programes"/>
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  </owl:Class>
<owl:Class rdf:ID="Empresa">
    <rdfs:subClassOf>
      <owl:Restriction>
        <owl:onProperty>
          <owl:DatatypeProperty rdf:about="#Nom_Empresa"/>
        </owl:onProperty>
        <owl:cardinality rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#int"
        >1</owl:cardinality>
      </owl:Restriction>
    </rdfs:subClassOf>
  </owl:Class>
  <owl:Class rdf:ID="Programadors">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Treballadors"/>
  </owl:Class>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Observacions">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modificacions"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Nom_Arxiu">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Arxius"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Nom_Programa">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Analista">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Data_Modificacio">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modificacions"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Estat">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
    <rdfs:range>
      <owl:DataRange>
        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource">
          <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
            >Proves</rdf:first>
            <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
              <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
              >Real</rdf:first>
              <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/>
            </rdf:rest>
          </rdf:rest>
          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
          >Desenvolupament</rdf:first>
        </owl:oneOf>
      </owl:DataRange>
    </rdfs:range>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Programa_Modificat">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modificacions"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Nom_Programador">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programadors"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Nom_Empresa">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Empresa"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Llenguatge">
    <rdfs:range>
      <owl:DataRange>
        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource">
          <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
            >Cobol</rdf:first>
          <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/>
          </rdf:rest>
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        Figura 4.4. Exemple de document OWL.

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
          >Java</rdf:first>
        </owl:oneOf>
      </owl:DataRange>
    </rdfs:range>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Arxiu">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Nom_Analista">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Analistes"/>
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Tipus_Arxiu">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Arxius"/>
    <rdfs:range>
      <owl:DataRange>
        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource">
          <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
            <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
              <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/>
              <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
              >Text</rdf:first>
            </rdf:rest>
            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
            >Indexat</rdf:first>
          </rdf:rest>
          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
          >Taula</rdf:first>
        </owl:oneOf>
      </owl:DataRange>
    </rdfs:range>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Tractament_Arxiu">
    <rdfs:range>
      <owl:DataRange>
        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource">
          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
          >Desti</rdf:first>
          <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
            <rdf:rest rdf:parseType="Resource">
              <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/>
              <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
              >Procedencia-Desti</rdf:first>
            </rdf:rest>
            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"
            >Procedencia</rdf:first>
          </rdf:rest>
        </owl:oneOf>
      </owl:DataRange>
    </rdfs:range>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Programador_Modificacio">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Modificacions"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Data_Baixa">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Programador">
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
  </owl:DatatypeProperty>
  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="Data_Creacio">
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>
    <rdfs:domain rdf:resource="#Programa"/>
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/>
  </owl:FunctionalProperty>
</rdf:RDF>
<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 1.1 beta, Build 124)  http://protege.stanford.edu -->
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5.- Aportació de l’XML, l’RDF i l’OWL a la Web Semàntica

Tal com va dir Eric Miller [Ref-28]: "En realitat, és més una evolució que una revolució
Web”, referint-se a la nova estructura de la web.

Es pot considerar doncs, que la web semàntica és una evolució de la seva predecessora, i
que es construeix a través de canvis incrementals que converteixen les dades i documents ja
disponibles en la web, a descripcions llegibles per les màquines. L'XML, l'RDF i l'OWL s’han anat
desenvolupant i ampliant paral·lelament a la nova web per tal de proporcionar una infrastructura
global per a la compartició de dades i documents, així com per a convertir els processos de recerca
i reutilització de la informació en una tasca més senzilla i fiable.

L'activitat de la web semàntica dins el W3C es recolza també, en el treball d'altres activitats
paral·leles del W3C, com per exemple l'XML, i es concentra sobretot en desenvolupar tecnologies
estàndard per sobre de l'XML que han de permetre el creixement i arrelament de la web semàntica
definitivament.

La contribució a la web semàntica de cadascuna de les tecnologies estudiades en aquest
treball es podria resumir a grans trets, de la següent manera:

Ø L'XML.

Proporciona les regles i la sintaxi per a la creació de documents estructurats.

Des de la seva base, l’XML facilita un conjunt de regles per a la creació de vocabularis, que
proporcionen una estructura a les dades i documents de la web. Posteriorment, els Esquemes XML,
varen servir com a mètode de composició dels esmentats vocabularis en uns formats específics.

Tot i que l'XML ofereix una sintaxi base per a la creació de documents, no imposa cap tipus
de restricció semàntica al significat dels documents creats i, per tant, necessita l’aportació d’altres
eines per tal de poder proporcionar un sentit semàntic a una determinada informació.

Ø L'RDF.

 Facilita una infrastructura de dades que permet conferir semàntica a la web.

L'RDF és un estàndard per a realitzar descripcions senzilles d’informació. Es pot dir que
l’RDF és a la semàntica, el que l'XML és a la sintaxi. Proporciona un conjunt de regles molt
concretes i precises, que permeten afegir informació descriptiva als documents i planes web.

Els Esquemes RDF proporcionen una manera de combinar aquestes descripcions i formar
un vocabulari únic, que defineix cadascuna de les propietats i relacions d’un recurs determinat.
Cadascun d'aquests vocabularis utilitza, habitualment, l'XML com a sintaxi d'intercanvi.

L'RDF forma part de la base d'un avanç significatiu en el potencial de la web. El grup RDF
Esencial ha convertit les especificacions RDF en una base pràctica, i matemàticament precisa,
sobre la qual es pot construir l’OWL i la resta de la web semàntica.

Ø L'OWL.

Ofereix la gestió d'ontologies dins la web.

El següent pas a l'RDF va ser obtenir una manera amb la qual desenvolupar vocabularis per a
un domini específic. Aquest és el paper d'una ontologia. Les ontologies inclouen definicions
utilitzables per a les màquines sobre conceptes bàsics del domini, i les relacions existents entre
aquests mateixos conceptes. Codifiquen el coneixement en un domini i també el coneixement que
s'expandeix entre diferents dominis. D'aquesta manera fan que aquest coneixement sigui
reutilitzable.
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L'OWL proporciona un llenguatge per a la definició d'ontologies estructurades basades en la
web, que ofereix una integració i interoperabilitat de dades entre diverses comunitats descriptives.
Els llenguatges anteriors (l’XML i l’RDF) es varen utilitzar per a desenvolupar eines i ontologies
destinades a comunitats d'usuaris específiques (particularment en el camp de les ciències i en
aplicacions de comerç electrònic), però no varen ser definits per a ser compatibles amb
l'arquitectura de World Wide Web en general, i de la Web Semàntica en particular.

 L’OWL es construeix sobre l'RDF i els Esquemes RDF, als quals afegeix més vocabulari per a
la descripció de classes i propietats. L’OWL suposa un gran pas endavant en la representació i
organització del coneixement en la web, i per tant, per a la creació de la web semàntica.

6.- Estat actual de la web semàntica

Durant aquests últims anys la web semàntica ha despertat l’interès de molts investigadors i
empreses i, a hores d’ara, continua guanyant popularitat [Ref-29]. En molts pocs anys s’ha anat
consolidant una comunitat a nivell internacional amb un important recolzament dels programes de
financiació de diverses agències nord-americanes i europees. Entre els grups capdavanters
d’aquesta comunitat es poden anomenar al consorci W3C, el Knowledge Systems Laboratory de la
Universitad d’Stanford, el Knowledge Management Research Group de la Universidad de Karlsruhe
a Alemania, l’ Information Management Group de la Universitat de Manchester, el Knowledge Media
Institute de la Open University en el Regne Unit i el Laboratori d'Intel·ligència Artificial de la
Universitat Politècnica de Madrid.

Entre els camps d’aplicació on les noves idees de la web semàntica es considera que poden
tenir més utilitat, es poden anomenar:

ü Comerç electrònic.
ü Gestió del coneixement corporatiu.
ü Recerca de la informació en la web.
ü Processament del llenguatge natural.
ü Docència.
ü Llibreries digitals.
ü Turisme
ü Patrimoni cultural.

Existeix un gran interès des de l’entorn corporatiu, el sector públic i el mon acadèmic per a
fer de la web semàntica una realitat, ja que es considera que pot ser una peça clau en el progrés
de la tan anomenada societat de la informació. És per això que s’està realitzant una esforç
considerable en :

ü Desenvolupar la infrastructura necessària per al seu desplegament.
ü Desenvolupar aplicacions que demostrin la seva viabilitat, beneficis i motivin el desenvo-

lupament i consum d’infrastructura.
ü Unificar els continguts semàntics mitjançant les ontologies, que formalitzaran el coneixement

de la web de manera consensuada i reutilizable.
ü Fomentar la recerca i utilització d'un llenguatge comú basat en la web, amb suficient capacitat

expressiva i de raonament per a representar la semàntica de les ontologies.
ü Introduir noves solucions per a resoldre problemes específics, i que millorin, ampliïn i explotin

les possibilitats de la nova web.

 Actualment, algunes empreses estan començant a utilitzar el contingut semàntic, que ja
s’ha començat a codificar en alguns servidors, per a millorar els seus processos de recerca
d’informació rellevant. Dos exemples d’aquesta utilització són les empreses:

ü http://www.amazon.com .

ü http://shopping.yahoo.com .
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Tot i que els avenços dels últims anys han sigut importants, es podria dir que aquests
avenços fan més referència a les tecnologies paral·leles que es necessiten per a poder
desenvolupar la nova web, que no al propi arrelament de la web semàntica.

Avui en dia la Web Semàntica encara no existeix com a tal, només es tracta d’un ambiciós
projecte, l’objectiu del qual és aconseguir que totes les planes que formen la web deixin de ser
simples cadenes de caràcters pels ordinadors i es converteixin en textos amb sentit, és a dir,
provistos de semàntica.

7.- Programari utilitzat

Per a poder anar desenvolupant el cas pràctic durant aquest treball s’han utilitzat diferents
eines depenent del tipus de document que s’havia de confeccionar:

Ø Documents XML

Per a la confecció dels documents XML s’ha utilitzat l’editor específic que inclou l’eina de
desenvolupament de Microsoft: Visual Studio .NET.
(http://www.microsoft.com/products/info/product.aspx).

Ø Documents RDF

Per a la confecció dels documents RDF que s’han creat en el capítol 3 s’ha utilitzat l’editor
RDFEdt (http://www.jan-winkler.de/dev/e_rdfe.htm).

És un editor gràfic amb el que es poden crear documents RDF/XML. Es tracta d’un
programari lliure que permet construir d’una manera ràpida i fàcil complexes estructures RDF en
un entorn visual.

Ø Documents OWL

Per a la confecció del document OWL generat en el capítol 4 s’ha utilitzat el programari
“Protégé 2.1” (http://protege.stanford.edu).

És un editor d’ontologies que pot generar automàticament codi en llenguatge OWL o RDF
per a descriure l’ontologia que s’ha definit prèviament en un entorn visual. Es tracta d’un producte
de codi obert i desenvolupat en Java.
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8.- Conclusions

Per tal de superar les limitacions de la web actual va sorgir el projecte Semantic Web
Activity, que desenvolupat pel W3C pretén convertir la informació que contenen actualment les
planes web en coneixement.

Aquesta nova  web es podria definir com un conjunt d’iniciatives tecnològiques destinades a
crear una futura World Wide Web en la qual els ordinadors puguin processar la informació, és a dir,
representar-la, trobar-la i gestionar-la com si ells fossin intel·ligents.

La consolidació de la web semàntica significarà un salt qualitatiu sobre el potencial de la
web actual. Els seus principals avantatges sobre la seva predecessora, i que han de provocar una
autèntica revolució en Internet, són els següents:

ü Informació processable per programes.

ü Classificació, estructura i anotació.

ü Semàntica explícita (metadades) processable per ordinadors.

ü Vocabularis: ontologies consensuades.

ü Ordre però flexibilitat.

ü El desenvolupament d’aplicacions amb esquemes de dades comuns.

Per a poder fer possible l'aparició de la web semàntica ha sigut necessari el naixement i
desenvolupament d’un conjunt de tecnologies paral·leles, entre les quals cal destacar les
analitzades en aquest treball:

1. L’ XML. És l’estàndard més estès avui en dia en aplicacions destinades a la web semàntica i
proporciona les regles i la sintaxi per a la creació de documents estructurats dins la web.
L’XML, juntament amb els DTD’s i els Esquemes XML, permeten als desenvolupadors descriure
complexes estructures de dades i intercanviar-les des de qualsevol aplicació utilitzant
tecnologia estàndard (HTTP, SOAP, etc.).

2. L’ RDF. És un llenguatge pensat per a la definició de vocabularis a la web i que s'ha convertit
en l’estàndard més popular per a proporcionar una infrastructura de dades per a la nova web.
Aquest llenguatge permet especificar una gramàtica lògica per tal de que els autors de planes
web puguin descriure les propietats semàntiques dels seus documents en una notació
estàndard i comú. L’RDF, amb el recolzament dels Esquemes RDF, té la complexa tasca de
conferir semàntica a la informació emmagatzemada a la web.

3. L’ OWL. És un llenguatge que es basa en la infrastructura per a descripcions a la Web
proporcionada per el llenguatge RDF, augmentant la seva capacitat expressiva i permetent la
creació i definició d’ontologies estructurades dins la Web per tal de descriure i representar les
diverses àrees de coneixement.

Actualment la web semàntica està tot just en els seus inicis, es pot dir que és més un projecte
que una realitat, però existeix un gran interès des de diverses comunitats en que es consolidi
definitivament en els propers anys. Això serà possible si rep el recolzament definitiu en quan a
financiació i desenvolupament per part de les entitats més importants a nivell mundial: IBM,
Microsoft, Sun, etc.
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