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Introducció

En els seus anys de vida, la World Wide Web (WWW), més coneguda com la

web, ja és una eina indispensable per a la vida quotidiana de les persones, i

ha esdevingut el principal mitjà de comunicació mundial d’informació. Des

dels seus inicis, entorn de l’any 1990 i fruit de l’existència de la xarxa Inter-

net, la web ha experimentat un creixement gairebé exponencial en termes de

contingut.

Aquest contingut no és només utilitzat per persones, sinó que cada cop hi

ha més necessitat que pugui ser consumit per mecanismes automàtics. És en

aquest context i per aquest motiu que els avenços tecnològics enfocats al trac-

tament automàtic del contingut són cada cop més necessaris i habituals. Per a

fer tractaments automàtics de dades i d’informació cal identificar el significat

de les dades de manera explícita: cal ampliar la web amb informació semànti-

ca; convertir-la en una web semàntica.

Els cercadors web com ara Google, Yahoo o Bing processen automàticament

un gran volum de contingut web i es beneficien de tenir accés a informació

organitzada (metadades) del contingut mateix per a poder-la classificar i or-

denar, a més d’oferir resultats més rellevants. Per exemple, si en una pàgina

web apareix el terme banc, aquest pot tenir diferents significats: ‘establiment

financer’ o ‘seient’, entre d’altres. Seria molt útil desambiguar-ne el significat

en el context dins de la pàgina web. Així, si una persona cerca el terme banc

com a ‘establiment financer’ no li haurien d’aparèixer aquelles referències a

pàgines web de bancs de jardí. Cal, doncs, dotar la web de mecanismes i es-

tàndards per a distingir els diferents significats, la semàntica, dels recursos.

Xarxa de xarxes

Internet és un sistema de con-
nexió de xarxes de computa-
dores que permet la comuni-
cació distribuïda per mitjà d’un
conjunt de protocols estàn-
dard.

Aconseguir que la web semàntica sigui una realitat és un projecte molt am-

biciós. El World Wide Web Consortium (W3C), una comunitat internacional

destinada al desenvolupament d’estàndards per a la web, n’és un dels princi-

pals promotors i arquitectes.

En aquest mòdul presentarem quin és l’estat actual de la web semàntica, els

estàndards més rellevants i quin paper hi té el camp de la representació del

coneixement i, en particular, les ontologies.

El consorci W3C

El consorci W3C és dirigit ac-
tualment per Tim Berners-Lee,
creador de la WWW.
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Objectius

Amb l’estudi d’aquest mòdul didàctic assolireu els objectius següents:

1. Adquirir pautes per a conèixer el que significa la web semàntica i descobrir

quin potencial té.

2. Conèixer en més detall la creació i gestió d’ontologies.

3. Conèixer de quins formats estàndard està formada la web semàntica i com

utilitzar-los.

4. Reconèixer un conjunt de recursos web i eines per a treballar amb dades

semàntiques.
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1. L’evolució de la web

L’any 1989, la World Wide Web (WWW, o simplement, la web) sorgeix d’una

proposta de Tim Berners-Lee per a utilitzar l’hipertext com a mecanisme per a

intercanviar informació. Actualment, la web és el servei més conegut i popular

de la xarxa Internet.

La web és una xarxa de pàgines escrites en hipertext i connectades entre si

per mitjà d’enllaços. Aquestes pàgines estan allotjades en diferents servidors

connectats entre si que utilitzen un protocol (hypertext transfer protocol o HTTP)

que permet descarregar i consultar les pàgines d’hipertext i els recursos que

enllacen: imatges, vídeo, àudio, documents...

Lectura recomanada

Podeu llegir més sobre la pro-
posta inicial del WWW de
Tim Berners-Lee en el recurs
web següent:
“WorldWideWeb: Proposal
for a HyperText Project”

Quan els usuaris volen consultar alguna pàgina utilitzen programes anome-

nats navegadors�web1 per a visualitzar les pàgines d’hipertext i guiar la na-

vegació per mitjà dels diferents enllaços. En aquest sentit, l’hipertext inclou

diferents característiques que defineixen com s’ha de presentar la informació

d’una pàgina.

Malgrat que avui dia la web està orientada principalment a l’ús d’humans,

també hi ha programes especialitzats a visitar pàgines web. Aquests programes,

anomenats bot, web spider o web crawler, poden descarregar el contingut de

les pàgines web, ja sigui per a fer-ne còpies de seguretat, calcular estadístiques

o indexar continguts per a facilitar cerques, per exemple. Malauradament, ai-

xí com totes les pàgines web inclouen informació sobre la presentació de la

informació, molt poques incorporen anotacions semàntiques que expliquin

quin tipus d’informació contenen i com s’ha d’interpretar. Alguns exemples

podrien ser: aquesta és una pàgina sobre un producte, això és un preu, això

una valoració d’un usuari, això és el nom del fabricant... Precisament, aquest

és un dels reptes de la web semàntica.

(1)En anglès, browsers.

Per a entendre l’evolució del contingut del web, tot seguit passem a exposar

quina ha estat l’evolució en el seus usos i en la tecnologia subjacent.

1.1. La web 1.0

Web 1.0 és el terme amb el qual s’acostumen a anomenar les primeres pàgines

web, caracteritzades per oferir un conjunt d’informació estàtica, que constitu-

eixen un mecanisme de comunicació unidireccional. És a dir, l’usuari que ac-

cedeix al contingut únicament pot, de manera passiva, llegir-lo sense la pos-

sibilitat de contribuir en cap cas a l’ampliació. Per tant, l’usuari és un simple

consumidor d’una web enfocada a la lectura.

Lectura recomanada

Podeu trobar més informa-
ció sobre els estàndards web i
la seva evolució en l’obra se-
güent:
“Introducció al currículum
d’estàndards web/contin-
guts”, Mosaic.

http://www.w3.org/Proposal.html
http://www.w3.org/Proposal.html
http://mosaic.uoc.edu/ac/le/ca/
http://mosaic.uoc.edu/ac/le/ca/
http://mosaic.uoc.edu/ac/le/ca/
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Tecnològicament apareix el llenguatge de marques HTML2, llenguatge emprat

per a la creació de pàgines web especialment idoni per a l’enllaç de contin-

gut web per mitjà dels enllaços3. També apareix un nou protocol d’Internet,

l’HTTP, i el sistema de localitzador de recursos web URI.

Exemple 1. Pàgines HTML estàtiques

Un dentista vol utilitzar la web per a potenciar el seu negoci i es fa publicitat amb una
pàgina web escrita amb HTML per a anunciar la seva consulta. Hi figura informació com
el nom de la clínica, el telèfon i l’adreça. En una web 1.0 tindria la representació següent:

<div>
   <strong>Clínica Dents Blanques</strong>
   <ul>
      <li>Telèfon: 553443333</li>
      <li>Adreça: C/ major, 5 - Barcelona</li>
   </ul>
</div>

1.2. La web 2.0

(2)HTML és la sigla d’hyper text
mark-up language.

(3)En anglès, hyperlinks.

Gairebé una dècada més tard, apareix el concepte de web 2.0, també coneguda

com a web col·laborativa. Es considera l’evolució de la primera generació de

la web, amb l’objectiu de permetre la interacció amb el contingut, és a dir,

dotar les pàgines de mecanismes per a la col·laboració d’usuaris en la transfor-

mació i creació de nou contingut. Així, l’usuari passa a ser també productor, i

s’aconsegueix una comunicació bidireccional amb la web.

Perquè l’usuari prengui aquest nou paper, el de productor de continguts, cal

que tecnològicament es permeti la modificació de continguts amb el mínim

coneixement tecnològic. És per això que apareixen eines web com ara els blogs

o els wikis, entre d’altres. Estem, doncs, davant la convergència entre els mit-

jans de comunicació i el contingut, i a més, en el context per a l’aparició de

les primeres xarxes socials, com theglobe.com, MySpace, YouTube, etc.

El terme web 2.0

El significat del terme web 2.0
és molt difús i no està clara-
ment definit. Tampoc no hi ha
cap “salt” des del que es co-
neix com a web 1.0 a la 2.0,
sinó una evolució lenta i pro-
gressiva.

La Wikipedia

Les contribucions de l’usuari
són les que fan créixer la web
2.0. L’exemple més paradig-
màtic n’és la Wikipedia, on lliu-
rement es construeix el conei-
xement.

D’altra banda, en paral·lel s’avança en tecnologies per al client: es consolida

el suport a Javascript en els navegadors i les tècniques Ajax, amb els diferents

entorns de treball4 com Prototype i jQuery, i també l’estàndard d’intercanvi

de dades JSON.

(4)En anglès, frameworks.
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Exemple 2. Pàgines HTML que permeten intercanvi i col·laboració

El dentista de l’exemple 1, aprofitant el paradigma de web 2.0, vol mostrar a la seva web
els missatges que es publiquen en la seva línia de temps de Twitter, a més de permetre
als usuaris que li enviïn tuits (tweets). Per fer-ho, ha d’afegir un fragment de codi HTML
i Javascript que carrega aquesta informació de manera dinàmica a la pàgina.

<a class="twitter-timeline" href=https://twitter.com/YourDentist
   data-widget-id="368186125186">
   Tweets de @YourDentist
</a>
<script>
   !function(d,s,id) {
      var js,fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
      if ( !d.getElementById(id) ) {
         js = d.createElement(s);
         js.id = id;
         js.src = "//platform.twitter.com/widgets.js";
         fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);
      }
   }
   (document, "script", "twitter-wjs");
</script>

1.3. La web semàntica

La web semàntica es considera el proper pas en l’evolució de la web, amb

l’objectiu de poder ser manipulada de manera automàtica. Té el repte de trans-

formar l’extens contingut, majoritàriament pensat per a ser consumit per hu-

mans, en dades i informació manipulable per programes.

Per a aconseguir-ho, primer de tot cal donar un significat als recursos de la

web. És a dir, s’ha de classificar, estructurar i anotar semànticament cada recurs

perquè pugui ser entès pels programes que l’hauran de processar.

Lectura recomanada

T.�Berners-Lee;�J.�Hendler;
O.�Lassila (2001, maig). “The
Semantic Web”. Scientific
American (pàg. 34-43).

Cal remarcar que no estem parlant de processar automàticament el llenguatge

natural, tasca que seria molt complexa computacionalment, sinó d’estructurar

tota la informació de manera útil.

Això no és possible amb formats com el llenguatge de marques HTML, cen-

trat únicament en la presentació del contingut. Calen, doncs, nous formats i

tecnologies que siguin capaços de descriure de manera explícita i unívoca els

recursos. Per tant, caldrà utilitzar un mecanisme per a identificar recursos, el

Universal Resource Identifier (URI), juntament amb nous llenguatges de mar-

ques per a afegir metadades a les pàgines web, com ara:

• eXtensible Hypertext Mark-up Language (XHTML)

• Resource Description Framework (RDF)

• Resource Description Framework in attributes (RDFa)

• Resource Description Framework Schema (RDF Schema)

• Web Ontology Language (OWL)

Vegeu també

Parlarem d’URI, RDF, RDFa,
RDF Schema i OWL més enda-
vant en aquest mòdul.

Metadades

Les metadades són dades es-
tructurades que donen infor-
mació sobre la resta de da-
des d’un document (origen, ti-
pus, significat, data de creació,
etc.).
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Exemple 3. HTML amb RDFa

El nostre dentista vol afavorir el seu posicionament en els cercadors, i per això introdu-
eix informació semàntica a la seva pàgina web. Per aconseguir-ho, transforma la pàgina
HTML en un format XHTML amb marques RDFa que permeten, a més de la lectura dels
humans, el processament automàtic:

<div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#"
   typeof="v:Organization">
   <strong>
      <span property="v:name">Clínica Dents Blanques</span>
   </strong>
   <ul>
      <li>Telèfon:
         <span property="v:tel">553443333</span>
      </li>
      <li>Adreça:
         <span property="v:street-address">C/ major, 5</span>
         <span property="v:locality">Barcelona</span>
      </li>
   </ul>
   <a href="http://ortodoncia.wordpress.com" rel="v:url">Blog</a>
</div>

Gràcies a fer servir aquesta representació, un programa pot ser capaç d’identificar l’adreça
i la població del carrer del dentista i mostrar aquesta informació directament sobre un
mapa, o bé identificar que el número 553443333 és el telèfon del dentista i permetre
enllaçar-lo amb el programa de telefonia utilitzat per a permetre que l’usuari pugui trucar
al dentista directament des de la pàgina web.

Al llarg d’aquest mòdul veurem en més detall com funcionen aquestes tecno-

logies que ara només hem esmentat (XHTML, RDF, OWL...) i quin ús es pot

donar a les marques que s’han afegit en aquest exemple.
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2. La web semàntica

La web semàntica5 no s’ha de veure com una nova web, sinó com una extensió

de l’actual: una extensió que complementa la web 2.0 en permetre a humans

i dispositius treballar plegats.

2.1. Visió inicial

Tim Berners-Lee i altres defineixen la web semàntica com la web en què

les aplicacions seran capaces d’entendre el contingut de les pàgines web,

i per tant, relacionar la informació que contenen, i afavorir la interre-

lació de recursos.

Així, el plantejament inicialment postula la web com una xarxa

d’interconnexió de dades que qualsevol aplicació pot comprendre i a les quals

pot accedir fàcilment.

Exemple 4. Aplicació de la web semàntica: cercadors intel·ligents

Per mitjà d’un cercador web podríem formular la cerca “vull anar al concert de Madonna
d’aquest proper cap de setmana”. El cercador hauria de ser capaç de saber quins dies
formen el proper cap de setmana i a quines ciutats Madonna actua en aquelles dates, tot
per mitjà d’informació disponible a la web.

Coneguda aquesta informació, i suposant que hi ha un únic concert de Madonna i és a
París, el cercador ens proporcionaria una llista de webs per a comprar entrades. Podria,
a més, cercar automàticament una llista de vols a París, ja que ha identificat que estem
ubicats a la ciutat de Barcelona.

(5)En anglès, semantic web.

A més de dades, la web semàntica està formada també per aplicacions i tec-

nologies amb capacitat per a interactuar amb la web i aprofitar la informació

semàntica per oferir nous serveis. Parlem de programaris com ara els serveis

web6 i els agents.

(6)En anglès, web services.

El W3C defineix els serveis web com:

“[...] un sistema de programari dissenyat per a permetre la interacció màquina-màquina
sobre una xarxa. Té una interfície descrita en un format processable automàticament (es-
pecíficament, WSDL). Altres sistemes interactuen amb el servei web en la forma fixada
per la seva descripció utilitzant missatges SOAP, típicament enviats per mitjà del protocol
HTTP amb una serialització en format XML en conjunció amb altres estàndards relacio-
nats amb la web”.

“Web service”, Wikipedia

Així doncs, els serveis web no proporcionen una interfície gràfica per a usua-

ris humans. En comptes d’això, ofereixen públicament funcionalitats com ara

lògiques de negoci, dades i processos accessibles, que poden ser cridades direc-

tament des d’un programa de manera remota. Caldrà doncs, que els desenvo-

WSDL i SOAP

El Web Service Description
Language (WSDL) és un for-
mat XML utilitzat per a des-
criure la funcionalitat pública
oferta per un servei web.
El Simple Object Access Pro-
tocol (SOAP) és un protocol
de comunicació basat en XML
i dissenyat per a l’intercanvi
d’informació estructurada
per a accedir a serveis web
d’Internet.

http://en.wikipedia.org/wiki/Web_service
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lupadors aprofitin aquestes funcionalitats cridant els serveis des del seu pro-

gramari i que, en cas d’oferir l’accés al servei a usuaris humans, ofereixin me-

canismes amigables per a utilitzar aquests serveis com ara interfícies web o bé

interfícies gràfiques d’usuari (GUI).

D’altra banda, els agents són programes que, utilitzant tècniques

d’intel·ligència artificial, són capaços de percebre l’entorn i actuar-hi de ma-

nera autònoma per a assolir uns objectius. Per tal de poder tenir autonomia –

l’element clau en un agent– és necessari que l’agent sigui capaç de comprendre

la informació de les pàgines web i tingui mecanismes per a fer-hi accions, per

exemple, mitjançant serveis web.

Exemple 5. Aplicació de la web semàntica: agents intel·ligents

Seguint amb l’exemple anterior, en el moment d’escollir un vol i comprar les entrades, un
programa intel·ligent faria també les reserves d’hotel, localitzaria el concert i gestionaria
el desplaçament de manera automàtica.

Exemple 6. Un servei web per a la consulta i petició de reserves de vol

Continuant amb el fil dels darrers exemples, per a poder fer la tasca de reserva d’hotels de
manera autònoma i automàtica, l’agent necessitarà que estiguin disponibles un conjunt
de serveis web. Concretament, necessita disposar de (1) funcions per a la consulta de
disponibilitat i ubicació, i (2) poder finalment tramitar la reserva en l’opció que optimitzi
millor la distància al concert i el cost.

Per tots aquests motius, les dades i la informació continguda en el web han

de ser expressades de manera unívoca, és a dir, de manera que el seu signifi-

cat no porti confusió. Per contra, el que ens trobem ara és una gran quantitat

d’informació textual en llenguatge natural, que pot ser ambigua i no està es-

tructurada. La manera d’estructurar-la implica representar el coneixement que

conté per mitjà d’etiquetes que indiquen quina és la interpretació correcta de

la informació continguda en la pàgina.

Exemple 7. Tipus d’informació en una pàgina web semàntica

En el cas del concert de la Madonna (vegeu l’exemple 4), un sistema semàntic faria ser-
vir la informació del país per desambiguar la ciutat del concert. Gràcies a això, podria
descartar de manera automàtica que el concert no es farà a Texas (on hi ha un poble
anomenat Paris), ja que Texas no pertany a França.

Això ho podria fer perquè el sistema coneixeria d’avançada que les ciutats no
s’identifiquen pel seu nom i que tota ciutat està ubicada en un país.

Per tant, la tecnologia web ha de ser capaç de distingir entre informació co-

mercial i acadèmica, o dades polides i en brut, i fins i tot entre consum humà

i tractament automàtic.

En relació amb la representació del coneixement, la web semàntica té el repte

de proporcionar un llenguatge que expressi tant les dades com les regles ma-

teixes per al raonament sobre les dades.
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2.2. Arquitectura

La web semàntica se sosté en un conjunt de tecnologies i estàndards per a

representar la informació i afegir-hi anotacions semàntiques que indiquin

com cal interpretar-la. En aquest subapartat donem una panoràmica general

d’aquests estàndards, que seran estudiats en més detall en la resta del mòdul.

Com tot sistema complex, la web semàntica es pot veure com una arquitectu-

ra de capes. Cada nivell resol un aspecte concret del problema d’incorporar i

utilitzar informació semàntica, tot utilitzant les capes inferiors o essent utilit-

zat per les capes superiors. En la figura 1 tenim una representació d’aquesta

jerarquia de capes, basada en la il·lustració anomenada “Semantic web stack”

extreta de la presentació Semantic Web - XML2000 de Tim Berners-Lee.

Figura 1. Arquitectura de la web semàntica

Podem veure que l’arquitectura està organitzada en una jerarquia de capes:

a) La capa inferior defineix el lèxic d’una pàgina web semàntica, és a dir, quins

són els símbols que podem utilitzar per a construir-la. En aquest nivell consi-

derarem dos aspectes, quins caràcters es poden utilitzar i com es denominen

els recursos:

• Unicode és un estàndard de codificació de conjunts de caràcters interna-

cional, que inclou alfabets com el llatí, el ciríl·lic, el xinès o l’àrab. Aquest

estàndard possibilita que tots els idiomes del món puguin ser utilitzats per

a llegir o escriure en el web de manera estàndard.
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• Uniform�Resource�Identifier (URI) és un format estandarditzat que per

mitjà d’una seqüència de caràcters ASCII identifica de manera única re-

cursos, com poden ser documents, imatges, etc. Un subconjunt d’aquest

format, i el més conegut de tots, és el Uniform�Resource�Locator (URL),

que té la finalitat d’expressar un mecanisme d’accés i localització de docu-

ments a la Xarxa, com per exemple http://www.un.org. L’ús de les URI és

important per a sistemes distribuïts, ja que proporciona una identificació

intel·ligible de tots els recursos.

URI o IRI?

Una generalització
de l’estàndard URI és
l’Internationalized�Resource
Identifier (IRI), que possibilita
la utilització de caràcters Uni-
code en l’identificador de re-
curs.

b) La capa següent ens especifica la sintaxi d’una pàgina web semàntica, és a

dir, la manera com els símbols definits prèviament s’agrupen per a construir

una pàgina vàlida.

Els estàndards web codifiquen la informació mitjançant llenguatges basats en

XML (extensible mark-up language), un llenguatge de propòsit general per al

marcatge d’informació estructurada en documents.

Lectura recomanada

Podeu trobar més informació
sobre XML en el document
“Llenguatges de marques”,
que trobareu a l’espai de re-
cursos de l’aula.

Un document XML està format per un conjunt d’elements, delimitats per mar-

ques7 d’inici (com ara <title> o <table>) i de final (com ara </title> o </table>).

Cada element pot tenir informació associada en forma d’atributs en la marca

d’inici (com ara l’URL en la marca <a href=“www.uoc.edu”>) o bé en forma de

contingut, que es troba entre la marca d’apertura i la de tancament (com ara

un element d’una llista a <li>Barcelona</li>). Un document XML ben format

ha de seguir una sèrie de normes bàsiques, entre d’altres:

• El document XML consta d’una part de capçalera i d’un contingut, on hi

ha un únic element arrel. La resta d’elements apareixen dins el contingut

de l’arrel o algun element que en depengui.

• Tot element ha tenir una marca d’inici i de final. En cas que no hi hagi

contingut, la marca pot indicar inici i final, com <br />.

• Les marques d’inici i final han d’estar correctament imbricades. Per exem-

ple, <ul><li></ul></li> és incorrecte, i hauria de ser <ul><li></li></ul>.

• Els noms de les marques són sensibles a majúscules: a i A no fan referència

a la mateixa marca.

• Els valors dels atributs han d’anar entre cometes: “París”.

• Els símbols especials com ara <, >, o / són caràcters reservats que no po-

den aparèixer directament dins el contingut, sinó que es codifiquen (per

exemple, < es codifica com a &lt;).

• El document pot incloure comentaris (<!--Comentari XML-->) o bé instruc-

cions per al programa que processi el document XML (<? instrucció atri-

(7)En anglès, tags.
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buts ?>). Això es pot utilitzar, per exemple, per a indicar el tipus de docu-

ment en la capçalera.

• En documents XML complexos pot ser interessant definir una estructura

concreta per als seus elements, com per exemple indicar que l’XML d’un

llibre ha de tenir sempre un element “títol” i un o més elements “autor”.

Aquest tipus de restriccions sobre l’estructura es poden definir utilitzant

notacions com ara DTD8 o XML�Schema. D’altra banda, per a evitar que

dos tipus de documents utilitzin la mateixa marca per a diferents concep-

tes, es poden definir XML�namespaces, concepte anàleg als paquets (els

packages de Java) o espais de noms (els namespaces de C++) en els llenguat-

ges de programació per a evitar col·lisions en noms de tipus i de variables.

(8)DTD és la sigla de document type
definition.

c) La capa següent especifica com assignar significat als elements d’una pàgina

web. És aquí on es troba el nucli del format de representació de dades per a la

web semàntica, el Resource Description Framework (RDF).

RDF és una notació estàndard per a la representació i intercanvi d’informació

sobre recursos. Inicialment va ser concebut per a representar metadades per a

recursos de la web, com per exemple els títols, autors, dates de la pàgina web...

però realment pot ser usat per a representar qualsevol altra dada. Aquest format

està basat en l’especificació de triplets subjecte-predicat-objecte, a partir dels

quals construeix una representació de les dades en forma de graf.

Vegeu també

El format RDF es presenta amb
més detall en el subapartat 4.1
d’aquest mòdul didàctic.

Per a totes les dades dins la web semàntica, utilitzarem RDF com a llenguat-

ge base per la representació de coneixement. A fi de poder ser interpretat de

manera automàtica necessitem que estigui emmagatzemat (serialitzat) en un

format textual. Hi ha diverses serialitzacions possibles, com ara XML o Nota-

tion3, que veurem més endavant en aquest mòdul.

d) Utilitzant RDF es poden fer un conjunt d’activitats de representació�del

coneixement. Per exemple, RDF permet afegir anotacions semàntiques, però

en algun moment ens cal definir quin és el vocabulari de termes que es poden

utilitzar per a fer les anotacions: quines són les classes d’entitats i les seves

propietats, i quina és la jerarquia i relacions entre aquests termes. Amb aquest

objectiu, RDF�Schema (RDFS) és un estàndard per a descriure vocabularis de

termes i relacions senzilles entre aquests, com ara jerarquies de conceptes. Per

a poder representar definicions i relacions més complexes, en definitiva, per a

poder representar una antologia, disposem d’un altre estàndard que ens ofe-

reix extensions respecte a RDFS, el Web�Ontology�Language (OWL).

Vegeu també

En el subapartat 4.4 d’aquest
mòdul didàctic es tracten dife-
rents formats per a serialitzar
RDF.
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Altres estàndards no se centren en la descripció de vocabularis sinó d’un al-

tre tipus de coneixement: coneixement inferencial en forma de regles de pro-

ducció. Aquí destacarem dos estàndards/especificacions, el Rule�Interchange

Format (RIF) i el Semantic�Web�Rule�Language (SWRL).

Finalment, a més d’estàndards per a descriure coneixement, també disposem

d’un llenguatge per a fer-hi consultes: Simple�Protocol�and�RDF�Query�Lan-

guage (SPARQL), un estàndard per a la consulta d’informació basada en RDF,

com poden ser ontologies RDFS i OWL.

SPARQL és un llenguatge inspirat en SQL que utilitza triplets RDF i recursos

tant per a fer coincidir la consulta com per a retornar els resultats d’aquesta. A

més, cal tenir en compte que SPARQL no és només un llenguatge de consulta,

sinó que també és un protocol per a accedir a dades RDF.

e) Un cop hem descrit informació semàntica i modelitzant els conceptes i pro-

pietats que hi apareixen, és el moment d’utilitzar aquest coneixement en acti-

vitats de raonament per tal de relacionar el coneixement i fer-ne inferències.

Els estàndards descrits prèviament defineixen una semàntica formal que per-

met raonar sobre aquests. Destaquem en particular la lògica�descriptiva, una

família de llenguatges formals que inspiren la notació OWL i que permeten

fer-hi inferències, com ara detectar informació inconsistent.

Com que certs tipus de raonament tenen un elevat cost computacional, aques-

ta capa encara no està resolta satisfactòriament. De fet, alguns consideren que

aquest és un dels talons d’Aquil·les de la web semàntica, ja que és complicat

aconseguir mecanismes de raonament que siguin escalables per a grans volums

d’informació i que alhora siguin capaços d’extreure conclusions no trivials.

f) Allunyant-nos de la perspectiva de la intel·ligència artificial i acostant-nos

més a les aplicacions, els agents que utilitzin informació semàntica hauran

de poder assegurar la integritat de la informació, establir el grau de confiança

d’una font de coneixement o mantenir la confidencialitat de les dades. Amb

aquest objectiu, serà necessari utilitzar tècniques criptogràfiques (com ara el

xifratge o la signatura digital) i de gestió de la reputació per tal d’assegurar la

seguretat�i�confiança de les aplicacions en la web semàntica.

g) Finalment, és a la capa superior on se situen les aplicacions que utilitzen

la web semàntica per a aportar un valor afegit i les interfícies que permeten

als usuaris accedir a aquest coneixement de manera amigable.

Més endavant analitzarem en detall alguns dels formats esmentats anterior-

ment: RDF, RDFS i OWL. Abans, però, considerarem quina és la situació de la

web semàntica i quines iniciatives i aplicacions s’hi han desenvolupat.

Reflexió

En el mòdul “Introducció a
la representació del coneixe-
ment” hem presentat les re-
gles de producció com un es-
quema de representació del
coneixement. No entrarem
més en detall en aquests llen-
guatges dins aquest mòdul.

SQL

El llenguatge SQL (Structured
Query Language) és el llen-
guatge estàndard per a la con-
sulta i modificació de dades en
bases de dades relacionals.



CC-BY-NC-ND • PID_00199491 17 Ontologies i web semàntica

2.3. Estat actual de la web semàntica

L’objectiu de la web semàntica és molt ambiciós i requereix diversos factors

per a assolir-lo:

• En primer lloc, cal disposar d’estàndards adequats per a afegir informació

semàntica a les pàgines web.

• En segon lloc, cal que els productors de continguts disposin d’eines ade-

quades per a etiquetar semànticament i inverteixin recursos suficients en

l’etiquetatge, tot respectant els estàndards definits prèviament.

• Finalment, cal que hi hagi un ecosistema d’aplicacions que puguin aprofi-

tar les dades semàntiques de manera efectiva i eficient per a proporcionar

serveis de valor afegit.

El que s’ha aconseguit fins ara és posar les bases tecnològiques per tal que el

plantejament inicial de la web semàntica esdevingui factible, mitjançant una

infraestructura basada en estàndards que hi dóna suport.

Malgrat tot, el grau d’adopció dels estàndards de la comunitat web està essent

lenta. Això fa que la visió original de la web semàntica estigui trigant temps a

fer-se realitat, encara que la tendència actual de la web va en aquesta direcció:

enllaçar totes les dades de la web de manera global. Tot i així, des del 2010 es

comença a apreciar algun canvi, en concret en serveis web molt populars que

comencen a incloure funcionalitat per a tractar contingut semàntic.

El 2010, Facebook adopta l’estàndard RIF en l’Open Graph Protocol (OGP), el

qual té la missió de permetre a qualsevol pàgina web existent esdevenir un

objecte dins d’una xarxa social, i això implica que cada pàgina inclogui un

conjunt bàsic de metadades.

El 2011, els cercadors Google, Bing (Microsoft) i Yahoo! es posen d’acord a

adoptar el mateix vocabulari per al marcatge d’informació semàntica dins de

pàgines web. D’aquí sorgeix la iniciativa Schema.org que proveeix de conjunts

organitzats de vocabularis que pot utilitzar qualsevol pàgina web per a iden-

tificar el seu contingut.

Però, deixant de banda els estàndards que s’utilitzin per a codificar la infor-

mació semàntica, cal que es comenci a generar i publicar contingut etiquetat

semànticament. Aquest contingut es pot presentar de dues maneres diferents:

en forma de metadades incrustades dins de documents web, o bé com a docu-

ments exclusivament de dades.

Lectura complementària

Podeu consultar més sobre
l’Open�Graph�Protocol en
l’enllaç següent:
“The Open Graph Protocol”

Lectura complementària

Podeu consultar més sobre
Schema.org en l’enllaç se-
güent:
“What is Schema.org?”

http://ogp.me/
http://schema.org
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En la primera línia d’afegir anotacions semàntiques a pàgines web, els sistemes

de gestió de continguts (CMS9) evolucionen tecnològicament per a permetre la

publicació de contingut anotat semànticament. Un exemple és l’eina Drupal,

una de les més utilitzades, que en la seva versió 7 incorpora l’estàndard RDFa

amb aquest propòsit.

(9)CMS és la sigla de l’expressió an-
glesa content management systems.

Una altra possibilitat per a fomentar les anotacions semàntiques en pàgines

web és afavorir l’etiquetatge social, altrament dit folksonomia10. Utilitzant

aquest paradigma, es demana a un conjunt de persones que proposin etique-

tes (paraules clau) per a descriure un recurs: una fotografia, un lloc web, un

producte... D’aquest esforç col·laboratiu sorgeix una classificació en forma de

conjunt pla d’etiquetes que aprofita la distribució de l’esforç entre els mem-

bres del col·lectiu i la saviesa dels grups11.

Finalment, en la línia de la publicació de fitxers de dades anotades semàntica-

ment, hi ha dues iniciatives molt interessants, el linked data i l’open data, que

descriurem a continuació.

2.4. Linked data

“Per a fer que la web semàntica o altrament dita web de dades sigui una realitat, és necessari
disposar-ne d’un gran volum i tenir-les accessibles en un format estàndard i manejable. A
més, les relacions entre les dades també han d’estar representades. Tota aquesta col·lecció
de dades relacionades entre si en la web és denominada com a linked data. També és vist
com el cor de la web semàntica: la integració i raonament a gran escala sobre les dades
a la web”.

“Linked data”, W3C

(10)En anglès, folksonomy.

(11)En anglès, wisdom of crowds.

El linked data va ser caracteritzat per Tim Berners-Lee, “Linked Data Design

Issues” (2006), per mitjà de quatre principis (també anomenats regles):

1) Utilitzar les URI per a identificar el recursos públics en la web.

2) Aprofitar l’HTTP de la URI perquè es puguin localitzar i consultar aquests

recursos.

Lectura recomanada

T.�Berners-Lee (2006). Linked
Data Design Issues

3) Proporcionar informació útil del recurs (URI) per mitjà dels estàndards

(RDF*12, SPARQL).

4) Incloure enllaços cap a d’altres URI relacionades amb les dades contingudes

en el recurs, de manera que es potenciï el descobriment d’informació en la

web.

(12)RDF* engloba les tecnologies
RDF, RDFa i RDF Schema.

http://www.w3.org/standards/semanticweb/data
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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Cal dir que actualment hi ha una gran ambigüitat pel que fa a la naturalesa

exacta de linked data. El debat se centra principalment entorn de si l’ús de l’RDF

i l’SPARQL és obligatori. És a dir, si l’RDF està integrat o no en el concepte

linked data, o per contra és opcional.

Així ho observa Paul Miller, en el “Linked Data Horizon Scan” del JISC (2010):

“Tot i que la formulació exacta d’aquestes declaracions ha canviat lleugerament des que
va ser exposada per primera vegada el 2006, hi continua havent dubtes sobre la fermesa
de les necessitats per als estàndards específics; els acrònims emmarquen un simple però
potent comportament.

• Nom dels objectes i recursos sense ambigüitats.
• Fer ús de l’estructura de la web.
• Facilitar el descobriment d’informació sobre el nom de l’objecte o el recursos.
• Si es coneixen objectes o recursos relacionats, enllaça’ls també.

Hi ha molt més a guanyar en comprendre la filosofia que hi ha darrere d’aquestes regles,
de manera separada als estàndards i a les especificacions necessàries, per a desenvolupar
tot el seu potencial”.

Paul Miller, “Linked Data Horizon Scan” (2010)

Citació

“Faré referència als quatre
principis com a regles, però
són realment expectatives de
comportament. Trencant-les
no es destrueix res, però es
perd l’oportunitat de crear da-
des interconnectades. Aquesta
situació també limita les dife-
rents maneres en què més tard
es poden reutilitzar inespera-
dament. És en concret la ines-
perada reutilització de la infor-
mació que dóna el valor afegit
a la web”.
Tim Berners-Lee, “Linked Da-
ta”

Figura 2. Detall del diagrama en núvol de dades obertes relacionades de
Richard Cyganiak i Anja Jentzsch

Font: “The Linking Open Data cloud diagram”. A: Miller. Linked Data Horizon Scan

2.4.1. Alguns exemples de projectes linked data

Presentem a continuació dos exemples de projectes que segueixen el paradig-

ma linked data: DBpedia i Linkeddata.org.

DBpedia

Per saber-ne més

P.�Miller (2010). “Linked Data
Horizon Scan”. Joint Informati-
on Systems Committee (gener).

L’objectiu de la DBpedia és extreure dades estructurades de la Wikipedia de

manera que estiguin disponibles a la web. Això permet utilitzar DBpedia per

a respondre consultes complexes i enllaçar dades de la Wikipedia amb altres

conjunts de dades dins la web.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació a
l’URL de DBpedia.

http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
http://lod-cloud.net/
http://linkeddata.jiscpress.org/
http://wiki.dbpedia.org/
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Per donar una idea de les seves dimensions, actualment l’ontologia de la Wiki-

pedia conté 359 classes, 1.775 propietats i unes 2.350.000 instàncies.

El projecte té una filosofia oberta i col·laborativa i està mantingut per la Uni-

versitat Lliure de Berlín, la Universitat de Leipzig i OpenLink Software.

Linkeddata.org

Aquesta iniciativa ofereix un lloc web (linkeddata.org) per a poder enllaçar

els recursos de la comunitat linked data, a fi de reduir les barreres a l’accés a

les dades de la web. Per això conté informació de com podem publicar dades

enllaçades, a partir d’articles, manuals i programaris.

El poder d’aquesta iniciativa no és en les seves ontologies, sinó en les seves

interrelacions. Les ontologies estan relacionades entre si, fet que possibilita

que els programes naveguin d’un concepte cap a altres conceptes relacionats,

ja sigui en un mateix domini o en dominis diferents. Per exemple, aquest sis-

tema permetria que l’ontologia LinkedGeoData, que conté informació sobre

OpenStreetMaps, estigués relacionada amb DBpedia, que conté informació so-

bre Wikipedia i permet que punts d’interès de LinkedGeoData (com per exem-

ple la ciutat de Girona) es puguin relacionar amb la seva entrada en Wikipedia

via DBpedia, o fins i tot amb fotos de Girona via l’ontologia de Flickr.

2.5. Open data

“Dades� obertes és una filosofia i una pràctica que requereix que certes dades siguin
d’accés lliure per a tothom, sense restriccions per drets d’autor, patents o altres mecanis-
mes de control. Té un esperit semblant a un nombre d’altres moviments «oberts» i a co-
munitats com les de codi obert i d’accés obert”.

“Open data”, Wikipedia

És en aquests moviments o comunitats que fomenten l’accés obert a les dades13

que està guanyant més importància el concepte de coneixement�obert14, que

és més ampli que el de dades obertes. El coneixement obert és una sèrie de

principis i metodologies referents a la producció i difusió del coneixement, de

manera que es garanteixin els drets d’accés, ús, modificació i redistribució de

la informació.

(13)En anglès, open data.

(14)En anglès, open knowledge.

Per això, el moviment Open Knowledge Definition (OKD) treballa per donar

resposta a què significa obertura15 també en termes de contingut i dades.

(15)En anglès, openness.

“Una part de contingut o dades és oberta si qualsevol és lliure d’utilitzar-la, reutilitzar-la
i redistribuir-la, subjecte com a màxim a l’exigència del reconeixement o compartició.”

“Open Knowledge Definition”

En conseqüència, el concepte obertura cobreix qualsevol forma de dades i con-

tingut, com música, llibres, imatges o qualsevol altre material.

Per saber-ne més

Podeu consultar l’Open Know-
ledge Definition en el lloc web
següent:
“Open Knowledge Definition”

http://linkeddata.org
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_data
http://opendefinition.org
http://opendefinition.org
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Aleshores, la relació entre open data i linked data es produeix quan tenim linked

data que es publica explícitament sota una llicència oberta, que dóna lloc al

que es coneix amb el concepte de linked�open�data. Per tant, no totes les linked

data publicades ho estan en obert, i no totes les open data estan enllaçades

seguint els principis de Berners-Lee. Per tant, s’ha de tenir en compte d’utilitzar

el terme apropiat segons el cas.

2.5.1. Alguns exemples de projectes open data

Dos exemples de projectes que segueixen la filosofia del linked open data són

OpenStreetMap i MusicBrainz.

OpenStreetMap

OpenStreetMap és un projecte col·laboratiu per a crear i distribuir de manera

lliure dades geogràfiques del món, seguint el model de la Wikipedia. Conté

tots els mecanismes per a utilitzar les dades que conté, incloent-hi una API per

a fer-hi noves aportacions lliures.

El contingut d’aquest projecte es publica amb una llicència oberta, l’ODbl

(Open Database License).

Aquest projecte també s’ha enllaçat a la iniciativa de Open Linked Data. En

particular, s’ha creat una ontologia que conté la informació de OpenStreetMap

en format RDF i enllaçat a un conjunt d’ontologies obertes, com per exem-

ple DBPedia. Aquesta ontologia conté actualment més d’un miler de milions

d’elements i pot consultar-se a linkedgeodata.org.

MusicBrainz

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
en l’URL següent:
“OpenStreetMap”

MusicBrainz és una enciclopèdia d’informació musical lliure en línia.

L’enciclopèdia conté informació d’artistes, els seus enregistraments i les rela-

cions entre ells.

El contingut d’aquest projecte es publica sota la llicència Creative Commons

CC BY-NC-SA-2.0. L’usuari pot interactuar amb el contingut per mitjà del pro-

gramari client lliure, libmusicbrainz, distribuït també sota una llicència lliure,

en aquest cas la GNU Lesser General Public License.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
en l’URL següent:
“MusicBrainz”

Igual que en el cas d’OpenStreetMap, MusisBrainz també s’ha enllaçat al con-

junt d’ontologies lliures enllaçades.

2.6. Aplicacions de la web semàntica

La web semàntica té múltiples camps d’aplicació, però tots estan orientats en-

vers una d’aquestes dues perspectives:

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
sobre aquest projecte en l’URL
següent:
“LinkedBrainz”

http://linkedgeodata.org
http://www.openstreetmap.org
http://musicbrainz.org
http://linkedbrainz.c4dmpresents.org/
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1)�Semàntica: possibilitar l’ús de tècniques d’intel·ligència artificial en pro-

porcionar el significat del text i altres tipus de dades en una pàgina web.

2)�Interoperabilitat: facilitar l’intercanvi d’informació entre diferents siste-

mes.

Els cercadors�semàntics són una de les aplicacions més conegudes de la web

semàntica. Representen un pas més en l’evolució dels motors de cerca tradici-

onal, que utilitzen informació semàntica per a millorar la precisió dels resul-

tats o bé per a proporcionar una resposta concreta a la consulta. Com a exem-

ples, tenim els cercadors SenseBot, DuckDuckGo i SWSE.

Sense allunyar-nos dels cercadors, una altra àrea d’aplicació és el comerç�elec-

trònic16, en què les tecnologies semàntiques potencien la publicació de serveis

o productes a Internet. La iniciativa GoodRelations va en la línia de facilitar

un vocabulari estàndard per a fer aquest marcatge semàntic, amb termes com

ara gr:BusinessEntity o gr:OpeningHourSpecification.

(16)En anglès, e-commerce.

També en aquesta àrea es potencien les transaccions entre negocis17. En aquest

camp tenen molt a veure els serveis web, ja que afavoreixen l’intercanvi de

dades entre proveïdors i clients repartits globalment.

Un altre camp d’aplicació és en l’educació, en concret en l’àmbit de

l’aprenentatge electrònic (e-learning), en què es poden desenvolupar eines per

a la personalització de materials docents. Així, a partir del coneixement previ

del bagatge d’un estudiant, es poden adaptar els continguts per a una millor

comprensió.

Però la llista d’àrees en què s’aplica no s’acaba aquí: també es treballa en apli-

cacions per a l’administració electrònica (governança electrònica), l’assistència

sanitària, etc. En aquests àmbits, les aplicacions estan clarament relacionades

amb l’intercanvi d’informació i la interoperabilitat.

(17)En anglès, business-to-business.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
sobre el vocabulari GoodRelati-
ons en l’URL següent:
“Good Relations, The Web Vo-
cabulary for E-Commerce”

http://swse.deri.org/
http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/
http://www.heppnetz.de/projects/goodrelations/
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3. Ontologies i la web

Les ontologies, també anomenades models�del�domini, tenen un paper molt

important en la web semàntica, atès que possibiliten la compartició de conei-

xement dins la web. La definició més generalitzada de les ontologies és la se-

güent.

Una ontologia és la representació de la conceptualització explícita com-

partida d’un domini en particular.

A partir de la seva definició, podem identificar les tres principals propietats de

les ontologies. Una ontologia:

1) utilitza una representació explícita; per tant, acostuma a estar escrita en

un llenguatge formal i en un suport digital que pot ser llegit i interpretat per

programes informàtics.

2) és una conceptualització compartida; per tant, representa la informació que

un conjunt de persones tenen respecte un domini de discurs. Una ontologia

no pot representar el punt de vista d’un sol individu, com podria passar per

exemple amb un esquema de base de dades.

3) representa un domini en particular; per tant, representa el domini de discurs

rellevant per a un problema concret.

Les ontologies són el mitjà principal per a aconseguir l’objectiu de la web se-

màntica, en facilitar la definició formal dels conceptes presents en el domini,

la jerarquia que les fonamenta i les diferents relacions que les uneixen entre

elles.

En aquest apartat es mostrarà la part més teòrica de les ontologies: avantat-

ges i desavantatges, processos de construcció i metodologies d’ús. S’entrarà en

el detall de la implementació i en l’elecció dels formats en l’apartat següent

d’aquest mòdul.

3.1. Avantatges i desavantatges de les ontologies

Com a avantatge principal de les ontologies destacarem que l’ús d’ontologies

en la web semàntica ha proporcionat un mecanisme per a l’especificació co-

muna i compartida d’informació de domini que pot ser transmesa entre per-

sones i aplicacions.

Vegeu també

En el mòdul “Introducció a
la representació del coneixe-
ment” hem presentat les on-
tologies i les hem relacionades
amb diferents esquemes de re-
presentació.
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Tot i que la web semàntica està molt lligada amb l’ús de les ontologies, cal

recordar que aquestes també s’apliquen en altres camps, com és el cas de la

lingüística.

També ha donat lloc al ressorgiment de la disciplina de la representació del

coneixement, àrea de la intel·ligència artificial que facilita la compartició i la

reutilització del coneixement.

A més, si es compara amb les bases de dades clàssiques, una ontologia possibi-

lita l’ús de dades de diferent naturalesa, característiques i format per a inferir

coneixement nou. Per mitjà d’unes regles d’inferència i un motor de raona-

ment es poden utilitzar les dades de l’ontologia per a inferir conclusions sobre

ella mateixa; i tot, sense la intervenció humana.

Exemple 8. Cercadors de contingut web

Un exemple d’ús de les ontologies en la web semàntica es troba en els cercadors de con-
tingut web. Utilitzant ontologies, aquests poden fer cerques més enllà de l’ús de paraules
clau. Així, es poden cercar conceptes que, tot i no aparèixer literalment en una pàgina,
sí que apareixen amb un significat semàntic similar o equivalent.

Però per altra banda, també ha fet emergir problemes clàssics de la represen-

tació del coneixement:

• Hi ha un conflicte de requisits entre la capacitat d’expressió dels llenguat-

ges utilitzats per a anotar semànticament i l’escalabilitat dels sistemes que

els utilitzen.

• La integració de diferents ontologies pot arribar a ser almenys tan difícil

com la integració dels recursos mateixos que descriuen.

• El volum de dades per representar en una ontologia, a part d’augmentar

la complexitat en el procés de creació, també dificulta la manipulació dels

arxius mateixos que la contenen.

Exemple 9. L’ontologia eClassOWL

L’ontologia eClassOWL, destinada a descriure els tipus i propietats de productes i serveis
de la web semàntica, en la seva versió 5.1.4 format RDF/XML ocupa 38,3 Mb.

A més, han emergit nous problemes més relacionats amb l’aplicació de les

ontologies en el camp de la web:

• La necessitat de crear anotacions pertinents per al tractament automàtic

enfront del tractament humà.

• La necessitat de validar el nivell de qualitat dels continguts, que pot variar

molt entre diferents fonts.
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• La manca de mecanismes apropiats per a comprendre, visualitzar i recollir

les ontologies desenvolupades prèviament.

• La necessitat de madurar alguns aspectes de l’arquitectura de la web se-

màntica que encara no estan prou desenvolupats (per exemple, la capa de

raonament).

Exemple 10. Limitacions de les folksonomies

Si volem fer servir la classificació generada mitjançant una folksonomia, hem de tenir
en compte que algunes de les etiquetes poden tenir faltes d’ortografia, que hi pot haver
etiquetes sinònimes, que algunes poden ser generades de manera maliciosa per fer con-
tingut brossa (spam), etc.

3.2. Classificació de les ontologies

Hi ha diferents maneres de classificar les ontologies, des de perspectives tan

diverses com l’orientació filosòfica, el propòsit, el grau de formalitat, etc. Però

una de bastant usada és la que proposa N. Guarino (1998), que les classifica

respecte al seu grau de generalitat. Segons aquesta classificació, podem distin-

gir els tipus d’ontologies següents:

• Ontologies� d’alt� nivell18: descriuen conceptes generals com l’espai, el

temps, els objectes, els esdeveniments, les accions, etc. Aquests conceptes

són independents d’un problema o domini en particular.

Exemple 11. Ontologia d’alt nivell

L’ontologia Cyc és un exemple d’ontologia d’alt nivell, i representa el coneixement ge-
neral del món.

Cal dir, però, que a causa de l’abast i objectiu d’aquesta ontologia, també conté informa-
ció de domini i d’aplicacció.

(18)En anglès, top-level ontologies.

• Ontologies�de�domini19: descriuen un vocabulari relacionat amb un do-

mini genèric (per exemple, medicina, biologia o automobilística) tot espe-

cialitzant i/o instanciant els conceptes introduïts en les ontologies d’alt

nivell.

Exemple 12. Ontologies del domini mèdic

Hi ha molts exemples d’aquests tipus d’ontologies en diferents àrees. Per exemple, en
biomedicina trobem SNOMED CT, MeSH i UMLS.

(19)En anglès, domain ontologies.

• Ontologies�de�tasques�o�activitats20: descriuen el vocabulari especialitzat

d’una tasca o activitat genèrica (com potser la diagnosi mèdica o la venda

en general) per mitjà de l’especialització de les ontologies d’alt nivell.

(20)En anglès, task ontologies.
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Exemple 13. Ontologies de tasques en SIG

La utilització d’ontologies de tasques en sistemes d’informació geogràfica (SIG; en anglès:
GIS) afavoreixen la interoperabilitat i la reutilització de dades entre aplicacions SIG, i
alhora permet nous mecanismes d’anàlisi com són la recuperació d’informació o la ge-
neració automàtica de mapes.

A aquest efecte, s’han desenvolupat ontologies referents a fenòmens cartogràfics i hidro-
lògics. Un exemple és l’ontologia Hydrology creada per l’Agència Nacional de Cartografia
de la Gran Bretanya (Ordnance Survey). Aquesta ontologia està composta per les relaci-
ons funcionals, topològiques i meteorològiques involucrades en el transport i emmagat-
zematge d’aigües superficials.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
sobre l’ontologia Hydrology en
el recurs web següent:
“Ordnance Survey Ontologies”

• Ontologies�d’aplicació21: són les ontologies més específiques de totes i

descriuen conceptes que depenen de les ontologies de domini o de tas-

ques; i sovint són especialitzacions de totes dues. Tenen una reutilització

limitada, ja que depenen d’un àmbit concret i dels requisits d’una aplica-

ció en particular. Aquestes ontologies se solen dissenyar a mida per a cada

aplicació específica.

(21)En anglès, application ontologi-
es.

Exemple 14. Ontologies en aplicacions de genètica

Les tecnologies semàntiques exerceixen un paper cada vegada més important en la cap-
tació i la modelització de coneixement biològic. En conseqüència, la iniciativa Semantic
Systems Biology proposa solucions per al desenvolupament de sistemes de biologia tot
basant-se en la utilització de coneixement semàntic del domini mateix.

A fi de facilitar la integració de dades per a l’anàlisi (generació d’hipòtesis) en el camp de
la biologia genètica, s’han publicat un conjunt d’ontologies d’aplicació sota el projecte
The Gene Expression Knowledge Base (GeXKB):

• Gene Expression Ontology (GeXO)
• Regulation of Gene Expression Ontology (ReXO)
• Regulation of Transcription Ontology (ReTO)

L’avantatge d’aquesta classificació és que potencia el propòsit de la reutilitza-

ció del coneixement de les ontologies. Així, establint un disseny modular, es

permet simplificar tant el desenvolupament com el seu propòsit, la reutilitza-

ció. Un cop una ontologia es crea per a un domini, hauria de ser (almenys fins

a cert punt) reutilitzable per altres aplicacions en el mateix domini. A més, el

disseny modular utilitza l’herència de la informació que contenen les ontolo-

gies, en què les ontologies d’alt nivell descriuen el coneixement general, i les

ontologies d’aplicació, el coneixement per a descriure un determinada aplica-

ció. Podem veure les relacions d’herència reflectides en la figura 3.

Per saber-ne més

Per a conèixer més sobre la ini-
ciativa Semantic Systems Bio-
logy i poder accedir a les seves
ontologies podeu consultar el
recurs web següent:
“Semantic Systems Biology”

http://www.ordnancesurvey.co.uk/oswebsite/ontology/old_versions.html
http://www.semantic-systems-biology.org/apo/
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Figura 3. Relacions entre els diferents tipus d’ontologia

3.3. Procés de disseny i construcció d’una ontologia

Per a poder utilitzar una ontologia, el primer pas és construir-la: decidir quins

conceptes i relacions ha de contenir i la millor manera de representar-los (no-

menclatura, taxonomia...).

En el procés de construcció d’una ontologia, també anomenat ontology engi-

neering, apareixen qüestions com ara quina metodologia s’ha d’escollir, quina

és l’eina més apropiada o quin llenguatge cal utilitzar per a descriure-la. Per a

donar respostes a algunes d’aquestes qüestions, tot seguit exposem unes regles

fonamentals enfocades al disseny i la construcció d’ontologies basades en N.

F. Noy i D. L. McGuinness (2001):

1) No hi ha cap metodologia que puguem considerar perfecta o la millor de

totes.

2) El procés de construcció d’ontologies és necessariament iteratiu.

3) No hi ha una manera correcta de modelitzar un domini. Hi pot haver di-

ferents alternatives, però tot dependrà del domini i l’ús que vulguem fer de

l’ontologia.

4) Els conceptes en l’ontologia han de ser propers als objectes (físics o lògics)

i les relacions en el domini d’interès. Probablement són substantius (objectes)

o verbs (relacions) en les frases que descriuen el domini.

Tot seguit enunciarem uns passos bàsics que ens guiaran en el procés de cons-

trucció d’una ontologia.

3.3.1. Pas 1. Determinar el domini i l’abast de l’ontologia

Per mitjà d’un conjunt de preguntes relacionades amb l’ús de l’ontologia, po-

sarem límit a l’abast del model:

Lectura recomanada

N.�F.�Noy;�D.�L.�McGuin-
ness (2001). “Ontology de-
velopment 101: A guide to
creating your first ontology”.
Stanford knowledge systems
laboratory technical report
KSL-01-05 and Stanford me-
dical informatics technical re-
port (Informe SMI-2001-0880,
març).
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• Quin és el domini que es vol cobrir?

• Quina és la finalitat de l’ontologia?

• Quins tipus de preguntes haurà de permetre respondre?

• Qui la utilitzarà i qui la mantindrà?

Exemple 15. Domini d’una ontologia: competicions esportives

Es vol desenvolupar una ontologia en el camp esportiu encarregada pel Comitè Olímpic
Internacional (COI).

Es planifica utilitzar-la en les aplicacions destinades a informar de tot el que es relacio-
ni amb els esdeveniments olímpics, com també altres esdeveniments de competicions
mundials o continentals.

Per tant, contindrà conceptes que descriguin la informació de tornejos esportius per mitjà
dels seus esdeveniments, els tipus de disciplines que implica un esdeveniment, els papers
dels participants en cada competició, i els premis associats.

Principalment serà utilitzada pels periodistes que cobreixin els esdeveniments olímpics.

A més, és aconsellable enunciar un conjunt de preguntes de mostra que

l’ontologia hauria de ser capaç de respondre, anomenades preguntes de ve-

rificació22 (o rellevància) (Gruninger i Fox, 1995). Aquestes tenen una doble

finalitat: per un costat, determinar l’abast de l’ontologia, i per l’altre ser un

mecanisme de control de qualitat.

Exemple 16. Preguntes de verificació per a l’ontologia de competicions
esportives

• En quines disciplines olímpiques ha competit Ben Johnson?
• Quin és el màxim de medalles que ha obtingut un mateix atleta en uns jocs olímpics?
• Hi ha algun any que l’equip xinès hagi superat en medalles el dels Estats Units?
• Michael Phelps és un nedador?
• Quants arbitres té un partit de waterpolo?

Analitzant les preguntes, podem comprovar que l’ontologia tindrà informació dels equips
olímpics de cada país, organitzat per anys i per disciplines, etc.

3.3.2. Pas 2. Considerar la reutilització d’ontologies existents

Convé comprovar si podem construir una ontologia a partir d’una o algunes ja

existents, refinant-les o ampliant-ne els límits per al nostre domini o tasca en

particular. O també ens pot interessar transformar una ontologia d’un forma-

lisme a un altre, ja que una ontologia pot tenir el contingut que necessitem,

però pot estar representada en un formalisme inapropiat.

Però també la reutilització pot venir com un requisit necessari, quan la nostra

aplicació ha d’interactuar amb altres aplicacions que estiguin emprant onto-

logies ja existents.

(22)En anglès, competency questi-
ons.
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Així doncs, serà necessari fer les consideracions següents sobre

l’aplicació que es vol desenvolupar:

• Hi ha alguna ontologia relacionada que puguem aprofitar o ampli-

ar? En quin llenguatge està representada?

• Cal interactuar amb ontologies existents? En quins llenguatges es-

tan representades?

• Si hem de fer una conversió de l’ontologia entre diferents llenguat-

ges, quins convertidors estan disponibles? Quin és el que minimitza

la pèrdua de coneixement en la conversió?

La llista següent mostra una relació de recursos web on es poden cercar onto-

logies:

• DAML

• Ontolingua

• Swoogle

• Hakia

Exemple 17. Reaprofitament d’una ontologia

El cercador Swoogle ens ha permès trobar una ontologia sobre jocs olímpics a:

http://swat.cse.lehigh.edu/resources/onto/olympics.owl

Abans de continuar amb el nostre desenvolupament, és important comprovar

si la podem reaprofitar, ampliar, retallar o bé basar-nos-hi com a exemple per

a desenvolupar la nostra pròpia ontologia.

Exemple 18. Cerca d’un convertidor

Imaginem-nos que el responsable del desenvolupament de l’ontologia esportiva havia
treballat anteriorment en un altre projecte de desenvolupament de programari destinat
al registre d’esdeveniments esportius. En aquell treball s’havien generat un conjunt de
diagrames UML que contenien la definició de conceptes sobre aquesta mateixa temàtica
esportiva destinats a la definició de l’estructura de dades del programari.

Amb la finalitat de poder aprofitar aquell treball fet prèviament, se cerca si hi ha algun
convertidor d’UML al format RDF. Primer de tot, per a saber si és possible fer la conversió,
cal consultar el recurs web del W3C (ConverterToRdf), que conté una llista actualitzada
de quines eines de conversió hi ha. En verificar l’existència de convertidors, seguidament
se n’escull un: el TopBraid Composer, que, a part de convertidor, també és un editor molt
potent per a modelitzar dades.

L’elecció d’un llenguatge

L’elecció d’un llenguatge pot
afectar, per exemple, les eines
d’edició que podrem utilitzar
per a crear l’ontologia. Veurem
aquesta qüestió amb més de-
tall en l’apartat 4 d’aquest mò-
dul.

http://www.daml.org/ontologies/
http://www.ksl.stanford.edu/software/ontolingua/
http://swoogle.umbc.edu/
http://pubmed.hakia.com/
http://swat.cse.lehigh.edu/resources/onto/olympics.owl
http://www.w3.org/wiki/ConverterToRdf
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3.3.3. Pas 3. Enumerar els termes rellevants de l’ontologia

En aquest punt és important enumerar tots els termes que tinguin relació amb

el nostre domini. Els podem voler utilitzar per a crear enunciats, o bé ens

poden interessar perquè apareixen en respostes a les preguntes de verificació.

A l’hora de proposar termes, no ens hem de limitar només als conceptes del

domini, sinó també a les seves propietats.

Exemple 19. Termes rellevants de l’ontologia de competicions esportives

Termes importants relatius als esports olímpics poden ser: esdeveniment, competició, final,
medalla, programa, equip, pista atlètica, poliesportiu, disciplina, ciclisme, temps, sessió, volta,
partit, classificació, tennis, etc.

3.3.4. Pas 4. Definir les classes i la jerarquia

Per a fer una jerarquia de classes podem optar per utilitzar diferents metodo-

logies, com expliquen M. Uschold i M. Gruninger (1996):

• Top-down: primer de tot es creen les classes per a definir els conceptes més

generals del domini, i posteriorment es van creant les especialitzacions

d’aquests.

Exemple 20. Estratègia top-down en l’ontologia de competicions esportives

En l’ontologia sobre els esports olímpics, començarem per crear classes generals, com
poden ser Esdeveniment esportiu i Disciplina esportiva.

Un Esdeveniment esportiu pot estar especialitzat en subclasses per a Jocs olímpics, Mundials
de futbol, Mundials d’atletisme, entre d’altres.

A la vegada podem categoritzar la classe Jocs olímpics en Jocs olímpics d’estiu, Jocs olímpics
d’hivern, Jocs paralímpics, etc.

• Bottom-up: començarem per les classes més específiques, que seran les fu-

lles de la jerarquia, i posteriorment les classes s’aniran agrupant en con-

ceptes més generals.

Exemple 21. Estratègia bottom-up en l’ontologia de competicions
esportives

Per exemple, Equip olímpic Francès de voleibol es pot generalitzar com Equip olímpic, i si
encara generalitzem més, tindrem Equip esportiu.

• Combinat�de�top-down�i�bottom-up: es comencen definint els conceptes

més destacats, i posteriorment s’aniran, o bé especialitzant, o bé genera-

litzant.

A priori, cap d’aquests tres mètodes no és millor que els altres. Quin sigui el

més apropiat per cada cas concret dependrà molt del domini concret i quina

visió se’n tingui. Dit això, possiblement el més utilitzat pels desenvolupadors

és el combinat de top-down i bottom-up per la seva flexibilitat més gran.
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En particular, l’estratègia bottom-up s’ha fet servir força en crear ontologies a

partir d’un conjunt de dades ja existents, com per exemple en les ontologies

del linked data, en què majoritariament s’han creat les ontologies a partir de

les dades que ja hi havia a la web. D’altra banda, l’estratègia top-down s’ha

utilitzat força en ontologies de domini i en ontologies amb un gran nombre de

conceptes que han d’estar molt ben organitzades, com per exemple l’ontologia

Cyc.

3.3.5. Pas 5. Definició de les propietats de les classes

En aquest pas es defineixen les propietats de cadascuna de les classes de la

jerarquia. Cal tenir en compte que el pas 4 i el pas 5 estan estretament lligats,

i molts cops és difícil fer-ne un i després l’altre. El que s’acaba fent és crear

unes quantes definicions de conceptes dins la jerarquia i tot seguit passar a

descriure’n les propietats. I així anem iterant entre la creació de conceptes i la

descripció de propietats successivament. Cal destacar que aquests són els dos

passos més crítics en tot el procés de construcció de l’ontologia.

Com podreu suposar, les classes aïllades no proveeixen suficient informació

per a respondre les preguntes de verificació proposades en el pas 1. Per tant, cal

relacionar i descriure els conceptes. Els termes del pas 3 que no s’han utilitzat

en el pas 4 seran molt probablement propietats de les classes.

Exemple 22. Propietats de l’ontologia de competicions esportives

La classe Competició té una Descripció, una Ubicació, una Data d’inici, una Data de finalit-
zació, una Organització, un Disciplina de competició i hi prenen part uns Participants.

3.3.6. Pas 6. Definir les restriccions de les propietats

Cada propietat pot tenir diferents restriccions que la descriguin o caracteritzin

el tipus de valor que admet la propietat.

Exemple 23. Restricció sobre el tipus de valor

Una classe Competició té la propietat Disciplina de competició, el valor de la qual només
admet instàncies de la classe Disciplina, com pot ser el futbol, el ciclisme, l’atletisme, etc.

Descrivim tot seguit algunes de les restriccions més habituals:

• Cardinalitat: indica quants valors pot tenir una propietat. El valor de la

propietat també pot estar condicionada per una cardinalitat mínima o mà-

xima que ha de complir.

Exemple 24. Restricció de cardinalitat

Un Esdeveniment esportiu només té la propietat Data d’inici, la qual només pot tenir una
única data. En canvi, pot tenir més d’un Participant.

• Tipus�de�valor: descriu el tipus de valor que és admès per a omplir la pro-

pietat. Els més comuns són: cadenes de caràcters, numèric, booleà, enume-

Vegeu també

Us recomanem que reviseu el
subapartat 2.9 del mòdul “In-
troducció a la representació
del coneixement” d’aquesta
assignatura, on trobareu la
descripció teòrica de com es-
tan formades les ontologies.
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rat i instància. El tipus instància ens permet definir relacions entre classes

per mitjà d’una propietat. L’exemple 23 exposa una propietat (la disciplina

de la competició) la qual només admet instàncies de la classe Disciplina.

• Domini�i�rang: s’anomenen rang les classes que defineixen els possibles

valors que pot prendre una propietat. S’anomenen domini d’una propietat

el conjunt de classes que tenen associada aquella propietat.

Exemple 25. Restricció de rang

En l’exemple Competició olímpica, la classe Disciplina és el rang de la propietat Disciplina
de competició.

Exemple 26. Restricció de domini

En el mateix exemple 23, la classe Competició és el domini de la propietat Disciplina de
competició.

A l’hora de definir restriccions d’integritat més complexes cal tenir en compte

el cost que tindrà comprovar aquestes restriccions (que pot arribar a ser molt

gran). També cal anar amb cura de no introduir restriccions contradictòries.

3.3.7. Pas 7. Crear instàncies

Finalment, l’últim pas consisteix a crear les instàncies individuals de les clas-

ses de la jerarquia. Per a definir una instància individual d’una classe cal (1)

escollir una classe, (2) crear una instància individual de la classe i (3) donar

valor a les propietats.

Exemple 27. Instància d’una classe de l’ontologia

Si creem una instància de Competició per declarar el FIFA World Cup 2010 (la Copa del
Món de futbol), en la instància definirem els valors següents:

Descripció: Copa del Món de Futbol 2010

Ubicació: Sud-àfrica

Data d’inici: 2010-06-11T15:00:00-03:00

Data de finalització: 2010-07-11T15:00:00-03:00

Organització: FIFA

Disciplina de competició: Futbol

Participants: Austràlia, Japó, Corea del Nord, Corea del Sud, Nigèria, Uruguai, Eslovènia,
Espanya... (en total 32 equips)

A l’hora de crear les instàncies, és possible que detectem errades en l’ontologia,

com poder ser propietats rellevants que no s’han capturat, una taxonomia

inapropiada o restriccions que falten. Això pot fer que hàgim de retrocedir i

repetir alguns dels passos anteriors per corregir els defectes detectats. I és que,

tal com hem dit, el disseny de l’ontologia és un procés iteratiu.
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3.4. Metodologies per a construir ontologies

Tot seguit enunciem algunes metodologies que descriuen procediments, tas-

ques i cicles de vida per a la construcció i validació de les ontologies.

Tal com s’ha comentat, no hi ha cap metodologia que sigui la més adecuada

en tots els casos. Cal avaluar en cada cas quina serà la metodologia més adient,

que pot variar en funció de diferents aspectes: condicions de reutilització i

compartició, resultat esperat, explotació que es farà de l’ontologia, existència

d’ontologies d’alt nivell que puguin ser reutilitzades, disponibilitat de gran

quantitat de documents que continguin informació sobre el domini, etc.

3.4.1. Methontology

Ontology engineering

El procés de construcció d’una
ontologia s’anomena enginye-
ria d’ontologies (ontology engi-
neering).

Methontology és una metodologia proposada pel Laboratori d’Intel·ligència

Artificial de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Permet començar la

creació d’ontologies des de zero o a partir de la reutilització d’altres d’existents.

Per aquest motiu, és un del mètodes d’enginyeria d’ontologies més complets.

Aquesta metodologia identifica un conjunt d’activitats en el procés de desen-

volupament de l’ontologia, com ara l’avaluació, la configuració, la gestió, la

conceptualització i la integració. Cal destacar que aquesta definició d’activitats

s’inspira en les activitats identificades del procés de desenvolupament de pro-

gramari proposat per l’organització IEEE (estàndard IEEE 1074). Així, proposa

un cicle de vida de construcció basat en prototips evolutius, a fi de poder agre-

gar, canviar i eliminar elements a cada nova versió (anomenat prototip). La

metodologia especifica els passos per a dur a terme cadascuna de les activitats,

les tècniques utilitzades, els resultats que s’haurien d’obtenir i el procés per a

fer-ne l’avaluació.

Com a defecte, la metodologia se centra principalment en la construcció

centralitzada d’una ontologia i no aporta orientació per al desenvolupament

d’ontologies descentralitzades.

Per a cada prototip, el procés consta dels passos següents:

a)�Especificació: defineix l’abast i la granularitat de l’ontologia. Consisteix a

decidir i delimitar diferent informació:

• Els objectius de la seva creació, com per exemple permetre la reutilització

del coneixement d’un domini en particular.

• Decidir el domini d’actuació, tot evitant la modelització d’elements poc

rellevants enfront d’altres més importants.

Lectura recomanada

M.�Fernández-López;�A.�Gó-
mez-Pérez;�N.�Juristo (1997).
Methontology: from ontological
art towards ontological engine-
ering.
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• Determinar per qui serà utilitzada i també per a què, informació que indi-

rectament ajudarà a definir els punts (a) i (b).

• Definir qui serà el responsable del manteniment, que decidirà quines ac-

cions cal emprendre sobre les noves instàncies, o quina modificació de

conceptes o propietats es permetrà, entre d’altres.

b)�Conceptualització: és una activitat destinada a organitzar i estructurar el

coneixement adquirit. Consisteix a crear un glossari de termes que pertanyin

al domini, definir-los i estructurar-los. Amb aquest objectiu es poden fer ser-

vir diferents formalismes: taules, la notació UML, taxonomies, etc. D’aquesta

manera s’aconsegueix establir una classificació o jerarquia entre els conceptes,

les relacions entre aquests, les seves instàncies, les propietat o atributs.

c)�Formalització: és un procés que consisteix a convertir el coneixement del

pas anterior a un model formal utilitzant algun dels esquemes de representació

del coneixement.

d)�Integració: un concepte inherent a l’ús de les ontologies és la reutilització.

En aquest sentit, aquest pas està destinat a la integració d’altres ontologies

existents a la que es construeix per tal de reduir costos i evitar duplicitats.

e)�Implementació: el pas següent és convertir el model formalitzat en un mo-

del computable per mitjà d’un llenguatge per a la construcció d’ontologies,

com per exemple RDF, OWL, etc.

f)�Avaluació: cal comprovar si el funcionament de l’ontologia s’ajusta als ob-

jectius plantejats en l’especificació.

g)�Documentació: si es vol permetre la reutilització i compartició de tercers,

cal documentar l’estructura de l’ontologia i les decisions preses.

h)�Manteniment: finalment, cal establir quines línies de manteniment i mo-

dificació es duran a terme.

3.4.2. On-To-Knowledge

Vegeu també

Els llenguatges per a la cons-
trucció d’ontologies es presen-
ten en l’apartat 4 d’aquest mò-
dul. L’apartat 5 presenta les ei-
nes d’edició d’ontologies que
s’utilitzaran en aquesta etapa.

On-To-Knowledge va ser un projecte finançat per la Unió Europea destinat al

desenvolupament de metodologies i eines per a facilitar la gestió de coneixe-

ment per mitjà d’ontologies, i destinat a professionals no especialitzats en ci-

ències de la computació.

Lectura recomanada

D.�Fensel i altres; (2000).
“On-to-knowledge: Onto-
logy-based tools for know-
ledge management”. A: Pro-
ceedings of the eBusiness and
eWork Conference 2000. Ma-
drid (octubre) (pàg. 18-20).
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Dins el projecte es va crear un dels primers llenguatges de representació

d’ontologies per a la infraestructura de la web semàntica, anomenat ontology

interchange language (OIL). OIL es basa en conceptes desenvolupats en la lògi-

ca descriptiva i la representació de marcs, sense deixar la compatibilitat amb

l’RDF.

Reflexió

En aquest mòdul didàctic no
presentarem el llenguatge OIL,
sinó un dels seus successors,
OWL.

La metodologia On-To-Knowledge (OTKM) té la finalitat de facilitar la intro-

ducció en l’ús i el manteniment d’aplicacions basades en la gestió de conei-

xement mitjançant ontologies, i es focalitza en els processos knowledge�meta

process i knowledge�process. En aquest sentit, és una metodologia més general

que altres que es focalitzen exclusivament en la construcció de l’ontologia. Tot

seguit n’enunciem les fases:

a)�Estudi�de�la�viabilitat23: hi ha una fase inicial per a l’estudi de la viabilitat

del projecte. Aquí s’identifiquen les parts involucrades, l’àrea del problema i

les solucions potencials. L’estudi és concebut per a donar suport tant a la part

tècnica del projecte com a l’econòmica.

Knowledge meta process i
knowledge process

Knowledge�meta�process és el
procés en què s’aborden els
aspectes per a la introducció
d’una nova solució de gestió
del coneixement, i també el
manteniment.
Knowledge�process és el pro-
cés per a la manipulació d’una
solució de gestió del coneixe-
ment.

(23)En anglès, feasibility study.

b)� Inici24: és el procés pel qual s’obtenen les especificacions dels requisits

de l’ontologia, que delimita l’ontologia i en descriu els objectius, el domini,

l’abast, les aplicacions compatibles amb l’ontologia, les fonts de coneixement,

els usuaris potencials, els escenaris d’ús, el conjunt de possibles consultes al

sistema, i les ontologies potencialment reutilitzables.

(24)En anglès, kick-off.

c)�Refinament25: l’objectiu d’aquesta fase és produir una ontologia basada en

les especificacions de la fase anterior. Es descompon al seu torn en diverses

subfases:

• Es crea una taxonomia inicial que conté tots els conceptes de la fase (inici).

• Seguidament, amb experts del domini, es crea una primera versió de

l’ontologia que estableix relacions entre els conceptes de la taxonomia i

hi afegeix axiomes.

• Per acabar, es formalitza l’ontologia transferint-la a un llenguatge de re-

presentació.

(25)En anglès, refinement.

d)�Avaluació26: fase per a validar la utilitat de l’ontologia i l’entorn del progra-

mari associat per al qual va ser dissenyat, és a dir, validar els requisits inicials.

En aquest punt es poden haver de fer diferents cicles en les fases d’avaluació i

refinament abans que es compleixin tots els requisits i s’obtingui l’ontologia

desitjada.

(26)En anglès, evaluation.

e)�Evolució27: establir tant els responsables com les tasques per a fer evoluci-

onar l’ontologia, i garantir-ne en tot moment les versions.

(27)En anglès, evolution.
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3.4.3. Text2Onto

Text2Onto (i la seva versió prèvia TextToOnto) és un entorn de treball per a

la creació d’ontologies a partir de tècniques de mineria de dades. Es va desen-

volupar en el context del projecte KAON2 de la Universitat de Karlsruhe i del

Research Center for Information Technologies de Karlsruhe (Alemanya).

3.4.4. SENSUS-Based

Per saber-ne més

Podeu consultar més sobre el
projecte Text2Onto en el re-
curs web següent:
“KAON2”

Aquest mètode és un enfocament top-down per a derivar ontologies de domini

específic a partir d’una ontologia d’alt nivell com ara Cyc, ConceptNet, Word-

Net o SENSUS.

Aquests materials varien la descripció original de la metodologia, i en comp-

tes d’utilitzar l’ontologia SENSUS com a referència, indiquem “ontologia de

referència” per emfatitzar que pot ser qualsevol altra.

Els passos són:

1) Es pren un conjunt de termes com a conjunt inicial, anomenats termes lla-

vor.

2) Cadascun dels termes llavor es vincula a l’ontologia de referència.

3) S’inclouen en la nova ontologia tots els conceptes que hi ha en el camí entre

els termes llavor i l’arrel de l’ontologia de referència.

4) S’inclouen també aquells temes que són rellevants en el domini i que no

han aparegut en els passos anteriors.

5) Finalment, per a aquells termes que no han estat seleccionats, però que

tenen un gran nombre de camins que passen a través d’ells, s’afegeix tot el

subarbre a la nova ontologia.

3.4.5. Grüninger i Fox

SENSUS

SENSUS és una extensió i re-
organització de WordNet per
a l’ús del processament del
llenguatge natural creada a
l’Information Science Institute.

Aquesta metodologia s’ha desenvolupat a partir de l’experiència obtinguda en

el projecte TOronto Virtual Enterprise (TOVE), l’objectiu del qual va ser desen-

volupar un conjunt d’ontologies per a modelitzar processos i activitats de ne-

goci. La metodologia porta el nom dels seus investigadors Michael Grüninger

i Mark S. Fox.

Els passos proposats en aquesta metodologia són els següents:

Per saber-ne més

Per a conèixer més sobre el
projecte TOVE podeu consultar
el recurs web següent:
“TOVE Ontology Project”

http://kaon2.semanticweb.org/
http://www.eil.utoronto.ca/enterprise-modelling/tove/
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1)�Captura�dels�escenaris�inspiradors: el primer pas consisteix a identificar

problemes o exemples en el domini de l’aplicació que no queden resolts per

ontologies existents.

2)�Formulació�informal�de�preguntes�de�competència: basant-se en els es-

cenaris obtinguts en l’etapa anterior, es recullen un conjunt de requisits en

forma de preguntes en llenguatge natural. L’ontologia que estem desenvolu-

pant ha de ser capaç de representar el coneixement d’aquestes preguntes i de

les respostes respectives.

3)�Especificació�de�la�terminologia: en aquest pas s’extreuen els termes i pa-

raules clau de les preguntes informals i es codifiquen en un llenguatge formal.

4)�Formulació�formal�de�les�preguntes�de�competència: utilitzant la termi-

nologia del pas anterior es descriuen les preguntes de competència utilitzant

una notació formal.

5)�Desenvolupament�de�l’ontologia: en un procés iteratiu, partint de la ter-

minologia es van definint els conceptes i les relacions necessàries per respon-

dre les preguntes de competència.

6)�Establir�les�condicions�d’avaluació�de�l’ontologia: finalment, caldrà fixar

els criteris que farem servir per a avaluar si l’ontologia és prou completa per a

donar una resposta correcta a les preguntes de competència.

3.5. La lògica descriptiva (DL)

La lògica descriptiva (DL28) és una família de llenguatges formals que permeten

expressar propietats rellevants per a la representació del coneixement.

L’element característic de DL és identificar dos nivells de discurs: la termino-

logia (anomenada TBox), que caracteritza conceptes i relacions binàries entre

aquests (anomenades rols), i la descripció�de�l’univers (anomenada ABox),

que descriu instàncies concretes dels conceptes i rols. El conjunt de termino-

logia i descripció de l’univers s’anomena base�de�coneixement.

Exemple 28. Base de coneixement DL en el domini dels éssers vius

Considerant el domini dels éssers vius, en la TBox podem fer definicions�de�conceptes
abstractes que fan referència a altres conceptes, com ara “un ésser viu és procariota o
eucariota”; o bé inclusions�de�conceptes com ara: “un rosegador és un tipus de mamífer”:

EsserViu  Procariota  Eucariota
Rosegador  Mamifer

Dins la Tbox també podem establir definicions o inclusions de relacions binàries entre
conceptes (rols), per exemple “teDescendent és la relació inversa de teProgenitor”:

teDescendent  teProgenitor–

Els continguts de la Tbox, les definicions i les inclusions de conceptes s’anomenen de
manera general axiomes�terminològics o simplement axiomes.

(28)DL és la sigla de l’expressió an-
glesa description logic.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
sobre la lògica descriptiva a la
referència següent:
M.�Antònia�Huertas (2006).
“Lógicas para la web”.
Azafea, revista de filosofía
(núm. 8, pàg. 85-102, ISSN
0213-3563).
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D’altra banda, en l’Abox parlaríem d’éssers vius concrets, anomenats individus. Hi po-
dem indicar el concepte al qual instancien, com ara “Lassie és un gos”, “Charles Darwin
és un home”, o bé el rol al qual instancien, “George Darwin és un descendent de Charles
Darwin”.

LASSIE: Gos
CHARLES_DARWIN: Huma
(CHARLES_DARWIN, GEORGE_DARWIN): teDescendent

Una altra característica de la lògica descriptiva és el seu paradigma de món

obert (open world assumption). En els formalismes de món tancat (closed world

assumption) s’assumeix un coneixement complet del món, de manera que si

no tenim constància que “Fred és un pintor” vol dir que “Fred no és un pin-

tor”. Aquí, en canvi, no tenir constància d’un fet no n’implica la negació: sen-

zillament, pot passar que no sapiguem si Fred és un pintor o no ho és.

Els llenguatges de lògica descriptiva aporten els avantatges següents al camp

de les ontologies:

• Expressivitat: descriuen un conjunt d’operadors per a definir restriccions

i propietats que és particularment apropiat per a tasques de representació

del coneixement, com es pot veure en la separació entre conceptes (TBox)

i instàncies (ABox).

• Formalitat: proporcionen una definició precisa i no ambigua del significat

de cada operador i què significa que una propietat sigui certa o falsa. De

fet, l’aparició de la DL està motivada per la manca de semàntica formal de

les primeres aproximacions a la representació del coneixement, com ara

els marcs o les xarxes semàntiques.

• Raonament: permeten un mecanisme sistemàtic per a raonar sobre una

base de coneixement. Per exemple, pot ser rellevant calcular si una defi-

nició de concepte és satisfactible (és possible construir instàncies d’aquell

concepte sense violar cap descripció) o si la descripció de l’univers és con-

sistent (cap instància de l’ABox no contradiu les restriccions de la TBox).

També pot ser rellevant respondre consultes sobre si un individu és instàn-

cia d’una classe o si hi ha una relació entre dues instàncies concretes.

Exemple 29. Exemple de concepte no satisfactible en DL

Si a la TBox tenim les definicions “un virus és un tipus d’ésser viu” i “un ésser viu no és
un virus”, tindrem que el concepte Virus no és satisfactible:

Virus  EsserViu
EsserViu  ¬Virus

Amb aquesta base de coneixement tan petita, la comprovació és trivial, però quan la base
de coneixement creix, detectar aquest tipus de situacions no és gens trivial.

La diferència entre cada llenguatge dins la família DL és el conjunt d’operadors

que es poden utilitzar per a construir propietats. Un vocabulari d’operadors

més ampli dóna lloc a llenguatges més expressius, però alhora fa que el rao-

nament requereixi més recursos de càlcul en temps i memòria. Atès que la
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mida de les bases de coneixement pot arribar a ser gran, la tria en el nivell

d’expressivitat enfront d’eficiència serà molt rellevant i caldrà ajustar-la al pro-

blema concret que es vulgui resoldre.

La lògica que es fa servir usualment com a punt de partida és la lògica 

(de l’anglès attributive logic), que ofereix els operadors següents per a construir

conceptes i rols:

• El concepte universal ( ), que conté tots els individus.

• El concepte buit ( ), que no conté cap individu.

• Noms de concepte atòmics (que no apareixen a la part esquerra de cap

definició).

• Negació de conceptes atòmics (¬).

• Intersecció de conceptes ( ).

• Quantificació existencial limitada (∃ Rol ), el conjunt d’individus que

participen en un rol.

Exemple 30. Exemples de lògiques descriptives

La lògica  permet fer definicions com “un omnívor és herbívor i carnívor alhora”.

Omnivor  Herbivor  Carnivor

Aquesta lògica té limitacions; per exemple, per a descriure el complementari d’un con-
cepte. Així, si ja hem definit el concepte Vertebrat, aleshores no podem definir “un In-
vertebrat és un Animal no Vertebrat”.

Invertebrat  Animal  ¬Vertebrat

Hi ha una extensió de la lògica  anomenada  (  de complementari) que per-
met utilitzar l’operació complementari sense cap tipus de restriccions. Com a efecte
col·lateral, en poder definir el complementari d’una intersecció aquesta lògica també
permet la unió de conceptes ( ), com a complementari de la intersecció.

A continuació presentem algunes extensions de la lògica , tot indicant el

nom de l’extensió, l’operador que s’introdueix i un exemple de com s’aplica.

Extensió Operador Significat Exemple

¬Concepte Complementari de conceptes no atòmics “Un invertebrat és un animal no vertebrat”
Invertebrat  Animal  ¬Vertebrat

∃ Rol Concepte Quantificador existencial: conjunt
d’individus que participen en un rol i ins-
tancien un concepte concret

“Un simbiont és un ésser viu que està en alguna
relació de simbiosi amb qualsevol altre ésser viu”
Simbiont  EsserViu  ∃
teSimbiosi.EsserViu

Concepte  Concepte Unió de conceptes: nou concepte que
conté el conjunt d’individus de tots dos
conceptes

“Un ésser viu és procariota o eucariota”
EsserViu Procariota Eucariota

Nomenclatura

Cada llenguatge de DL
s’anomena amb una seqüèn-
cia de caràcters que indica
els operadors que admet. Per
exemple, ,  o

.



CC-BY-NC-ND • PID_00199491 40 Ontologies i web semàntica

Extensió Operador Significat Exemple

≤n Rol (màxim)
≥n Rol (mínim)

Restriccions numèriques: mínim i màxim
d’instàncies que participen en el rol

Podem definir la classe dels mamífers que han
establert com a mínim dues relacions de simbio-
si:
X  Mamifer  ≥2teSimbiosi

≤n Rol Concepte (màxim)
≥n Rol Concepte (mínim)

Restriccions numèriques qualificades: com
, però indicant el concepte al qual per-

tanyen les instàncies

Podem definir la classe d’éssers vius que partici-
pen com a molt en 3 relacions de simbiosi amb
plantes:
Y  ≤3 teSimbiosi.Planta

{i1, ..., iN} Nominals: concepte amb un conjunt
d’instàncies afitat i predefinit

“Hi ha dos mecanismes de reproducció, el sexu-
al i l’asexual”
MecanismeReproduccio  { SEXUAL,
ASEXUAL }

– Restriccions funcionals: es pot forçar que
alguns rols hagin de ser funcions, és a dir:
si (a,b): Rol i (a,c): Rol,
aleshores b = c

El rol reproduccio d’un ésser viu (MecanismeRe-
produccio) és un rol funcional: un ésser viu no-
més tenir un tipus de reproducció concret.

Més endavant, parlarem de la notació concreta que s’utilitza en la pràctica

per a codificar propietats de DL: el llenguatge OWL. Com veurem, molts dels

termes i dels operadors en OWL tenen el seu origen en la notació formal de

la lògica descriptiva.

Vegeu també

El llenguatge OWL (web onto-
logy language) es presenta en
el subapartat 4.3 d’aquest mò-
dul.
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4. Formats

L’esclat de la popularitat de la web ha donat lloc al creixement i desenvolu-

pament de nous formats de representació de dades, per a adaptar-se a noves

necessitats.

La majoria d’aquestes representacions estan basades en el paradigma dels llen-

guatges de marques, en concret XML (eXtensible Mark-up Language). XML

és essencial per a l’intercanvi de dades i informació estructurada entre dife-

rents plataformes. Però a més, també té un paper rellevant en la manipulació

d’informació semàntica.

En aquest apartat s’exposen els diferents formats utilitzats per a la represen-

tació d’informació semàntica, que tenen com a característica comuna que

s’acaben codificant com a documents XML.

4.1. RDF

El Resource Description Framework (RDF) és un estàndard del W3C per a

l’intercanvi de dades i la descripció de la seva semàntica.

Concretament, RDF proporciona un model de dades que permet la integració

de diverses fonts de dades, fins i tot d’esquemes diferents, i admet l’evolució

dels esquemes al llarg del temps. Tot i que inicialment RDF va ser concebut per

a representar metadades de pàgines web, és un paradigma de propòsit general

que es pot utilitzar per a afegir metadades a qualsevol tipus d’informació.

En altres paraules, RDF ens permet escriure “metainformació” per a qualsevol

tipus de dades i treballar-hi. Podem descriure les propietats dels documents

web i qualsevol altre recurs, i garantir-ne en tot moment la interoperabilitat

entre aplicacions diferents sense perdre el significat de les dades.

4.1.1. El model de dades d’RDF

Els estàndards d’RDF defineixen el model de dades de manera separada de la

seva serialització, ja que el mateix model pot admetre diferents representaci-

ons textuals.

Per saber-ne més

RDF va esdevenir el febrer de
1999 una recomanació del
W3C.
“RDF/XML Syntax Specificati-
on (Revised)”

El model RDF es basa a relacionar entitats per mitjà de relacions binàries,

també anomenades enunciats. Cadascun d’aquests enunciats és un triplet

format per tres elements:

• un subjecte, l’entitat origen de la relació,

• un predicat, també anomenat propietat, que identifica l’arc de la relació,

Enunciat i triplet

Els termes enunciat i triplet (tri-
ple) són intercanviables.

http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
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• i un objecte, entitat de destinació de la relació.

Gràficament podem mostrar cada triplet com la seqüència de tres elements:

Subjecte - Predicat - Objecte

O bé, podem mostrar el triplet com un arc dins un graf dirigit:

Els conjunts de triplets RDF s’anomenen graf�RDF, ja que el document

RDF es pot veure com un graf dirigit etiquetat en què les entitats són

vèrtexs del graf, els triplets són arcs i els predicats són etiquetes dins

cada arc.

Exemple 31. Enunciat simple

En un enunciat en què es descriu una propietat d’un recurs, com per exemple “El cotxe
de color blau”, els tres elements que distingim són:

• el subjecte és: cotxe
• la propietat és: color
• l’objecte és: blau

Lògicament, no tot el coneixement es pot descriure amb un únic triplet, sinó

que quan hi ha informació complexa, pot ser necessari descompondre’l en un

conjunt de triplets.

Exemple 32. Enunciats d’una adreça

“La Clínica Dents Blanques es troba al carrer Major, 5, CP 08001 de Barcelona”

Descompondrem l’enunciat compost de l’adreça d’una clínica en un conjunt d’enunciats
únics:

• el subjecte és: Clínica Dents Blanques
• la propietat és: adreça
• l’objecte és: carrer Major, 5, CP 08001 de Barcelona

• el subjecte és: carrer Major, número 5, CP 08001 de Barcelona
• la propietat és: carrer
• l’objecte és: Major, 5

• el subjecte és: carrer Major, número 5, CP 08001 de Barcelona
• la propietat és: codi postal
• l’objecte és: 08001

• el subjecte és: carrer Major, número 5, CP 08001 de Barcelona
• la propietat és: població
• l’objecte és: Barcelona

Reflexió

En el mòdul “Introducció a
la representació del coneixe-
ment” d’aquesta assignatura
es descriuen els esquemes de
representació basats en xarxes,
per als quals aquesta represen-
tació en forma de graf resul-
ta especialment propera i ade-
quada.
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4.1.2. L’identificador unívoc de recursos

El model de dades RDF utilitza un mecanisme per a identificar recursos de

manera única: l’especificació URI (uniform resource identifier). Aquest estàndard

s’utilitza per a identificar entitats i propietats de manera unívoca, i garantir

una estructura semàntica no ambigua i alhora efectiva, ja que representa acon-

seguir un denominador mínim comú a tots els models d’informació.

RDF utilitza el que s’anomena URIref (URI references) per a nombrar el subjecte,

la propietat o l’objecte d’un enunciat. Un URIref és un URI amb un identifi-

cador al final precedit per un separador, el símbol #.

Exemple 33. URIref

La URIref http://www.nytimes.com/#world està composta per l’URI http://
www.nytimes.com/ i l’identificador world precedit per un separador (#). Aquesta URIref
fa referència a la secció de notícies del món del diari New York Times.

Convé subratllar que una URIref ens serveix per a identificar cada element de

l’enunciat (subjecte, predicat i objecte), a excepció de l’objecte, que en alguns

casos pot ser també un literal. A l’hora d’assignar una URIref, en podem crear

una de nova o bé seleccionar-ne alguna que ja estigui definida per alguna

organització o iniciativa, com per exemple la Dublin Core.

Exemple 34. Enunciat de l’adreça d’una clínica

La figura següent mostra un enunciat que relaciona dues entitats: un lloc web d’una
clínica i la seva adreça física:

• Subjecte: (lloc web) http://www.dentsblanques.com.

• Predicat: identifica la propietat del subjecte, en aquest cas “l’adreça postal”,

• Objecte: el valor de la propietat “adreça”: “carrer Major, 5, CP 08001 Barcelona”, que
és un literal.

Cal destacar l’ús de dos URI: un per a identificar el recurs “pàgina web de la clínica”, i
l’altre per a la propietat “adreça postal”, aquesta identificada pel terme adr dins el voca-
bulari de targetes personals electròniques (vCard) proveït pel W3C.

Figura 4. Triplet corresponent a una adreça postal en RDF

Quan se serialitzen enunciats RDF, es poden abreviar les URI utilitzant la sin-

taxi que permet definir espais de noms. D’aquesta manera, podem substituir

http://www.w3.org/2006/vcard/ns per únicament vcard. Per tant, la propietat

http://www.w3.org/2006/vcard/ns#adr quedaria com vcard:adr.

Exemple 35. Descomposició de l’adreça postal d’una clínica

La figura 5 mostra la descomposició de l’adreça postal de la clínica de l’exemple anterior
en diferents enunciats seguint el mateix criteri escollit en l’exemple 32.

La Dublin Core

La iniciativa de metadades de
Dublin Core (DCMI) és una or-
ganització dedicada a fomen-
tar i promoure els vocabula-
ris especialitzats de metadades
per a la descripció de recursos.

http://www.nytimes.com/#world
http://www.nytimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://dublincore.org/
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Figura 5. Descomposició en diferents enunciats d’una adreça

4.1.3. Contenidors

Els contenidors29 serveixen per a descriure una agrupació d’entitats anomenats

membres del contenidor. El significat és igual que quan en els llenguatges de

programació definim estructures de dades com llista, pila o vector. En el cas

d’RDF, es preveuen tres tipus possibles de contenidors:

• Bag (<rdf:Bag>): contenidor multiconjunt en què es permeten duplicats i

l’ordre dels membres no és significatiu.

• Sequence (<rdf:Seq>): contenidor seqüència en què es permeten duplicats

i l’ordre dels membres sí que és significatiu.

• Alternative (<rdf:Alt>): contenidor que desa una llista de recursos o literals

alternatius, dels quals se n’ha de triar un. Un exemple podria ser la llista

de literals “Retry”, “Ignore”, “Cancel”, dels quals se n’ha d’escollir un.

Exemple 36. Odontòlegs que treballen en la clínica Dents Blanques

La figura 6 mostra el grup d’odontòlegs que treballen en la clínica de l’exemple anterior:
en John, la Mary i en Mark. S’utilitzarà una nova propietat, treballadors, per a associar-hi
aquesta informació. En concret es crea una entitat anomenada Odontolegs, que és una
agrupació sense ordre (Bag).

Figura 6. Conjunt d’odontòlegs que treballen en la clínica

(29)En anglès, containers.
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4.1.4. Col·leccions

Una limitació dels contenidors és que són llistes obertes, és a dir, que no hi

ha cap limitació sobre el nombre de membres que poden tenir. Per tant, els

contenidors no tenen cap mecanisme per a evitar que en altres parts del do-

cument RDF s’afegeixin nous membres al contenidor.

Per a donar suport a la creació de llistes tancades, és a dir, descriure grups

d’entitats que contenen únicament uns elements especificats, RDF proveeix el

que s’anomenen col·leccions30. S’utilitza un vocabulari específic per a estruc-

turar aquest tipus de llista: les propietats rdf:first i rdf:rest per a estructurar els

nodes, i l’entitat rdf:nil per a indicar la finalització de la llista.

Una llista s’estructura encadenant el conjunt d’entitats que contindrà (poden

ser en blanc, com veurem en l’exemple pròxim), en què cadascuna té una

relació amb una entitat, i una altra amb la resta.

Exemple 37. Llista tancada d’odontòlegs que treballen en la clínica Dents
Blanques

La figura 7 mostra el grup d’odontòlegs que treballen en la clínica de l’exemple anterior:
en John, la Mary i en Mark. Ara definim aquest grup de treballadors utilitzant una llista
tancada.

Figura 7. Col·lecció tancada d’odontòlegs que treballen en la clínica

4.2. Esquema RDF

(30)En anglès, collections.

Com hem anat explicant al llarg d’aquest material, RDF proveeix una manera

d’expressar coneixement sobre uns recursos en forma de triplets. No obstant

això, RDF per sí mateix no proporciona cap mecanisme per a descriure propi-

etats, ni les relacions entre aquestes propietats ni els recursos corresponents.

És a dir, no aporta cap ajut per a descriure la semàntica.

Per saber-ne més

RDF Schema esdevé el febrer
de 2004 una recomanació del
W3C.
“RDF Vocabulary Description
Language 1.0: RDF Schema”

http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
http://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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De fet, en els enunciats RDF és fonamental utilitzar termes que transmetin un

significat inequívoc per tal que les aplicacions els entenguin quan processin

el document. En RDF, aquest significat s’expressa per mitjà d’un esquema.

L’esquema�RDF ( RDFS31) (també conegut com a RDF vocabulary) és

l’encarregat de proveir una extensió per a definir vocabularis i conjunts

de propietats semàntiques en el context d’una comunitat en particular

(com per exemple les adreces postals). És a dir, un esquema RDF descriu

classes, jerarquies i propietats.

Així, podem pensar que un esquema és una espècie de diccionari que defineix

els termes que s’utilitzaran en un enunciat per a atorgar-li significats específics.

Recapitulant, RDFS permet definir els termes que utilitzaran els enunciats

RDF i els atorgarà significats específics. A més, per a evitar definicions con-

flictives amb el mateix terme, s’utilitzaran espais de noms. D’aquesta manera

s’aconsegueix associar cada ús d’una paraula a l’esquema on té una definició

determinada.

4.2.1. Classes i subclasses en els esquemes RDF

(31)RDFS és la sigla de RDF Schema.

Classes i propietats de
l’esquema RDF

El sistema de classes i propi-
etats és molt similar al que
s’empra en la programació ori-
entada a objectes.

Una classe pot representar gairebé qualsevol categoria d’entitat, com per exem-

ple pàgines web, persones, documents, conceptes abstractes, i un llarg etcète-

ra. Per a crear-les s’utilitzen els recursos rdfs:Class i rdf:Resource, i les propietats

rdf:type i rdfs:subClassOf.

En un RDFS una classe és qualsevol recurs que tingui una propietat de tipus

rdf:type amb un valor rdfs:Class. Una subclasse és qualsevol recurs que tingui

la propietat rdfs:subClassOf i en què l’objecte sigui un recurs de classe.

Exemple 38. Vocabulari d’esdeveniments esportius: classes

Suposem que volem crear un RDFS per a descriure el vocabulari associat a les competici-
ons esportives. D’entrada utilitzarem la URIRef abreujada sport per a representar l’espai
de noms inventat http://www.schema.org/sport.

Primer de tot declarem les classes “disciplines esportives” i “esdeveniments esportius”:

sport:SportsDiscipline rdf:type rdfs:Class
sport:SportingEvent rdf:type rdfs:Class

Seguidament podem descriure classes addicionals com poden ser els esports: atletisme,
ciclisme i futbol. També els esdeveniments com una competició o un torneig.

sport:Athletics rdf:type rdfs:Class
sport:Cycling rdf:type rdfs:Class
sport:Football rdf:type rdfs:Class
sport:Competition rdf:type rdfs:Class
sport:Tournament rdf:type rdfs:Class

I finalment s’indicarà la relació de jerarquia entre les classes:

sport:Athletics rdfs:subClassOf sport:SportsDiscipline
sport:Cycling rdfs:subClassOf sport:SportsDiscipline

Instàncies

Els recursos que pertanyen a
una classe s’anomenen instàn-
cies.
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sport:Football rdfs:subClassOf sport:SportsDiscipline
sport:Competition rdfs:subClassOf sport:SportingEvent
sport:Tournament rdfs:subClassOf sport:SportingEvent

La figura 8 mostra com queda en forma de graf.

Figura 8. Esquema RDF per a definir el vocabulari d’esdeveniments esportius

4.2.2. Propietats

A més de descriure classes i organitzar-les, també podem descriure predicats

(propietats) específics i la seva relació amb les dades que relaciona: quin tipus

de dades té (objecte) i a quines classes és aplicat (subjecte).

Primer de tot, per a definir un predicat, utilitzarem un enunciat amb el predicat

rdf:type i l’objecte rdfs:Property.

Seguidament indicarem els valors que pot tenir la propietat mitjançant un

enunciat amb el predicat rdf:range, l’objecte del qual serà alguna classe o tipus

de dades que contingui els valors que pot prendre el predicat.

Finalment, indicarem a quines classes s’assigna la propietat. Per això, s’utilitza

un enunciat en què el predicat és rdf:domain i l’objecte és la classe (o tipus de

dades) en què la propietat que estem definint és aplicable.

A més, també podem tenim una jerarquia de propietats, utilitzar el predicat

rdfs:subPropertyOf.

Exemple 39. Ampliació del vocabulari d’esdeveniments esportius, les
propietats

Volem continuar ampliant l’RDFS de l’exemple anterior per a descriure el vocabulari as-
sociat a les propietats d’una competició: tipus de competició, data d’inici, ubicació i par-
ticipants. En alguns casos també ens caldrà ampliar amb classes noves i nous tipus de
dades.

Declarem els enunciats per a definir la propietat “Disciplina de competició”, en quina
classe serà aplicat i el tipus de dades:

sport:CompetitionType rdf:type rdfs:Property
sport:CompetitionType rdfs:domain sport:Competition

El projecte FOAF

El projecte FOAF, que defineix
i amplia el vocabulari FOAF, es
va iniciar el 2000 de la mà de
Miller i Libby Brickley Dan. Es
pot considerar com la prime-
ra aplicació social de la web
semàntica, ja que combina la
tecnologia RDF amb l’interès
per la web social.
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sport:CompetitionType rdfs:range sport:SportDiscipline

Pel que fa a la data d’inici, declararem que serà una propietat i que el seu domini seran les
competicions. Però per a declarar que el tipus de dades serà una data, també es defineix
el tipus de dades “data”.

sport:StartDate rdf:type rdfs:Property
sport:StartDate rdfs:domain sport:Competition
xsd:date rdf:type rdfs:Datatype
sport:StartDate rdfs:range xsd:date

La propietat “tenir una ubicació” es farà per mitjà d’un literal de text. Per això també cal
crear el recurs localització:

xsd:string rdf:type rdfs:Datatype
sport:Location rdf:type xsd:string
sport:hasLocation rdf:type rdfs:Property
sport: hasLocation rdfs:domain sport:Competition
sport:hasLocation rdfs:range sport:Location

Els participants d’una competició es poden presentar com un jugador individual o en
grup. Per aquest motiu s’utilitzarà el vocabulari FOAF (friend of a friend), un recurs extern
al nostre vocabulari que permet descriure persones i les relacions que s’estableixen entre
elles, com ara grups.

sport:competesIn rdf:type rdfs:Property
sport:competesIn rdfs:domain foaf:Agent
sport:competesIn rdfs:range sport:Competition
sport:Team rdfs:subClassOf foaf:Agent
sport:Player rdfs: subClassOf foaf:Agent

Exemple 40. Ús del vocabulari d’esdeveniments esportius

Ara, amb l’RDFS que hem anat creant amb els dos exemples anteriors, podem definir el
recurs “La Copa del Món de Futbol 2010 va tenir lloc a Sud-àfrica i la seva data d’inici va
ser l’11 de juny de 2010”. En aquest context utilitzarem un espai de noms ex:

ex:FIFAWorldCup2010 sport:CompetitionType sport: Football
ex:FIFAWorldCup2010 sport:hasLocation “South Africa”
ex:FIFAWorldCup2010 sport:StartDate 2010-06-11T15:00:00-03:00

A més a més, també crearem el recurs que identifica l’equip del Japó com un dels partici-
pants de la Copa del Món. Per brevetat, només hi afegirem dos jugadors, Takuto Hayas-
hi i Jaito Yamoto. Recordem que s’utilitzarà el vocabulari FOAF, i l’espai de noms per a
aquest vocabulari serà foaf:

ex:JapanTeam rdf:type foaf:Group
ex:JapanTeam foaf:name “Japan Team”

ex:JaitoYamoto rdf:type foaf:Person
ex:JaitoYamoto foaf:name “Kaito Yamamoto”

ex:TakutoHayashi rdf:type foaf:Person
ex:TakutoHayashi foaf:name “Takuto Hayashi”

ex:JapanTeam foaf:member ex:JaitoYamoto
ex:JapanTeam foaf:member ex:TakutoHayashi

4.3. OWL

OWL (Web Ontology Language) proporciona un llenguatge per a la definició

d’ontologies estructurades basades en la web. Els llenguatges anteriors es van

idear pensant en ontologies per a comunitats d’usuaris específiques (sobretot

La potència de l’RDF

Aquest exemple pretén només
donar un exemple de la potèn-
cia d’utilitzar RDF per a la re-
presentació del coneixement i
de reusar especificacions cone-
gudes com FOAF. Una alter-
nativa de representació seria
utilitzar l’entrada de la DBPe-
dia de Kaito Yamamoto en el
predicat member. Això perme-
tria reutilitzar coneixement ja
existent, i, a part, proporcio-
naria nova informació actua-
litzada sobre aquest jugador,
com per exemple el seu nom,
l’equip en el qual juga actual-
ment, els esdeveniments es-
portius en què ha participat i
la seva entrada a wikipedia, en-
tre d’altres.

Per saber-ne més

OWL és aprovat pel W3C i ha
despertat gran interès en el
camp acadèmic, mèdic i co-
mercial:
“Web Ontology Language
(OWL)”

http://www.example.org/opendata/
http://xmlns.com/foaf/0.1/
http://dbpedia.org/page/Kaito_Yamamoto
http://dbpedia.org/page/Kaito_Yamamoto
http://www.w3.org/2004/OWL/
http://www.w3.org/2004/OWL/
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en el camp de les ciències i en aplicacions de comerç electrònic), però no es

van definir per a ser compatibles amb l’arquitectura de la WWW en general,

i amb la web semàntica en particular.

OWL amplia RDF Schema per a poder expressar relacions complexes entre

diferents classes i ofereix una precisió més gran a l’hora d’establir restriccions

a classes i propietats específiques. OWL aprofita les característiques d’RDF per

a afegir les capacitats següents a les ontologies:

• Capacitat de ser distribuïdes per mitjà de diferents sistemes

• Escalabilitat segons les necessitats de la Web

• Compatibilitat amb els estàndards web d’accessibilitat i internacionalitza-

ció

• Ontologies obertes i extensibles

• Capacitat de raonament basat en lògica descriptiva

OWL permet definir ontologies que poden ser utilitzades per mitjà de dife-

rents sistemes per a compartir informació específica d’un domini, com poden

ser finances, medicina, esport, etc. Les ontologies s’encarreguen de definir els

conceptes necessaris per a descriure i representar un determinat domini i les

relacions existents entre aquests conceptes. En aquest sentit, mitjançant OWL

es poden definir i aplicar restriccions sobre classes (conceptes), propietats de

classes i relacions entre classes.

El disseny d’OWL

El disseny d’OWL ha estat in-
fluït pels llenguatges anteri-
ors de descripció d’ontologies,
com són SHOE, DAML i OIL.
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4.3.1. Versions del llenguatge OWL

Actualment hi ha dues versions de la notació OWL: OWL 1 i OWL 2, altrament

anomenades OWL i OWL2, respectivament. Els separen cinc anys de diferèn-

cia: la recomanació W3C d’OWL apareix el 10 de febrer del 2004, i la segona

versió arriba el 27 d’octubre del 2009.

OWL 2 és una extensió i alhora una revisió de l’OWL 1; per tant, hereta de les

característiques del llenguatge les decisions de disseny i els casos d’ús d’OWL

1. D’aquesta manera, en tot moment es garanteix completament la compati-

bilitat, de manera que totes les ontologies OWL 1 continuen essent vàlides

com a ontologies OWL 2.

OWL 1 està compost per tres subllenguatges: OWL Lite, OWL DL i OWL Full,

que veurem amb més detall en el subapartat següent. OWL 2 afegeix tres per-

fils nous, OWL 2 Profiles: EL, QL i RL, i també una nova sintaxi, OWL 2 Manc-

hester Syntax.

Els nous perfils d’OWL tenen com a objectiu facilitar la tria del subconjunt

d’elements d’OWL més adient segons l’estructura i l’explotació de l’ontologia

que es desenvolupi. En particular, el perfil EL permet tractar ontologies amb un

gran nombre de classes i propietats en temps polinomial. El perfil QL està enfo-

cat a ontologies amb un gran nombre d’instàncies i en què la tasca d’inferència

més utilitzada està relacionada amb la consulta d’informació. Aquest perfil

permetrà resoldres les inferències en temps polinomial. Finalment, el perfil

RL és el que permet una expresivitat més gran a canvi de realitzar inferències

més costoses.

De les millores aportades en la versió 2 respecte a OWL 1, algunes són només

sintàctiques, mentre que n’hi ha d’altres que ofereixen més expressivitat, com

per exemple nous tipus de restricció (com ara restriccions numèriques quali-

ficades) o de propietats (asimètriques, reflexives o disjuntes).

4.3.2. Subllenguatges d’OWL: Lite, DL i Full

Per saber-ne més

Per a saber més sobre les espe-
cificacions OWL 1, podeu con-
sultar el recurs web següent:
“OWL Web Ontology Langua-
ge Reference”
Per a saber més sobre les espe-
cificacions OWL�2, podeu con-
sultar el recurs web següent:
“OWL 2 Web Ontology Lan-
guage, Document Overview
(2a. ed.)”
Si voleu conèixer més el de-
tall dels profiles d’OWL 2 po-
deu consultar el recurs web se-
güent:
“OWL 2 Web Ontology Lan-
guage, Profiles (2a. ed.)”
Per a saber més sobre la sinta-
xi d’OWL 2 podeu consultar el
recurs web següent:
“OWL 2 Web Ontology Lan-
guage, Manchester Syntax (2a.
ed.)”

OWL és un llenguatge basat en la lògica descriptiva. Això fa que hi hagi una

relació directa entre la seva expressivitat i la complexitat computacional a

l’hora de fer-hi raonaments. Per aquest motiu, OWL es presenta en tres nivells

de llenguatges: Lite, DL i Full, cadascun amb diferents nivells d’expressivitat.

D’aquesta manera, se’n pot triar un o un altre en funció de les necessitats

d’expressivitat i eficiència de la nostra aplicació.

Així, de menys a més expressiu:

• OWL�Lite: és la versió més senzilla d’ontologia i, per tant, la més restrin-

gida en expressivitat; ofereix només la definició d’una jerarquia i restricci-

ons simples de cardinalitat (0 o 1). La seva lògica descriptiva permet unes

Reflexió

En el subapartat 3.5 d’aquest
mòdul hem repassat diferents
llenguatges de lògica descripti-
va i els operadors que admetia
cadascun. Aquí cada subllen-
guatge OWL dóna suport a un
llenguatge de lògica descripti-
va diferent.

http://www.w3.org/TR/owl-ref/
http://www.w3.org/TR/owl-ref/
http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
http://www.w3.org/TR/owl2-overview/
http://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-profiles-20121211/
http://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-profiles-20121211/
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-owl2-manchester-syntax-20121211/
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-owl2-manchester-syntax-20121211/
http://www.w3.org/TR/2012/NOTE-owl2-manchester-syntax-20121211/
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restriccions numèriques molt limitades. Per la seva simplicitat, és ideal per

a la migració ràpida des d’altres llenguatges d’ontologies.

• OWL�DL: aporta ampliacions respecte d’OWL Lite i està dissenyada per a

tenir la màxima expressivitat possible però garantint la completesa com-

putacional (totes les seves conclusions són computables) i decidibilitat (el

temps de raonament sempre serà finit). Com a contrapartida a poder ex-

pressar propietats més complexes, el temps de raonament és superior que

en el cas d’OWL Lite.

• OWL�Full: aquest nivell presenta un canvi conceptual considerable res-

pecte els nivells Lite i DL. Tot i que pel que fa a la sintaxi no augmenta res-

pecte a OWL DL –és la mateixa–, sí que permet mantenir la mateixa rela-

xació de l’RDF Schema. Per exemple, Lite i DL tenen ben separats els con-

ceptes instàncies, classes i propietats, i en canvi Full permet que un URI sigui

classe i instància a la vegada, el que es coneix com una metaclasse, o fins

i tot una propietat. Per aquest motiu, hi pot haver processos d’inferència

que no finalitzin mai.

Per a entendre en més detall el que representa cadascun dels subllenguatges o

nivells d’OWL, introduïm algunes de les definicions de la terminologia bàsica

adoptada pel document W3C OWL Reference Guide:

a)�Class <owl:Class>: una classe permet agrupar un grup d’instàncies relaci-

onades perquè comparteixen propietats. Dos conceptes relacionats amb les

classes són Thing i Nothing:

• Thing <owl:Thing>: és la superclasse de totes les classes.

• Nothing <owl:Nothing>: és una classe que no té instàncies i és una subclasse

de totes les classes.

Les classes d’OWL

El terme class en OWL equival
als conceptes que es definei-
xen en la TBox de DL.

Les classes Thing i Nothing

Les classes Thing i Nothing
equivalen als conceptes uni-
versal ( ) i buit ( ) de DL.

b)�Individuals: són les instàncies de les classes.

c)�Property�(propietat): és una relació binària que permet relacionar instàncies

(<owl:ObjectTypeProperty>) o instàncies amb literals (<owl:DataTypeProperty>).

d)�RDF�Resources� (recurs�RDF o simplement recurs): és qualsevol element

que té un identificador únic (o URI).

Una de les diferències principals entre els tres subllenguatges és deguda a com

cadascun d’aquests defineix els elements owl:Class i owl:ObjectTypeProperty.

A continuació matisem aquestes diferències:

Els individuals d’OWL

Els individuals d’OWL són pre-
cisament els individus que es
descriuen en l’ABox de DL.

El terme property en OWL

El terme property en OWL en-
caixa amb els rols de DL.
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• En el nivell OWL Full, owl:Class està definit com un equivalent de

rdfs:class. Així qualsevol classe que és una subclasse de rdfs:class és també

una subclasse de owl:Class, d’aquesta manera es garanteix que qualsevol

document RDF vàlid és un document OWL Full. Per contra, en el nivell

Lite i DL, owl:Class està definit com una subclasse de rdfs:class, i provoca

que no tots els documents RDF siguin vàlids en aquests nivells.

• En el nivell OWL Full, owl:ObjectTypeProperty és considerat un equivalent

de rdf:Property. Com a conseqüència, owl:DataTypeProperty, que és una sub-

classe de rdf:Property, és també una subclasse de owl:ObjectTypeProperty.

D’aquesta manera, qualsevol propietat OWL que sigui definida com un

tipus de dades pot també ser interpretada com un ObjectTypeProperty. Això

proveeix més expressivitat en aquest nivell. Per contra, en els altres dos

nivells, owl:DataTypeProperty i owl:ObjectTypeProperty són també subclasses

de rdf:Property però disjuntes. Per aquest motiu, les propietats InverseOf,

TransitiveProperty, SymmetricProperty, FunctionalProperty, InverserFunctional-

Property no poden ser propietats d’un tipus de dades, ja que una propietat

d’un tipus de dades defineix una relació d’una instància a un literal.

En la taula següent resumim les diferències entre els tres subllenguatges d’OWL

Lite, DL i Full:

OWL OWL Lite OWL DL OWL Full

Compatibilitat
RDF

No tots els documents RDF són com-
patibles amb OWL Lite

No tots els documents RDF són
compatibles amb OWL DL

Tots els documents RDF són sintàc-
ticament i semànticament compati-
bles amb OWL Full

Restriccions�en�les
definicions

Hi ha una separació conceptual de
què són classes, instàncies, propietats
i tipus de dades

Hi ha una separació conceptual de
què són classes, instàncies, propie-
tats i tipus de dades

Les classes poden ser a la vegada
instàncies i propietats

Operadors
descriptors�de
classes

IntersectionOf enumeration
UnionOf
ComplementOf
IntersectionOf

enumeration
UnionOf
ComplementOf
IntersectionOf

Restriccions�de
cardinalitat

Restringida a un valor booleà (0 o 1)
Cardinality
MinCardinality: booleana
MaxCardinality: booleana

Permet qualsevol valor no negatiu
Cardinality
MinCardinality
MaxCardinality

Permet qualsevol valor no negatiu
Cardinality
MinCardinality
MaxCardinality

Restriccions
sobre�valors

allValuesFrom
someValueFrom

allValuesFrom
someValueFrom
hasValue

allValuesFrom
someValueFrom
hasValue

Permet�la
metamodelització

No No Sí
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Fixeu-vos que alguns dels operadors d’OWL que apareixen en la taula coin-

cideixen amb els operadors descrits per la lògica descriptiva: intersecció (Inte-

sectionOf), unió (UnionOf) i complementari (ComplementOf) de conceptes; res-

triccions numèriques; nominals (enumeration); etc.

Tot i que hi ha molts factors que influiran a l’hora d’escollir el subllenguatge

OWL més apropiat per a una aplicació concreta, mostrem tot seguit unes regles

molt simples que poden ajudar a guiar la tria:

• L’elecció entre OWL Lite i OWL DL es pot basar en el fet de si la sintaxi

OWL Lite és suficient o no per al que necessitem.

• L’elecció entre OWL DL i OWL Full es pot basar en el fet de si és més

important dur a terme raonament automàtic en l’ontologia, o si per contra

convé tenir més capacitat d’expressió i facilitar així la modelització del

coneixement (per exemple, si cal definir classes de classes).

Exemple 41. Ús de la restricció minCardinality

Imaginem-nos que tenim una ontologia que recull la informació de participació en les
diferents maratons del món. En aquesta figuren els corredors, les diferents maratons i les
marques de temps aconseguides. A més, cada corredor que ha aconseguit el temps mínim
per a poder participar en una marató olímpica té tantes propietats hasMinOlimpicTime
com temps aconseguits. Per tal de restringir la classe anomenada FutureOlimpicAthlete,
que agrupa aquells corredors que compleixin els requisits per a participar en la marató
olímpica, caldrà indicar que totes les seves instàncies han de tenim com a mínim una
propietat hasMinOlimpicTime. Aquesta restricció podrà ser expressada per mitjà del sub-
llenguatge OWL Lite.

Exemple 42. Ús de la restricció hasValue

Imaginem-nos ara que volem declarar una classe destinada a ser superclasse de les com-
peticions esportives masculines –en direm Men’s Competition–; per tant, caldrà que totes
les seves subclasses tinguin com a restricció el valor male en la propietat gender dels seus
participants. Aquesta restricció només podrà ser expressada per mitjà dels subllenguatges
OWL DL o OWL Full.

Exemple 43. Recurs que és alhora classe i instància

En els jocs olímpics de Londres 2012 es volen representar totes les pilotes utilitzades
en cadascuna de les competicions. Llavors es crea una ontologia que per a cada pilota
n’inclourà la marca, el model i en quina disciplina és utilitzada. Perquè l’ontologia per-
meti que Molten GL7 identifiqui a la vegada la classe de les pilotes utilitzades en cadascun
dels partits de bàsquet i una instància de la classe Pilotes de reglament, ens caldrà forma-
litzar-ho amb el subllenguatge OWL Full.

4.4. Serialització

Per saber-ne més

Podeu consultar més en detall
la diferència dels diferents llen-
guatges en el recurs web se-
güent:
“OWL Web Ontology Langua-
ge, Overview”

Com ja hem vist, RDF és un model de dades i no un format en sí mateix, de

manera que està desvinculat d’una sintaxi en particular. El concepte serialit-

zació32 es refereix a la representació de dades en un format per a emmagatze-

mar-les, transportar-les o qualsevol altre motiu. En aquest context parlarem

de serialitzacions en format textual, però ja que l’objectiu és el processament

automàtic d’aplicacions i no cal que siguin llegibles per a humans, també es

podria plantejar una serialització en format binari per reduir-ne la mida.

(32)En anglès, serialization.

http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/
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En aquest subapartat veurem dues sintaxis per a serialitzar dades RDF: RDF/

XML i Notation3. Cal dir, però, que n’hi ha d’altres, com ara Turtle33, que és

un subconjunt de Notation3, però que no es veuran en aquest mòdul didàctic.

4.4.1. RDF/XML

XML permet l’existència de documents amb qualsevol tipus d’informació. És

un metallenguatge extensible d’etiquetes (tal com indica el seu nom) desen-

volupat pel W3C. En essència, la tecnologia XML busca donar solució al pro-

blema d’expressar informació estructurada de la manera més abstracta i reuti-

litzable possible.

(33)De Terse RDF Triple Language.

Per això, la serialització de dades RDF més comuna és la feta en XML, en què

RDF proveeix una sintaxi sobre XML per a descriure la representació dels tri-

plets coneguda com a RDF/XML.

Tot seguit enunciarem les pautes per a crear un document RDF/XML.

Identificació del document

En primer lloc, ja que tot document XML ha de tenir una única arrel, s’ha

d’afegir un node arrel RDF en què s’indicarà que s’utilitzarà l’espai de noms del

W3.org anomenat rdf. Aquest espai de noms informa que el document present

és RDF a qualsevol mecanisme que el llegeixi, i també que l’etiqueta rdf:RDF

en forma part. Tot seguit mostrem com queda un document amb el node arrel:

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

   <!-- Body Code Omitted -->

</rdf:RDF>

Afegir enunciats al document

Un document RDF pot contenir més d’un enunciat (triplet), en què cadascun

s’agrega utilitzant l’etiqueta rdf:Description. Podem afegir tants enunciats com

calgui sobre el mateix subjecte.

L’etiqueta rdf:Description utilitza l’atribut rdf:about per a indicar l’identificador

únic del subjecte. En el codi següent s’afegeix un enunciat sobre un subjecte

genèric d’exemple identificat per Vocabulary.org.

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

   <rdf:Description rdf:about="http://vocabulary.org/subj">

      <!-- Statement Code Omitted -->

   </rdf:Description>

</rdf:RDF>

Per saber-ne més

Per a conèixer més en detall la
sintaxi del format RDF/XML es
pot consultar l’enllaç web:
“RDF/XML Syntax Specificati-
on (Revised)”

http://vocabulary.org/subj
http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
http://www.w3.org/TR/REC-rdf-syntax/
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Afegir predicats als enunciats

Com hem vist, els enunciats RDF descriuen les característiques dels seus sub-

jectes utilitzant propietats, també anomenades predicats en la terminologia

RDF.

Les propietats s’afegeixen com a nous nodes que pengen del node

rdf:Description del subjecte que es caracteritza, i contenen la identificació de la

propietat, i també la de l’objecte de l’enunciat. Fixeu-vos que no cal identificar

el subjecte de la propietat, ja que és el que està definit en el node rdf:Description.

Pel que fa a l’identificador de la propietat, serà el nom del node, és a dir,

l’etiqueta XML. Per facilitar la serialització i especialment la lectura s’utilitza la

forma abreujada per mitjà de l’espai de noms. Així, en el node arrel s’indicarà

quin espai de noms s’utilitzarà per a abreujar la URIref.

A continuació, les propietats poden contenir dos tipus d’objecte: un literal o

un identificador de recurs.

A tall d’exemple, a continuació mostrem un codi en què s’ha afegit al subjecte

d’un enunciat dues propietats en què els objectes respectius són: un literal XX

i una referència a un recurs http://vocabulary.org/subj. Convé destacar que

quan fem referència a un objecte recurs, i no a un literal, la seva serialització

no anirà com a valor, tal com ho fa el literal, sinó com a atribut del node de

la propietat.

A banda d’això, s’ha utilitzat un espais de noms terms, declarat com a atribut

en el node arrel, xmlns:terms="http://www.vocabulary.org/", per tal d’abreujar els

identificadors únics.

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

      xmlns:terms="http://www.vocabulary.org/">

   <rdf:Description rdf:about="http://vocabulary.org/suj">

      <terms:pred_1>XX</terms:pred_1>

      <terms:pred_2 rdf:resource="http://vocabulary.org/obj"/>

   </rdf:Description>

</rdf:RDF>

http://vocabulary.org/subj
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Exemple 44. Serialització de l’adreça d’una clínica

Tot seguit mostrem com quedaria la serialització de l’exemple 35 que descomponia
l’adreça postal d’una clínica en format RDF:

<rdf:RDF
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns">

   <rdf:Description rdf:about="http://www.dentsblanques.com">
      <vcard:adr>
         <vcard:street-address>C/ major, 5</vcard:street-address>
         <vcard:postal-code>08001</vcard:postal-code>
         <vcard:locality>Barcelona</vcard:locality>
      </vcard:adr>
   </rdf:Description>
</rdf:RDF>

En l’exemple anterior, es pot observar que un dels nodes que representa la

propietat d’adreça vcard:adr es descriu mitjançant un conjunt de nodes fills. És

a dir, en la serialització d’unes dades RDF podem imbricar nodes que depenen

d’altres nodes tants cops com sigui necessari.

Pot passar que un objecte d’una propietat del document no faci referència a

cap URI i hagi de ser sol·licitat en diferents punts del document (com a sub-

jecte o objecte de diferents triplets). En aquests casos, és útil utilitzar el que

s’anomenen nodes blancs. Un node�blanc és un node que conté un identifica-

dor per mitjà de l’atribut rdf:nodeID, relatiu únicament al document en qües-

tió. És a dir, disposem d’un mecanisme per a crear un URI local al document

que ens serveixi com a identificador auxiliar.

Exemple 45

Tot seguit mostrem com quedaria la serialització de l’exercici “Serialització d’una adreça
d’una clínica” utilitzant un node blanc:

<rdf:RDF
   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
   xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns">

   <rdf:Description rdf:about="http://www.dentsblanques.com">
      <vcard:adr rdf:nodeID="adrdentsblanques"/>
   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:nodeID="adrdentsblanques">
      <vcard:street-address>C/ major, 5</vcard:street-address>
      <vcard:postal-code>08001</vcard:postal-code>
      <vcard:locality>Barcelona</vcard:locality>
   </rdf:Description>
</rdf:RDF>

Afegir els elements per a definir esquemes

Per a la serialització d’esquemes RDF farem ús extensiu de dos atributs:

xml:base i rdf:ID. El primer especifica l’URI del contingut dins de l’etiqueta

rdf:RDF. Això vol dir que totes les URIrefs del document seran interpretades

relatives a aquest, o sigui, que no cal escriure l’adreça absoluta, sinó que es pot

escriure l’adreça relativa respecte a xml:base. El segon atribut, rdf:ID, defineix

un nom únic relatiu a la URI del document, indicat per xml:base.
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Exemple 46

Podeu consultar la serialització de l’exemple “Vocabulari d’esdeveniments esportius” en
l’epígraf “Serialització del vocabulari d’esdeveniments esportius” de l’annex del docu-
ment.

Atès que una classe RDFS és un recurs, podem abreviar l’exemple anterior uti-

litzant l’element rdfs:Class en comptes de rdf:Description, i eliminar l’etiqueta

d’informació rdf:type.

Exemple 47

Podeu consultar la serialització abreujada de l’exemple anterior en l’apartat “Serialització
abreujada del vocabulari d’esdeveniments esportius” de l’annex del document.

Afegir informació llegible per als humans

L’element rdfs:comment és una instància de rdfs:Property per a afegir descripci-

ons textuals als recursos que facin el document comprensible per als humans.

El domini d’aquest element és un recurs (rdfs:Resource) i el seu rang és un lite-

ral (rdfs:Literal). Amb les mateixes propietats també hi ha l’element rdfs:label,

destinat a subministrar una etiqueta de versió.

Exemple 48. Comentaris i versions en RDF

Afegim un comentari i una versió al recurs classe que defineix la disciplina esportiva
ciclisme.

<rdf:Description rdf:ID="Cycling">
   <rdfs:label>Cycling</rdfs:label>
   <rdfs:comment>The class of Cycling Discipline.</rdfs:comment>
   <rdf:type
      rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class"/>
   <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />
</rdf:Description>

4.4.2. Notation3

Notation3 (N3) és una altra manera de serialitzar dades RDF que no utilitza

XML. Aquest format té la finalitat de facilitar la lectura humana i la compac-

tació, de manera que els documents serialitzats tenen un aspecte molt diferent

al que tindrien amb RDF/XML.

Així, un enunciat RDF (triplet) quedaria de la manera següent:

Subjecte Predicat Objecte .

Exemple 49. Enunciat: “el cotxe de color blau”

<#cotxe> <#color> blau .

Per saber-ne més

En podeu consultar en més de-
tall la sintaxi en el manual de
l’enllaç següent
“Primer: Getting into RDF &
Semantic Web using N3”

http://www.w3.org/2000/10/swap/Primer
http://www.w3.org/2000/10/swap/Primer
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Totes les parts, siguin subjecte, predicat o objecte, són identificades amb una

URI. La única excepció és la part objecte, que pot ser un literal. A més, en cas

que no hi hagi una URI abans del símbol #, com passa en l’exemple anterior

amb #cotxe i #color, pot referenciar qualsevol element en el document mateix.

L’anotació també permet treballar amb espais de noms, que s’han d’indicar a

l’inici del document per tal de poder-los fer servir en la resta del document.

Per a declarar-los, s’utilitza la mateixa distribució en tres elements (com si fos

un triplet):

@prefix namespace: <URI #> .

Exemple 50. Serialització en Notation3

Tot seguit mostrem com quedaria la serialització de l’adreça d’una clínica, que en
l’exemple 44 es mostrava en format RDF/XML:

@prefix rdf <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix vcard <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .

<http://www.dentsblanques.com#> <vcard:adr> <#adrdentsblanques> .
<#adrdentsblanques> <vcard:street-address> C/Major,5 .
<#adrdentsblanques> <vcard:postal-code> 08001 .
<#adrdentsblanques> <vcard:locality> Barcelona .

Per saber-ne més

Trobareu un paquet (suite) de
treball, amb test i exemples en
l’adreça següent:
“Notation3 (N3): A readable
RDF syntax”

La gramàtica de Notation3 permet moltes altres funcionalitats com ara les se-

güents: diferents maneres de representar les dades per a reduir text i crear dre-

ceres, representar la semàntica amb operacions, i creació de vocabulari, entre

d’altres.

4.5. Fragments de codis HTML enriquits

El contingut semàntic de la web no solament es troba en grans fitxers RDF/

XML. Al contrari, les pàgines web estan farcides d’informació vàlida que espera

ser identificada com a rellevant. Això requereix identificar de què tracta el

document web i quins fragments d’informació conté.

Gramàtica de N3

Podeu consultar la gramàti-
ca completa de Notation3 en
l’enllaç següent:
“Notation 3 Logic”

Una manera de fer-ho és enriquint els documents web, identificar-ne les es-

tructures per tal que els cercadors, les aranyes34 i el navegadors web puguin

comprendre el contingut i aprofitar-lo per a oferir nous serveis.

Els diferents formats que permeten fer aquest enriquiment semàntic de pàgi-

nes web són: RDFa, Microdata i Microformats, tots compatibles pels grans cer-

cadors que hi ha actualment (Google, Bing i Yahoo!).

Tecnològicament, aquests formats es componen d’un conjunt d’atributs de

marques que amplien la sintaxi de marcatge de documents web. La finalitat

d’aquests atributs és doble: per un costat s’amplia el contingut visual de la web

(34)En anglès, web crawlers.

Cercadors amb entorn de
test

Alguns cercadors també oferei-
xen un entorn de test per a ve-
rificar el marcatge correcte. En
el cas de Google, trobareu les
eines en l’enllaç següent:
“Eines per a administradors
web”

http://www.w3.org/TeamSubmission/n3/
http://www.w3.org/TeamSubmission/n3/
http://www.w3.org/DesignIssues/Notation3.html
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
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amb dades llegibles per màquines, i per l’altre, es facilita la connectivitat entre

les dades del web per no tenir-les aïllades. Així doncs, estem davant d’una de

les maneres de publicar linked data.

4.5.1. RDFa

Resource description framework in attributes (RDFa) és un mecanisme que pos-

sibilita marcar dades RDF (enunciats amb subjecte-predicat-objecte) dins de

documents HTML de manera directa. En realitat no solament es pot aplicar

en documents HTML (HTML4 i HTML5), sinó que també en qualsevol altre

document basat en el format XML, com són XHTML, XML i SVG. A la vegada,

es possibilita l’extracció d’aquesta informació estructurada (triplets).

RDFa en XHTML

RDFa esdevé l’octubre de 2008
una recomanació del W3C.
“RDFa in XHTML: Syntax and
Processing”

Com ja hem anat esmentant, l’essència d’RDFa és el conjunt d’atributs que

permeten afegir metadades en els llenguatges de marques, i que tot seguit ex-

posarem. Abans de continuar, cal matisar que els exemples exposats en aquest

subapartat seran exclusivament en HTML, però com ja podeu suposar són am-

pliables a qualsevol altre llenguatge basat en XML.

La idea principal d’RDFa és marcar el que s’anomena entitat o ítem amb un

tipus d’element i, per a cadascuna de les seves propietats, amb els valors res-

pectius.

Exemple 51. Ítems en una pàgina web

En una pàgina web podem identificar un esdeveniment, una crítica culinària, una per-
sona, una empresa. Cada ítem marcat podrà contenir la informació de les propietats
(els ítems poden estar imbricats). Per exemple, d’una persona, se’n pot marcar el nom,
l’adreça web, la titulació, entre d’altres.

Els atributs bàsics per al marcatge de dades RDF són: vocab, typeof, property i

resource. Aquests constitueixen un subconjunt dels atributs totals que propor-

ciona l’RDFa Core, que podeu conèixer i ampliar consultant els enllaços reco-

manats.

a)�vocab: http://schema.org/ és un recurs web que defineix vocabularis sobre

les coses comunes al web: persones, llocs, esdeveniments, receptes... impul-

sats per les empreses dels gran cercadors web. Abans de marcar informació

dins del document web, cal primer de tot indicar quin vocabulari s’utilitzarà.

Aquest atribut pot contenir, per exemple, http://schema.org. Alternativament

a aquest atribut, també es pot utilitzar la marca d’espai de noms xmlns per a

indicar com es pot localitzar el vocabulari per utilitzar.

b)�typeof: aquest atribut indica el tipus del subjecte que es declara, és a dir,

de què es parla.

c)�property: aquest atribut permet especificar les propietats del subjecte.

Per saber-ne més

Per a consultar tota la informa-
ció relacionada amb l’ús i la
definició d’RDFa (eines, sintaxi,
desenvolupaments...) podeu
consultar l’enllaç següent:
“Linked Data in HTML”

http://www.w3.org/TR/2008/REC-rdfa-syntax-20081014/
http://www.w3.org/TR/2008/REC-rdfa-syntax-20081014/
http://schema.org/
http://rdfa.info/
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Exemple 52. Ús d’RDFa

Enriquim el fragment següent de codi HTML per estructurar les dades que conté perquè
puguin ser processades automàticament.

Fragment de codi HTML sense marcatge de dades:

<div>
   <strong>
      <span>Clínica Dents Blanques</span>
   </strong>
   <ul>
      <li>Telèfon:
         <span>553443333</span>
      </li>
      <li>Adreça:
         <span>C/ major, 5</span>
         <span>Barcelona</span>
      </li>
   </ul>
   <a href="http://ortodoncia.wordpress.com">
      http://ortodoncia.wordpress.com
   </a>
</div>

Fragment de codi HTML marcat amb RDFa:

<div vocab="http://schema.org/" typeof="Organization">
   <strong>
      <span property="name">Clínica Dents Blanques</span>
   </strong>
   <ul>
      <li>Telèfon:
         <span property="telephone">553443333</span>
      </li>
      <li property="address" typeof="PostalAddress"
         vocab="http://schema.org/">Adreça:
         <span property="streetAddress">C/ major, 5</span>
         <span property="addressLocality">Barcelona</span>
      </li>
   </ul>
   <a property="url" href="http://ortodoncia.wordpress.com">
      http://ortodoncia.wordpress.com
   </a>
</div>

És important recalcar que l’exemple anterior es pot marcar de diferents mane-

res, i tot dependrà de quin vocabulari utilitzem per a fer-ho.

d)�resource: serveix per a identificar de manera única l’ítem que es tracta en

un document. Conseqüentment, des d’un altre document web podrem fer-hi

referència de manera única.

Exemple 53

El següent fragment de codi HTML mostra com podem identificar un ítem de manera
única.

<p vocab="http://schema.org/" resource="#john" typeof="Person">
   My name is <span property="name">John Smith</span>
   and my telephone number is
   <span property="telephone">612 550 221</span>
</p>

Vegeu també

Podeu veure altres alternatives
de marcatge en l’exemple 3
del subapartat 1.3, i en els dos
subapartats següents 4.5.2 i
4.5.3.
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4.5.2. Microdata

Les microdades35 possibiliten a l’HTML contenir informació semàntica per

mitjà de l’ús dels atributs mateixos de les etiquetes HTML. El marcatge consis-

teix a agrupar conjunts de propietats (parelles de nom-valor) anomenats ítems.

Els atributs utilitzats són:

• itemscope: atribut booleà que indica un ítem, i per tant estarà en un bloc

que agrupi un conjunt de propietats.

• itemtype: atribut que acompanya l’itemscope per a indicar el tipus

d’informació que trobarem en les seves propietats. Fa referència a un dic-

cionari o vocabulari per mitjà d’una adreça URL.

• itemid: atribut utilitzat per a donar un identificador únic a un ítem.

• itemref: atribut que permetrà fer referència a un ítem dins del document

mateix.

• itemprop: atribut per a definir les propietats, el nom i el valor que es vol

assignar.

Exemple 54

Enriquirem el mateix fragment de codi HTML de l’exemple 52 (ús d’RDFa), aquest cop
mitjançant l’ús de microdades:

<div itemscope itemtype="http://schema.org/Organization">
   <strong>
      <span itemprop="name">Clínica Dents Blanques</span>
   </strong>
   <ul>
      <li>Telèfon:
         <span itemprop="telephone">553443333</span>
      </li>
      <li property="address" itemscope
         itemtype="http://schema.org/PostalAddress">Adreça:
         <span itemprop="streetAddress">C/ major, 5</span>
         <span itemprop="addressLocality">Barcelona</span>
      </li>
   </ul>
   <a itemprop="url"
      href="http://ortodoncia.wordpress.com">
         http://ortodoncia.wordpress.com
   </a>
</div>

(35)En anglès, microdata.

Per saber-ne més

Per conèixer més sobre les es-
pecificacions W3C de les mi-
crodades, podeu consultar
l’enllaç següent:
“HTML Microdata”

http://www.w3.org/TR/microdata/
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4.5.3. Microformats

Els microformats36 són una extensió d’HTML per a publicar informació sobre

entitats tan habituals i comunes com són persones, organitzacions, esdeveni-

ments, ubicacions, entrades en blogs, productes, opinions, resums, receptes,

etc. Aquesta publicació es fa per mitjà de petits patrons de codi HTML que

descriuen entitats amb les seves propietats.

Microformats

“Designed for humans first and machines second, microformats are a set of simple, open
data formats built upon existing and widely adopted standards.”

Dan Cederholm i Tantek Çelik, “microformats.org” (2005)

Tècnicament, els microformats fan ús dels atributs class i rel de les etiquetes

HTML per a assignar noms a les entitats i les seves propietats sobre un HTML

ben estructurat pensat per a ser llegit per un humà. Com els microformats fan

servir atributs estàndard d’HTML, que ja són admesos per totes les aplicacions

per a la web, aquesta aproximació té l’avantatge de no “trencar” cap aplicació

existent.

La llista dels microformats disponibles actualment en una versió estable in-

clou, entre d’altres:

• hCalendar: esdeveniments

• hCard: persones, organitzacions i contactes

• rel-license: llicències del contingut

• rel-nofollow: enllaços que no es confien de continguts de tercers

• ...

Exemple 55

Enriquirem el mateix fragment de codi HTML de l’exemple 52, aquest cop mitjançant
microformats:

<div class="vcard">
   <strong>
      <span class="fn org">Clínica Dents Blanques</span>
   </strong>
   <ul>
      <li>Telèfon:
         <span class="tel">553443333</span>
      </li>
      <li class="adr">Adreça:
         <span class="street-address">C/ major, 5</span>
         <span class="locality">Barcelona</span>
      </li>
   </ul>
   <a class="url" href="http://ortodoncia.wordpress.com">
      http://ortodoncia.wordpress.com
   </a>
</div>

(36)En anglès, microformats.

Per saber-ne més

Per a conèixer més el què són
els microformats podeu con-
sultar el recurs web següent:
“About Microformats”

http://microformats.org/
http://microformats.org/about
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5. Recursos

En aquest darrer apartat volem presentar alguns dels recursos i eines dis-

ponibles per a manipular informació semàntica. Primer veurem els editors

d’ontologies més populars a dia d’avui. Posteriorment, estudiarem els entorns

de treball que hi ha i els magatzems de triplets que permeten accedir i mani-

pular la informació semàntica. Finalment, veurem què aporten els raonadors

i quins tipus de raonadors existeixen.

5.1. Editors d’ontologies

El nombre d’eines per a la manipulació d’ontologies és realment molt gran.

Moltes són iniciatives particulars que provenen de centres de recerca univer-

sitaris, però també n’hi ha d’empreses privades, com poden ser indústries far-

macèutiques. Això ha provocat una proliferació d’eines lliures, però com veu-

rem, també de privades.

Tot seguit compararem un conjunt d’aquestes eines (Protégé, TopBraid Com-

poser, OntoStudio, OilEd i Swoop) basant-nos en criteris com ara el propòsit,

la llicència d’ús, l’escalabilitat, la documentació, els formats que admeten, etc.

La selecció d’aquests editors s’ha fet principalment segons la seva popularitat.

5.1.1. Protégé

Editors d’ontologies

El W3C manté una llista
d’editors en el recurs web se-
güents:
“Ontology editors”

El Protégé és un dels editors d’ontologies més utilitzats i recolzat per una gran

comunitat d’usuaris. Es tracta d’un editor lliure, de codi obert i multiplatafor-

ma desenvolupat per la universitat de Stanford, en concret pel Centre Stanford

per a la Recerca Informàtica en Biomedicina (Center for Biomedical Informa-

tics Research).

L’editor ofereix una sèrie d’eines per a modelitzar (crear, visualitzar i manipu-

lar) el coneixement en forma d’ontologies destinades a representar dominis o

coneixement per a aplicacions. A més, permet l’exportació a una gran varietat

de formats, com RDF, RDF Schema, OWL i XML Schema.

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
sobre el Protégé en el recurs
web següent:
“Protégé”

L’editor permet dues maneres de modelitzar coneixement: construint ontolo-

gies basades en marcs37 o bé construint ontologies destinades a la web semàn-

tica, particularment amb el format OWL.

(37)En anglès, frames.

Una de les característiques que cal destacar de Protégé és la seva escalabilitat i

ampliabilitat, que ofereix la possibilitat d’adaptar l’editor a les nostres neces-

sitats per a treballar amb ontologies. Per exemple, l’ampliabilitat permet des

(38)En anglès, plugins.

http://www.w3.org/wiki/Ontology_editors
http://protege.stanford.edu
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de crear interfícies específiques fins a executar qualsevol procés que les mani-

puli: fusions, inferències... Per a fer-ho, posa a disposició dos mecanismes: una

arquitectura d’extensions38 basades en Java i una API que pot ser cridada des

d’un programa extern.

A més, cal esmentar altres característiques com són la seva robustesa en

construir i processar de manera eficient ontologies de gran volum, edició

col·laborativa, i la gestió de versions.

Figura 9. Captura de pantalla de l’editor Protégé

5.1.2. TopBraid Composer

Per saber-ne més

Per a conèixer quines extensi-
ons estan disponibles, podeu
consultar el recurs web:
“Welcome to the Protege Plu-
gin Library!”
Per conèixer amb més detall
com utilitzar l’API de Protégé,
podeu consultar el recurs web
següent:
“Protege-OWL API
Programmer’s Guide”

El TopBraid Composer és un entorn per a modelitzar dades, especialment

destinat al desenvolupament d’ontologies basant-se en els estàndards W3C.

L’editor admet els formats OWL-RDF/XML, N3 i N-Triples.

És un programari propietari de l’empresa TopQuadrant (USA) basat en la pla-

taforma Eclipse39 i Apache Jena40. Es pot descarregar en tres distribucions di-

ferents, Free Edition, Standard Edition i Maestro Edition:

a)�Free�Edition: és l’única distribució gratuïta, exclusiva per a usos no comer-

cials i sense cap mena de cost. Per això és una distribució de funcionalitats

molt bàsiques.

b)�Standard�Edition: inclou totes les característiques de la versió Free Edition

i a més permet l’edició amb interacció visual, visualització gràfica, facilitats en

la importació, raonadors, connectivitat amb bases de dades RDF...

c)�Maestro�Edition: inclou totes les característiques de les distribucions ante-

riors, a més d’oferir una plataforma per al desenvolupament d’aplicacions i

serveis web.

Per saber-ne més

Podeu consultar més en detall
l’editor TopBraid Composer en
el recurs web:
“TopBraid Composer”

(39)L’Eclipse és un entorn de desen-
volupament integrat (IDE) de co-
di obert multiplataforma. Podeu
trobar més informació en el recurs
web Eclipse.org.

(40)L’Apache Jena és un entorn de
treball de Java per a la construcció
d’aplicacions per a la web semànti-
ca. Inclou mecanismes per al trac-
tament de formats com ara RDF i
OWL, i també raonadors i mecanis-
mes de consulta, i és eficient en la
gestió de grans volums de dades.

http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege_Plugin_Library
http://protegewiki.stanford.edu/wiki/Protege_Plugin_Library
http://protegewiki.stanford.edu/wiki/ProtegeOWL_API_Programmers_Guide
http://protegewiki.stanford.edu/wiki/ProtegeOWL_API_Programmers_Guide
http://www.topquadrant.com/products/TB_Composer.html
http://www.eclipse.org/
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Figura 10. Captura de pantalla de l’editor TopBraid Composer

5.1.3. OntoStudio

L’OntoStudio és un altre editor propietat de l’empresa Ontoprise GmbH (Ale-

manya), dedicada a les tecnologies semàntiques. L’editor és de pagament però

s’ofereix una versió lliure de tres mesos per a avaluar-lo.

Aquest editor està basat en una arquitectura client-servidor que permet el tre-

ball col·laboratiu, que centralitza les ontologies en un servidor i permet l’accés

de múltiples clients (editors). Hi ha una versió client basada en web, Web On-

toStudio, que permet treballar mitjançant un navegador i ofereix un subcon-

junt de les funcionalitats bàsiques.

Els formats acceptats per a modelitzar el coneixement són: RDF, RDF Schema,

RIF i ObjectLogic, però també té la capacitat d’importar d’altres formats com

són UML, Database Schemas (Oracle, DB2, MySQL, MS-SQL), taules d’Excel,

correus electrònics i estructures de directoris.

L’ObjectLogic és un llenguatge de bases de dades orientat a objectes que

combina la semàntica declarativa i l’expressivitat de les bases de dades

deductives a fi de modelitzar coneixement compatible amb models ori-

entats a objectes.

Altres característiques que cal destacar són la possibilitat de treballar amb un

API i l’eina d’inferència, OntoBroker.

Per saber-ne més

Podeu consultar més sobre
l’OntoStudio i el llenguatge
ObjectLogic en el recurs web
següent
“Semafora helpsystem: sema-
fora WebHelp”

http://help.semafora-systems.com/
http://help.semafora-systems.com/
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Figura 11. Captura de pantalla de l’editor OntoStudio

5.1.4. OilEd

L’OilEd és un editor d’ontologies en codi obert (llicència GPL) que actualment

ja no és mantingut. Va ser desenvolupat per Sean Bechhofer i Gary Ng, de la

universitat de Manchester.

Figura 12. Captura de pantalla de l’editor OilEd

Per saber-ne més

Podeu trobar més informació
de l’OilEd en el recurs web se-
güent:
“The OilEd web site”
Podeu consultar més detalls
sobre l’editor en l’article se-
güent:
S.�Bechhofer;�I.�Horrocks,�C.
Goble;�R.�Stevens. “OilEd: a
Reasonable Ontology Editor
for the Semantic Web”

http://oiled.semanticweb.org
http://www.cs.ox.ac.uk/ian.horrocks/Publications/download/2001/oiled-dl.pdf
http://www.cs.ox.ac.uk/ian.horrocks/Publications/download/2001/oiled-dl.pdf
http://www.cs.ox.ac.uk/ian.horrocks/Publications/download/2001/oiled-dl.pdf


CC-BY-NC-ND • PID_00199491 67 Ontologies i web semàntica

L’editor treballa amb el format DAML-OIL, però permet la importació de for-

mats com OWL, RDF (XML), GO, OIL-Text i SHIQ Knowledge Bases, i de la

mateixa manera també té un ampli ventall de formats d’exportació.

Aquest és un editor molt simple que està centrat en l’expressivitat i el raona-

ment de les ontologies. És a dir, proposa una plataforma destinada a demostrar

com els esquemes de representació en marcs poden millorar l’expressivitat en

la modelització de coneixement per mitjà de llenguatges, i com el raonament

pot donar suport al disseny i al manteniment de les ontologies.

Per contra, no permet el treball col·laboratiu, les versions, la integració o la

fusió amb altres ontologies.

5.1.5. Swoop

El Swoop és alhora un navegador i un editor d’ontologies de codi lliure basat

en el format OWL, que té origen en el MIND Lab de la Universitat de Maryland.

Inicialment concebut com un navegador web d’ontologies, el Swoop pretén

aprofitar la naturalesa mateixa de la web semàntica (oberta, distribuïda i esca-

lable) per a desenvolupar i compartir coneixement.

Swoop

“Eina de desenvolupament de la web semàntica per a escalar fàcilment múltiples onto-
logies per a facilitar així les tasques de creació, navegació, edició, cerca, enllaç, unió i
divisió d’ontologies en OWL [...]”.

Descrit per: B. Cuenca Grau; U. Sattler; S. Tessaris; A. Y. Turhan (2009). Software Tools for
Ontology Integration and Merging Deliverable TONES-D22.

Els usuaris poden fer ús d’ontologies externes enllaçant-les, o bé important-les

(completament). No és possible fer importacions parcials, però sí que es pos-

sibilita la cerca de conceptes per mitjà de les múltiples ontologies importades

o enllaçades que es tinguin.

Finalment, cal afegir que l’editor ofereix la possibilitat d’utilitzar diferents sin-

taxis de visualització: Abstract Syntax, N3.

El format DAML-OIL

OIL (ontology inference layer)
és una extensió d’RDF Sche-
ma i va ser un dels primers
formats per a la representa-
ció d’ontologies per a la WS;
utilitza una sintaxi basada en
marcs.
DAML (DARPA agent mark-
up language) és un altre llen-
guatge per a la definició
d’ontologies similar a RDF Sc-
hema.
Els dos llenguatges es van fu-
sionar en un únic llenguatge
anomenat DAML-OIL.
Podeu trobar més informació
en el recurs web següent:
“The DARPA Agent mark-up
Language Homepage”

Per saber-ne més

Podeu consultar més sobre
l’editor Swoop en el recurs
web següent:
“Swoop”, Google

http://www.daml.org
http://www.daml.org
https://code.google.com/p/swoop/
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Figura 13. Captura de pantalla de l’editor Swoop

Per tal de donar una visió de conjunt dels diferents editors que pugui ajudar

a seleccionar el més apropiat per a un projecte concret de representació del

coneixement, presentem a continuació una taula resum que compara les eines

presentades:

Protégé TopBraid
Composer

OntoStudio OilEd Swoop

Llicència Codi obert Programari propietari Programari propietari Codi obert Codi obert

Arquitectura Programa d’escriptori Programa
d’escriptori, extensió
d’Eclipse

Programa d’escriptori
i versió web restringi-
da

Programa d’escriptori Programa d’escriptori

Arquitectura�WS Client-servidor Client-servidor Client-servidor – Client-servidor

Ampliable Extensions Extensions Extensions Extensions Extensions

Formats
d’exportació

XML, XML Schema,
RDF, RDF Schema,
OWL, Clips, SWRL-
IQ, Instance Selec-
tion, MetaAnalysis i
OWLDoc

RDF, RDF Schema,
XML, XML Schema,
N3, N-Triples,

XML, XML Schema,
OWL, RDF, RDF Sche-
ma, UML i OpenXML

RDF, RDF Schema,
DAML-OIL, SHIQ,
HTML, Dotty, FaCT
Lisp, FaCT++ Lisp,
DIG, OWL

OWL, XML, RDF i al-
tres formats de text

Formats
d’importació

XML, XML Schema,
RDF, RDF Schema,
OWL, Excel, DB Rela-
cional (DataMaster),
BioPortal

RDF, RDF Schema,
XML, XML Schema,
N3, N-Triples, fulls
de càlcul, UML, RSS/
Atom Feeds, BD rela-
cionals, correu elec-
trònic, XHTML

XML, XML Schema,
OWL, RDF, RDF Sche-
ma, UML, DB sche-
mas (Oracle,MS-SQL,
DB2,MySQL), Outlo-
ok, sistemes de fitxers
i Remote OntoBroker

OWL, RDF (XML),
GO, OIL-Text i SHIQ
Knowledge Bases

OWL, XML, RDF i al-
tres formats de text

Esquemes
de�representació
del�coneixement

Marcs, esquemes lò-
gics, metaclasses

RDF, OWL Marcs, esquemes lò-
gics

Marcs OWL

Conté�una
eina�d’inferència

Sí Sí Sí (OntoBroker) Sí Sí

* Limitat únicament a la compartició d’anotacions.
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Protégé TopBraid
Composer

OntoStudio OilEd Swoop

Permet�el�treball
col·laboratiu

Sí Sí Sí No Sí*

* Limitat únicament a la compartició d’anotacions.

5.2. Entorns de treball i triplestores

A mesura que la tecnologia de la web semàntica avança, el seu ús s’estén i sor-

geix la necessitat de gestió, tractament, recuperació i emmagatzemament efi-

cient de conjunts de dades RDF. Això ha portat a l’aparició d’un nombre con-

siderable d’eines que cobreixen una part o la totalitat d’aquestes necessitats.

Aquestes eines es poden catalogar segons les funcionalitats que ofereixen. Se-

gons aquest criteri, les podem classificar en dos grups: entorns�de�treball i

triplestores. Els entorns de treball per a la web semàntica s’orienten a proveir

API de programació per al processament de l’RDF. D’altra banda, els triplestore

són sistemes de gestió de bases de dades (SBGD) per a l’emmagatzemament i la

recuperació de triplets RDF, és a dir, són SGBD semàntics. Cal tenir en compte

que la varietat de funcionalitats que cada cop més incorporen aquestes eines

fan més difusa aquesta classificació.

Com hem dit, els entorns de treball són API per al desenvolupament

d’aplicacions que requereixen funcionalitat per a la manipulació de contin-

gut RDF (grafs) en memòria. Altres funcions que ofereixen són l’extracció i

l’escriptura de grafs RDF, amb la possibilitat de diferents formats per a la seri-

alització.

Una eina triplestore és destinada a l’emmagatzemament i consulta de dades

RDF. A diferència dels entorns de treball, posseeix un mecanisme per a la per-

sistència i accés de les dades. L’aparició de cada cop més eines d’aquesta tipo-

logia està acompanyada per iniciatives que desenvolupen tecnologies semàn-

tiques de consulta i protocols d’accés. Un triplestore pot ser categoritzat de tres

maneres depenent de la seva arquitectura:

• in-memory: guarda els triplets del graf RDF en la memòria principal. Tenen

l’avantatge d’efectuar certes operacions amb molta eficiència, com ara la

inferència. Per contra, no són eines pensades per a desar grans volums de

dades. Aquí inclouríem els entorns de treball, que es poden veure també

com un in-memory triplestore. Per exemple: Jena, Sesame.

• nativa: proveeix persistència en l’emmagatzemament de les dades per mit-

jà de la seva pròpia implementació. És la categoria més dominant en ter-

mes d’eines implementades. Per exemple: Sesame, Virtuoso, OWLIM.

• no�nativa�i�no�in-memory: són eines pensades per a l’emmagatzemament

persistent de triplets en bases de dades de tercers. Afegeixen una capa in-
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termèdia per a utilitzar les bases de dades relacionals, com MySQL, Post-

greSQL o Oracle. Per exemple: Jena SDB.

Tot seguit detallarem cadascuna de les eines indicades anteriorment com a

exemple. Cal remarcar, que tenint en compte que són eines que canvien i estan

en constant evolució, la pàgina web de cada eina oferirà sempre la informació

més actualitzada.

5.2.1. Jena

Actualment, Jena és un projecte d’Apache en codi obert. Es tracta d’una API

per a Java especialitzada a treballar amb RDF i OWL, tant pel que fa a la mani-

pulació com pel que fa al raonament i inferència sobre aquestes. L’API ofereix

mecanismes per a publicar dades RDF per a altres aplicacions utilitzant diver-

sos protocols, entre aquests SPARQL. A més, diferents components permeten

treballar sobre bases de dades relacionals, ja sigui per a l’emmagatzemament

dels triplets, com per a fer consultes SQL sobre els triplets.

5.2.2. Sesame

Per saber-ne més

Per conèixer més l’eina Jena,
consulteu el recurs web:
“Apache Jena”

El Sesame és un entorn de treball de codi obert per a l’emmagatzemament, la

inferència i la consulta de dades RDF desenvolupat per l’empresa alemanya

Aduna. Com a aspectes destacables, podem esmentar que té les mateixes fun-

cionalitats que el Jena, però a més ofereix un emmagatzemament propi de tri-

plets, i té una API molt extensa.

5.2.3. Virtuoso

Per saber-ne més

Per conèixer més l’eina Sesa-
me, consulteu el recurs web:
“openRDF.org/”

Tal com s’ha indicat, és una eina triplestore nativa que s’ofereix tant en codi

obert com amb una llicència comercial. A diferència del Sesame i Jena, la seva

API no és gaire extensa. Però, d’altra banda, és especialment recomanada per

a manegar grans quantitats de triplets. A més, el Virtuoso ofereix un pont per

a ser utilitzat amb el Jena i el Sesame.

5.2.4. OWLIM

Per saber-ne més

Per conèixer més l’eina Virtuo-
so, consulteu el recurs web:
“Virtuoso Universal Server”

OWLIM és una altra triplestore implementada en Java que està disponible en

tres versions: la gratuïta OWLIM Lite, la comercial OWLIM SE i l’avançada

OWLIM Enterprise. La versió Lite és in-memory i per tant està limitada en la

mida dels conjunts de dades que pot admetre. La versió SE afegeix emmagat-

zemament nadiu, mentre que la versió Enterprise permet l’execució de la tri-

plestore en un clúster, per tal de poder replicar les dades i executar tasques en

paral·lel.

Per saber-ne més

Per a conèixer més l’eina
OWLIM consulteu el recurs
web:
“OWLIM”

http://jena.apache.org/
http://www.openrdf.org/
http://virtuoso.openlinksw.com/
http://www.ontotext.com/owlim
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5.3. Raonadors per a la web semàntica

Igual que en el cas dels editors d’ontologies, hi ha un gran nombre d’eines

disponibles per a fer tasques de consulta, inferència i raonament sobre onto-

logies. Alguns exemples de tasques que poden ser resoltes mitjançant un rao-

nador són les següents:

a)�Satisfactibilitat: comprovar si una classe de l’ontologia es pot arribar a ins-

tanciar.

b)�Subsumpció: comprovar si alguna restricció de l’ontologia queda implícita

per la resta de restriccions.

c)�Classificació

d) Calcular explícitament el conjunt de subclasses de cada classe, és a dir, de-

terminar si hi ha subclasses implícites.

e) Calcular si dos conceptes són sinònims.

f) Calcular la classe més especifica a la qual pertany una instància.

g) Comprovar si les instàncies definides dins una ontologia satisfan totes les

restriccions.

h)�Resposta�a�consultes: comprovar quines instàncies de l’ontologia satisfan

una certa consulta. Generalment s’imposen restriccions sobre el format que

pot tenir aquesta consulta, com ara una condició expressada com una conjun-

ció de restriccions41 que cal que se satisfacin o una consulta en un llenguatge

com SPARQL.

Moltes d’aquestes eines tenen el seu origen en l’àmbit acadèmic, i han sorgit

a partir de grups o projectes de recerca i desenvolupats des de la universitat.

Malgrat això, moltes han acabat tenint un vessant comercial i ja són desenvo-

lupades i mantingudes des d’empreses.

(41)En anglès, conjunctive query.

Les funcionalitats concretes oferides per cada eina evolucionen en cada nova

versió. Més que oferir una descripció exhaustiva d’aquestes característiques en

la versió actual d’aquestes eines, a continuació repassem quins són els criteris

que cal tenir en compte a l’hora de triar una eina per a raonar amb ontologies:

a)�Llicència: hi ha diversitat de llicències per a aconseguir i utilitzar aquestes

eines, sense cost o de pagament.

Llista de raonadors

Podeu trobar una llista actua-
litzada de raonadors per a lògi-
ca descriptiva i ontologies en
l’URL següent:
“Description logic reasoners”

http://www.cs.man.ac.uk/~sattler/reasoners.html
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• Gratuïta: els raonadors que tenen un origen acadèmic se solen publicar

utilitzant una llicència gratuïta de programari obert, com pot ser GPL o

LGPL.

• Usos�científics: en altres casos no s’ofereix una llicència de programari

obert, però sí que se’n permet l’ús gratuït per a aplicacions acadèmiques

o de recerca.

• Comercial: finalment, els raonadors desenvolupats per empreses

s’ofereixen amb llicències de pagament, que permeten utilitzar el raona-

dor per a aplicacions amb afany de lucre. Generalment, en el preu de la

llicència està inclòs un servei de manteniment i suport. En algunes eines,

hi ha un període de prova gratuït de durada o funcionalitats limitades.

b)� Expressivitat: cada raonador admet un llenguatge de lògica descriptiva

diferent, amb un conjunt d’operadors diferent. Usualment aquests llenguat-

ges no coincideixen perfectament amb els llenguatges d’OWL: hi ha parts de

l’estàndard OWL que no s’admeten i s’afegeixen extensions pròpies. Per aquest

motiu, és molt important revisar la descripció del raonador i el seu manual

d’ús per a entendre bé quin tipus de propietats s’admeten.

c)�Eficiència: hi ha moltes estratègies i optimitzacions per a accelerar el pro-

cés d’inferència i cada eina opta per implementar-ne algunes. Això és el que

condiciona l’expressivitat del raonador i fa que hi hagi eines més apropiades

per a determinats tipus de consultes.

d)�Interfícies�d’accés: els raonadors poden oferir diversos canals per a accedir

a les seves funcionalitats:

• Línia�de�comandaments: hi ha un conjunt de comandaments senzills per

a indicar al raonador els fitxers on està emmagatzemada l’ontologia i el

tipus d’inferència que s’hi vol fer, generant una sortida en format textual

o bé en un fitxer.

• Interfície�gràfica (GUI): el raonador disposa d’una interfície gràfica pròpia

que permet visualitzar l’ontologia i executar el raonament.

• API: el raonador ofereix una interfície de funcions, classes o mètodes que

poden ser invocats des d’un programa per a carregar una ontologia, rao-

nar-hi i recollir-ne el resultat. Generalment, cada eina ofereix l’API per a

algun llenguatge concret, que acostuma a ser el mateix que s’ha utilitzat

per a implementar l’eina (per exemple, Java, C++ o Lisp). A banda de la

interfície pròpia que pugui proporcionar cada raonador, la majoria també

implementa interfícies genèriques com ara OWLAPI42, DIG43 o les interfí-

cies d’algun entorn de treball. L’objectiu en aquest cas és millorar la mo-

(42)OWLAPI és una API Java per a
crear, manipular i serialitzar onto-
logies OWL. Per saber-ne més: The
OWL API.

(43)DIG (description logic implemen-
tation group interface) és una in-
terfície web (via peticions HTTP)
per a accedir a raonadors de lògica
descriptiva: The new DIG interface
standard (DIG 2.0).

http://owlapi.sourceforge.net/
http://owlapi.sourceforge.net/
http://dl.kr.org/dig/interface.html
http://dl.kr.org/dig/interface.html
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dularitat de les aplicacions de web semàntica i facilitar la substitució d’un

raonador per un altre sense haver de fer modificacions en el codi.

• Integració�en�un�editor�d’ontologies: les funcionalitats del raonador es

poden invocar des de la interfície gràfica d’un editor d’ontologies, és a dir,

el raonador es pot afegir com a ampliació (plug-in) de l’editor.

e)�Maduresa�i�suport: hi ha una gran diversitat de maduresa entre els raona-

dors existents. Alguns raonadors acadèmics són simplement prototipus que

serveixen com a prova de concepte i, per tant, no estan pensats per a ser uti-

litzats en projectes reals. Això significa que és important comprovar si hi ha

una comunitat d’usuaris darrere de l’eina i si es fa un manteniment de l’eina,

ja sigui afegint noves funcionalitats o publicant noves versions que corregei-

xen errades.

Com a exemple, il·lustrem a continuació alguns dels raonadors sobre ontologi-

es més coneguts i n’avaluem algunes de les dimensions que acabem d’explicar.

Dins d’aquesta avaluació, destaquem la manca de suport que té OWL Full en-

tre els diferents raonadors, com ja havíem avançat en descriure els diferents

subllenguatges d’OWL.

Raonador Llicència Escrit en Expressivitat Interfícies Darrera versió

HermiT OWL
Reasoner

Codi obert (LGPL) Java OWL2: suportat Línia de comandaments
OWLAPI (Java)
Plug-in Protégé

1.3.7 (març 2013)

Pellet Codi obert (AGPL)
Comercial

Java OWL�Lite: suportat
OWL�DL: suportat
OWL�Full: només propietats
“invers”
OWL�2: suportat

Línia de comandaments
OWLAPI (Java)
DIG (HTTP)
Jena (Java)
Plug-in Protégé

2.3 (agost 2011)

RacerPro Usos científics
Comercial
Prova gratuïta

Lisp OWL�Lite: suportat
OWL�DL: suportat sense nomi-
nals ni tipus de dades definits
per l’usuari
OWL�2: només restriccions nu-
mèriques qualificades

Línia de comandaments
GUI (RacerPorter)
OWLAPI (Java)
DIG (HTTP)
Java API (JRacer)
Lisp API (LRacer)
Plug-in Protégé

2.0 (nov. 2012)

FaCT++ Codi obert (LGPL) C++
Java (JFact)

OWL�2: suportat sense claus
(keys), només s’admeten al-
guns tipus de dades

OWLAPI
DIG (HTTP)
Plug-in Protégé

1.6.2 (feb. 2013)

http://www.hermit-reasoner.com
http://www.hermit-reasoner.com
http://pellet.owldl.com
http://www.racer-systems.com
http://code.google.com/p/factplusplus
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Resum

Aquest mòdul presenta la web semàntica, una evolució de la web en què el

coneixement pot ser utilitzat automàticament per programes intel·ligents grà-

cies a anotacions semàntiques que en descriuen la interpretació. En aquesta

visió la representació del coneixement i les ontologies en particular tenen un

paper molt rellevant, com a mecanismes per a descriure la semàntica.

S’ha analitzat l’arquitectura de la web semàntica i tots els estàndards que hi

donen suport, i s’han destacat RDF, RDF Schema i OWL. També s’han descrit

les aplicacions de la web semàntica que s’han desenvolupat fins al moment, i

s’han destacat, per exemple, iniciatives com linked data o open data.

A escala metodològica, s’ha estudiat en detall el procés de construcció d’una

ontologia, analitzant diferents alternatives. Aquest procés és molt rellevant,

ja que és un dels passos indispensables en qualsevol projecte relacionat amb

la web semàntica. També s’ha presentat la lògica descriptiva, un llenguatge

formal clau per a entendre els processos de raonament en la web semàntica.

Finalment, s’han analitzat alguns recursos i eines disponibles per a la web se-

màntica, i s’ha destacat que alguns són de tipus gratuït o acadèmic, però que

també n’hi ha de caràcter comercial. Precisament, el fet que alguns aspectes

de la web semàntica ja no formin part de l’àmbit de la recerca sinó de l’àmbit

dels negocis és un bon indicador del grau de progrés de la web semàntica.
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Exercicis d'autoavaluació

1. Penseu en un projecte o doneu un exemple per a publicar dades en obert.

2. La “Real Casa de la Moneda” requereix una petita ontologia per a publicar el seu catàleg.
Utilitzant els passos descrits, indiqueu en cada etapa què es faria, com per exemple la reuti-
lització d’una ontologia ja existent. Creeu també alguns triplets d’exemple.

3. Modifiqueu l’exemple 39, “Ampliació del vocabulari d’esdeveniments esportius”, amb in-
formació de la ubicació física i temporal de les competicions. Feu ús de vocabularis externs.
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Solucionari

1. Per exemplificar l’ús de dades en obert posarem el cas real de la iniciativa Open Govern-
ment Data.

Open Government Data és una iniciativa recent per a la publicació en obert les dades públi-
ques de l’Administració. Aquesta iniciativa consisteix a posar la informació de què disposa
el sector públic (i que no està subjecte a cap restricció legal de privacitat o confidencialitat)
a l’abast de tothom per mitjà de formats digitals estandarditzats. No és un simple procés
de publicar dades, sinó que va més enllà i pretén fomentar el retorn a la societat de la seva
informació i fomentar així que les utilitzin per tot allò que es vulgui.

a)�Quins�són�els�objectius?

• Construir una comunitat entorn de les dades, i demostrar que el món és molt millor amb
dades obertes que tancades.

• Crear un espai comú per a fer coincidir polítics i gent interessada amb aquesta iniciativa.
• Construir quelcom perquè la gent entengui el perquè de l’obertura de les dades.
• Permetre utilitzar dades que tenim a l’abast per a poder trobar solucions factibles als

problemes que es trobin els ciutadans.

b)�Què�es�vol�aconseguir?

• Transformar la manera com el ciutadà es relaciona amb l’Administració.
• Millorar la democràcia, oferir un nou canal per a participar en la societat.
• Posicionar el govern com un actor més en la societat.
• Construir un model generalitzat de com funciona la societat i com s’organitza.

c)�Què�possibilita?

• Donar un valor econòmic. Permet a empreses, individus i organitzacions sense ànim
de lucre construir aplicacions i serveis útils, interessants i valuosos per a la societat. En
moments de crisi, això fomenta noves iniciatives.

• Ser democràtic, possibilitar la transparència i la participació en el govern.
• Detectar possibles focus de corrupció amb pràctiques injustes i il·legals, mostrar com es

gasten i s’inverteixen els diners públics.
• Capacitar als ciutadans per a prendre decisions millors sobre la seva vida.
• Fer més eficient i efectiva la gestió pública.
• Fer evidents les llacunes d’informació.
• Fomentar debats sobre com s’utilitzen els diners del contribuent.

Tot seguit mostrem tres exemples entorn de la iniciativa:

• Com a exemple d’administració pública que ofereix dades en obert tenim l’Ajuntament
de Barcelona (http://www.example.org/opendata/) i el de Nova York (https://
nycopendata.socrata.com/). Cadascuna publica conjunts de dades d’informació econò-
mica, de territori, d’entorn urbà, de població, de cultura, etc. Es pot consultar quines
altres administracions públiques del món també ofereixen dades al portal web Data.gov.

• Altres iniciatives, com la “On van a parar els meus diners?” (Regne Unit:
http://wheredoesmymoneygo.org/, Espanya: http://www.dondevanmisimpuestos.es/), o
Farmsubsidy.org (http://farmsubsidy.org), organitzen dades publiques per mostrar a la
societat informació qui rep què i perquè.

• Finalment, hi ha altres possibilitats que van més enllà de subministrar conjunts de dades
o mostrar simplement informació organitzada. Per exemple, hi ha projectes per a infor-
mar de l’estat del trànsit o de la contaminació atmosfèrica que donen un servei mitjan-
çant l’ús d’aquestes dades.

2. Es vol desenvolupar una ontologia en el camp de l’encunyació de moneda de la “Casa
Real de Moneda”.

Pas�1.�Determinar�el�domini�i�l’abast�de�l’ontologia

Es planifica utilitzar-la en aplicacions destinades a informar de tot el que està relacionat amb
la presentació i venda de monedes. Així, contindrà conceptes que descriguin la informació
d’emissions de monedes, tipus de material i valor; col·leccions commemoratives, i sistemes
d’emmagatzemament, com els estoigs. Principalment, es preveu que sigui utilitzada per bo-
tigues de venda al detall.

Preguntes de verificació:

• Quantes monedes de plata hi ha en circulació?
• Quines col·leccions hi ha a partir del 2012?

http://opengovernmentdata.org/
http://opengovernmentdata.org/
http://www.example.org/opendata/
https://nycopendata.socrata.com/
https://nycopendata.socrata.com/
http://www.data.gov/
http://wheredoesmymoneygo.org/
http://www.dondevanmisimpuestos.es/
http://farmsubsidy.org
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• Hi ha alguna col·lecció sobre pintors?
• En quin any es va posar en circulació la primera moneda d’euro?
• Quin és el valor màxim d’una moneda?

Analitzant aquestes preguntes podem comprovar que l’ontologia tindrà informació de les
col·leccions de monedes, organitzant-les per anys, valors, aliatge, preus.

Pas�2.�Considerar�la�reutilització�d’ontologies�existents

A l’hora de definir certs components de la nostra ontologia, serà més senzill aprofitar onto-
logies ja creades. En concret, per a especificar els preus, mesures, unitats i codis de monedes.

Per això utilitzarem les ontologies públiques següents:

• Good Relations
• Measurement Units

Pas�3.�Enumerar�els�termes�rellevants�de�l’ontologia

Termes importants i relatius a la moneda poden ser: preu, aliatge, pes, tiratge màxim, estoig,
col·lecció, or, plata, bronze, any de posada en circulació, temàtica, etc.

Pas�4.�Definir�les�classes�i�la�jerarquia

Utilitzant l’estratègia top-down, primer de tot definirem les classes generals i tot seguit les
especialitzarem.

Les classes generals serien: col·lecció, moneda, expositor i aliatge.

Classe Especialització (subclasses)

col·lecció col·lecció europea
col·lecció espanyola
col·lecció monedes del món

moneda moneda de curs legal
moneda historicocommemorativa

expositor estoig de monedes
estoig de monedes i segells

aliatge aliatge de bronze
aliatge de plata
aliatge d’or

 
Pas�5.�Definició�de�les�propietats�de�les�classes

Cada classe té les propietats següents:

Classe Propietats

col·lecció temàtica, any de publicació, conjunt de monedes, opcionalment pot portar un expositor

moneda aliatge, pes, diàmetre, tiratge màxim, any de publicació, unitat monetària, preu de venda i ISO 4217

moneda de curs legal any de posada en circulació

expositor tiratge màxim, preu de venda, nombre de monedes

estoig de monedes i segells nombre de monedes, nombre de segells

aliatge percentatge de puresa

 

http://purl.org/goodrelations/v1
http://forge.morfeo-project.org/wiki_en/index.php/Units_of_measurement_ontology
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Pas�6.�Definir�les�restriccions�de�les�propietats

Definim les propietats:

Propietat Domini Rang

hasYear col·lecció, moneda data

hasAlloy moneda aliatge

hasWeight moneda gr:QuantitativeValue*

hasDiameter moneda muo:UnitOfMeasurement**

maxCirculation moneda, expositor enter

hasPublishedYear moneda data

hasUnitPrice moneda gr:UnitPriceSpecification*

hasPrice moneda, expositor gr:UnitPriceSpecification*

hasCirculationYear moneda data

hasCoins col·lecció moneda

hasDisplayCase col·lecció expositor

hasPurity aliatge muo:UnitOfMeasurement**

hasQuantityCoins expositor enter

hasQuantityStamps estoig de monedes i segells enter

* Utilitza l’espai de noms gr.
** Utilitza l’espai de noms muo i també caldrà utilitzar ucum.

 
Pas�7.�Crear�instàncies

Col·lecció de monedes “Pintores españoles V: Joan Miró” (referència 8833382):

• moneda “Casa de la palmera” (referència 92827025): aliatge de plata (925), pes 168,75
g, 73 mm de diàmetre, 5.000 unitats en circulació, unitat de 50 euros, i amb preu de
314,60 euros

• moneda “Personajes y Pájaros con un perro” (referència 92827022): aliatge de plata (925),
pes 27 g, 40 mm de diàmetre, 10.000 unitats en circulació, unitat de 10 euros, i amb preu
de 60,50 euros

• moneda “Retrato de una Niña” (referència 92827026): aliatge d’or (999), pes 27 g, 38 mm
de diàmetre, 3.000 unitats en circulació, unitat de 400 euros, i amb preu de 1.520,20 euros

Els triplets RDF quedarien de la manera següent (utilitzarem la URIRef abreujada crm, per a
representar l’espai de noms inventat http://www.casarealmoneda.es/ont/crm).

Primer de tot declarem les classes i subclasses:

crm:Collection rdf:type rdfs:Class
crm:EuropeanCollection rdf:type rdfs:Class
crm:SpanishCollection rdf:type rdfs:Class
crm:WorldCoinsCollection rdf:type rdfs:Class
crm:EuropeanCollection rdf:subClassOf rdfs:Collection
crm:SpanishCollection rdf:subClassOf rdfs:Collection
crm:orldCoinsCollection rdf:subClassOf rdfs:Collection
crm:Coin rdf:type rdfs:Class
crm:TenderCoin rdf:type rdfs:Class
crm:HistoricallyCommemorativeCoin rdf:type rdfs:Class
crm:TenderCoin rdf:subClassOf rdfs:Coin
crm:HistoricallyCommemorativeCoin rdf:subClassOf rdfs:Coin
crm:DisplayCase rdf:type rdfs:Class

http://purl.org/goodrelations/v1#
http://purl.oclc.org/net/muo/muo#
http://purl.oclc.org/net/muo/ucum#
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crm:CoinsCase rdf:type rdfs:Class
crm:CoinsAndStampsCase rdf:type rdfs:Class
crm:CoinsCase rdf:subClassOf rdfs:DisplayCase
crm:CoinsAndStampsCase rdf:subClassOf rdfs:DisplayCase
crm:Alloy rdf:type rdfs:Class
crm:BronzeAlloy rdf:type rdfs:Class
crm:SilverAlloy rdf:type rdfs:Class
crm:GoldAlloy rdf:type rdfs:Class
crm:BronzeAlloy rdf:subClassOf rdfs:Alloy
crm:SilverAlloy rdf:subClassOf rdfs:Alloy
crm:GoldAlloy rdf:subClassOf rdfs:Alloy

Seguidament les propietats:

crm:hasYear rdf:type rdfs:Property
crm:hasYear rdfs:domain crm:Collection
crm:hasYear rdfs:domain crm:Coin
xsd:date rdf:type rdfs:Datatype
crm:hasYear rdfs:range xsd:date
crm:hasAlloy rdf:type rdfs:Property
crm:hasAlloy rdfs:domain crm:Coin
crm:hasAlloy rdfs:range crm:Alloy
crm:hasWeight rdf:type rdfs:Property
crm:hasWeight rdfs:domain crm:Coin
crm:hasWeight rdfs:range gr:QuantitativeValue
crm:hasDiameter rdf:type rdfs:Property
crm:hasDiameter rdfs:domain crm:Coin
crm:hasDiameter rdfs:range muo:UnitOfMeasurement
crm:maxCirculation rdf:type rdfs:Property
crm:maxCirculation rdfs:domain crm:Collection
crm:maxCirculation rdfs:domain crm:Coin
xsd:integer rdf:type rdfs:Datatype
crm:maxCirculation rdfs:range xsd:integer
crm:hasPublishedYear rdf:type rdfs:Property
crm:hasPublishedYear rdfs:domain crm:Coin
crm:hasPublishedYear rdfs:range xsd:date
crm:hasUnitPrice rdf:type rdfs:Property
crm:hasUnitPrice rdfs:domain crm:Coin
crm:hasUnitPrice rdfs:range gr:UnitPriceSpecification
crm:hasPrice rdf:type rdfs:Property
crm:hasPrice rdfs:domain crm:Collection
crm:hasPrice rdfs:domain crm:Coin
crm:hasPrice rdfs:range gr:UnitPriceSpecification
crm:hasCirculationYear rdf:type rdfs:Property
crm:hasCirculationYear rdfs:domain crm:Con
crm:hasCirculationYear rdfs:range xsd:date
crm:hasCoins rdf:type rdfs:Property
crm:hasCoins rdfs:domain crm:Collection
crm:hasCoins rdfs:range crm:Coin
crm:hasDisplayCase rdf:type rdfs:Property
crm:hasDisplayCase rdfs:domain crm:Collection
crm:hasDisplayCase rdfs:range crm:DisplayCase
crm:hasPurity rdf:type rdfs:Property
crm:hasPurity rdfs:domain crm:Alloy
crm:hasPurity rdfs:range muo:UnitOfMeasurement
crm:hasQuantityCoins rdf:type rdfs:Property
crm:hasQuantityCoins rdfs:domain crm:DisplayCase
crm:hasQuantityCoins rdfs:range xsd:integer
crm:hasQuantityStamps rdf:type rdfs:Property
crm:hasQuantityStamps rdfs:domain crm:CoinsAndStampsCase
crm:hasQuantityStamps rdfs:range xsd:integer

I finalment algunes instàncies:

crm:8833382 rdf:type crm:Collection
crm:8833382 rdf:label “Pintores españoles V: Joan Miró”
crm:8833382 crm:hasCoin crm:92827025
crm:8833382 crm:hasCoin crm:92827022
crm:8833382 crm:hasCoin crm:92827026

crm:92827025 rdf:type crm:Coin
crm:92827025 rdf:label “Casa de la palmera”



CC-BY-NC-ND • PID_00199491 80 Ontologies i web semàntica

crm:92827025 crm:hasAlloy crm:SilverAlloy925
crm:SilverAlloy925 rdf:type crm:SilverAlloy
crm:SilverAlloy925 crm:hasPurity crm:9250per
crm:9250per rdf:type ucum:gram-percent
crm:9250per muo:numericalValue 92,50
crm:92827025 crm:hasYear “2012-01-01”
crm:92827025 crm:hasWeight crm:168_75gr
crm:168_75gr rdf:type gr:QuantitativeValueFloat
crm:168_75gr gr:hasValueFloat 168,75
crm:168_75gr gr:hasUnitOfMesurement GM
crm:92827025 crm:hasDiameter crm:73mm
crm:73mm rdf:type ucum:milli
crm:73mm muo:numericalValue 73
crm:92827025 crm:maxCirculation 5.000
crm:92827025 crm:hasUnitPrice crm:50euros
crm:50euros rdf:type gr:UnitPriceSpecification
crm:50euros gr:hasCurrencyValue 50
crm:50euros gr:hasCurrency EUR
crm:92827025 crm:hasPrice crm:314_60euros
crm:314_60euros df:type gr:UnitPriceSpecification
crm:314_60euros gr:hasCurrencyValue 314,60
crm:314_60euros gr:hasCurrency EUR

crm:92827022 rdf:type crm:Coin
crm:92827022 rdf:label “Personajes y Pájaros con un perro”
crm:92827022 crm:hasAlloy crm:SilverAlloy925
crm:92827022 crm:hasYear “2012-01-02”
crm:92827022 crm:hasWeight crm:27gr
crm:27gr rdf:type gr:QuantitativeValueFloat
crm:27gr gr:hasValueFloat 27
crm:27gr gr:hasUnitOfMesurement GM
crm:92827022 crm:hasDiameter crm:40mm
crm:40mm rdf:type ucum:milli
crm:40mm muo:numericalValue 40
crm:92827022 crm:maxCirculation 10.000
crm:92827022 crm:hasUnitPrice crm:10euros
crm:10euros rdf:type gr:UnitPriceSpecification
crm:10euros gr:hasCurrencyValue 10
crm:10euros gr:hasCurrency EUR
crm:92827022 crm:hasPrice crm:65_50euros
crm:65_50euros df:type gr:UnitPriceSpecification
crm:65_50euros gr:hasCurrencyValue 65,60
crm:65_60euros gr:hasCurrency EUR

crm:92827026 rdf:type crm:Coin
crm:92827026 rdf:label “Retrato de una Niña”
crm:92827026 crm:hasAlloy crm:GoldAlloy999
crm:GoldAlloy999 rdf:type crm:GoldAlloy
crm:GoldAlloy999 crm:hasPurity crm:9990per
crm:9990per rdf:type ucum:gram-percent
crm:9990per muo:numericalValue 99,90
crm:92827026 crm:hasYear “2012-01-01”
crm:92827026 crm:hasWeight crm:27gr
crm:27gr rdf:type gr:QuantitativeValueFloat
crm:27gr gr:hasValueFloat 27
crm:27gr gr:hasUnitOfMesurement GM
crm:92827026 crm:hasDiameter crm:38mm
crm:38mm rdf:type ucum:milli
crm:38mm muo:numericalValue 38
crm:92827026 crm:maxCirculation 3.000
crm:92827026 crm:hasUnitPrice crm:400euros
crm:400euros rdf:type gr:UnitPriceSpecification
crm:400euros gr:hasCurrencyValue 400
crm:400euros gr:hasCurrency EUR
crm:92827026 crm:hasPrice crm:1520_20euros
crm:1520_20euros df:type gr:UnitPriceSpecification
crm:1520_20euros gr:hasCurrencyValue 1.520,20
crm:1520_20euros gr:hasCurrency EUR

3. S’han trobat a Internet els recursos externs següents que ens serviran:
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Ús URI del vocabulari Espai de noms

Localització http://www.geonames.org/ontology# gn

Geolocalització http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos# wgs84_pos

Ubicació temporal http://www.w3.org/2002/12/cal# cal

 
La primera modificació serà en l’única propietat, data d’inici, que identifica la temporalitat
de l’esdeveniment. La podem ampliar amb informació, per exemple de la data de finalització
(cal:dtend) i la durada (cal:duration), i també aprofitant per a canviar el rang de la data d’inici
(cal:dtstart):

sport:StartDate rdf:type rdfs:Property
sport:StartDate rdfs:domain sport:Competition
sport:StartDate rdfs:range cal:dtstart

sport:EndDate rdf:type rdfs:Property
sport:EndDate rdfs:domain sport:Competition
sport:EndDate rdfs:range cal:dtend

sport:Duration rdf:type rdfs:Property
sport:Duration rdfs:domain sport:Competition
sport:Duration rdfs:range cal:duration

Però si el que volem és fer més flexible la definició de la temporalitat de l’esdeveniment,
caldria tenir un element més complex per a identificar freqüències, intervals, etc. El recurs
que permet aquesta definició és cal:Vevent. Per tant, substituïm tots els triplets anteriors pel
conjunt següent:

sport:TimeEvent rdf:type rdfs:Property
sport: TimeEvent rdfs:domain sport:Competition
sport: TimeEvent rdfs:range cal:Vevent

L’altra propietat per millorar és “tenir una ubicació”, que en l’exemple únicament és
un literal de text. Ara la modificarem perquè expressi més informació detallada: el pa-
ís (gn:countryCode), el nom del lloc (gn:name), una latitud (wgs84_pos:lat) i una longitud
(wgs84_pos:long):

sport: hasLocation rdfs:domain sport:Competition
sport:hasLocation rdf:type rdfs:Porperty
sport:hasLocation rdfs:range sport:Location

sport: hasCountry rdf:type rdfs:Porperty
sport: hasCountry rdfs:domain sport:Location
sport: hasCountry rdfs:range gn:countryCode

sport: hasPlace rdf:type rdfs:Porperty
sport: hasPlace rdfs:domain sport:Location
sport: hasPlace rdfs:range gn:name

sport: hasLatitude rdf:type rdfs:Porperty
sport: hasLatitude rdfs:domain sport:Location
sport: hasLatitude rdfs:range wgs84_pos:lat

sport: hasLongitude rdf:type rdfs:Porperty
sport: hasLongitude rdfs:domain sport:Location
sport: hasLongitude rdfs:range wgs84_pos:long

http://www.geonames.org/ontology#
http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#
http://www.w3.org/2002/12/cal#
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Glossari

ABox  Vegeu descripció de l’univers.

agent  m  Programari intel·ligent i autònom que pot percebre el seu entorn i actuar sobre
aquest de manera racional per aconseguir uns objectius.

axioma  m  En la lògica descriptiva, cadascun dels elements de la terminologia, que pot ser
una definició de concepte o rol o bé establir una relació d’inclusió entre conceptes o rols.

base de coneixement  f En la lògica descriptiva, el conjunt format per una terminologia
i una descripció de l’univers.
Vegeu terminologia, descripció de l’univers.

cercador semàntic  m  Motor de cerca que explota la informació semàntica continguda
en les pàgines web per a aconseguir millorar les respostes a les consultes dels usuaris.

classe  f  Vegeu concepte.

concepte  m  En la lògica descriptiva, element que denota un conjunt d’instàncies i que es
pot definir segons altres conceptes o bé indicar si està inclòs en altres conceptes. És un terme
anàleg a les classes dels documents RDF.

DAML  m  Sigla de DARPA Agent mark-up language, un llenguatge per a la descripció
d’ontologies precursor d’OWL.

DAML-OIL  m  Fusió dels llenguatges DAML i OIL que va inspirar el llenguatge OWL.

descripció de l’univers  f En la lògica descriptiva, el conjunt d’instàncies dels conceptes
i rols definits en la terminologia.
Vegeu terminologia, rol.

description logic   f  Vegeu lògica descriptiva.

DL  f  Vegeu lògica descriptiva.

entorn de treball per a la web semàntica  m Plataforma que proporciona serveis per
a la web semàntica als quals es pot accedir des d’un llenguatge de programació per mitjà de
crides a una API.
en framework

enunciat  m  Vegeu triplet.

folksonomia  f  Mecanisme de classificació col·laborativa d’un conjunt de recursos, en el
qual cada usuari proposa termes per a descriure un recurs, procés del qual resulta un conjunt
d’etiquetes simples en un espai de noms pla.

HTML  m  Sigla d’Hyper Text Mark-up Language, el llenguatge de marques estàndard utilitzat
per a descriure les pàgines web.

linked data   m  Moviment per afavorir la publicació de dades a la web seguint uns criteris
que permetin interpretar el contingut i relacionar-les (enllaçar-les) amb altres conjunts de
dades existents.

lògica descriptiva  f  Família de llenguatges formals que permeten expressar propietats
rellevants per a la representació del coneixement i raonar sobre aquestes.

N3  Vegeu Notation3.

Notation3  Notació textual estàndard per a serialitzar documents RDF en una sintaxi com-
pacta que facilita la lectura humana.

OIL  m  Sigla d’Ontology Interchange Language, un llenguatge per a la descripció
d’ontologies inspirat en la lògica descriptiva i precursor d’OWL.

ontology engineering   f  Denominació del procés de construcció d’una ontologia.

open data   m  Moviment partidari de la publicació de dades amb llicències que en permetin
el lliure accés, ús, modificació i redistribució.
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OWL  m  Sigla d’Ontology Web Language, un llenguatge estàndard per a la descripció
d’ontologies inspirat en la lògica descriptiva i llenguatges previs com DAML-OIL.

predicat  m  Element que relaciona un subjecte i un objecte dins un triplet RDF. Aquest
terme és equivalent al de rol dins la lògica descriptiva.

pregunta de verificació / rellevància / competència  f  Consulta sobre un domini
utilitzada en el procés de construcció d’ontologies amb doble finalitat: per a descriure els
problemes tipus que l’ontologia hauria de ser capaç de respondre i per a validar si l’ontologia
és completa.

propietat  f  Vegeu predicat.

RDF  m  Sigla de Resource Description Framework, un estàndard del W3C que descriu un
model de dades per a la web semàntica basat en enunciats de la forma subjecte-predicat-ob-
jecte.

RDF/XML  m  Notació textual estàndard que permet serialitzar documents RDF seguint la
sintaxi XML.

RDF*  m  Terme genèric que engloba les tecnologies RDF, RDFa i RDF Schema.

RDFS  m  Vegeu RDF Schema.

RDF Schema  m  Estàndard que estén RDF per a permetre la definició de vocabularis i con-
junts de propietats semàntiques, que defineix un conjunt de classes i propietats i la jerarquia
de relacions entre aquests.

RDFa  m  Sigla de Resource Description Framework in attributes, un mecanisme per a marcar
documents XML amb dades RDF.

rol  m  En la lògica descriptiva, relació binària que s’estableix entre dos individus. És equi-
valent als termes predicat i propietat dels documents RDF.

serialització  f  Procés de codificació de dades en un format textual o binari per a emma-
gatzemar-les, transportar-les o intercanviar-les.

servei web  m  Sistema de programari capaç de permetre la interoperabilitat màquina-mà-
quina sobre una xarxa, per mitjà d’una interfície descrita en un format processable per mà-
quines.

SOAP  m Sigla de Simple Object Access Protocol, un protocol de comunicació basat en XML
i dissenyat per a l’intercanvi d’informació estructurada per a accedir a serveis web d’Internet.
Vegeu servei web.

SPARQL  m  Sigla de Simple Protocol And RDF Query Language, un llenguatge estàndard
per a la consulta de coneixement en format RDF.

TBox  Vegeu terminologia.

terminologia  f  En la lògica descriptiva, conjunt de definicions de conceptes i rols i les
seves relacions jeràrquiques d’inclusió. A escala de documents RDF, aquesta idea s’acostuma
a anomenar vocabulari.

triplestore   m  Eina destinada a l’emmagatzemament i consulta de grans volums de dades
RDF. Es pot veure com una base de dades d’informació semàntica.

triplet  m  Enunciat d’un document RDF que descriu una relació subjecte-predicat-objecte.

UML  m  Sigla de Unified Modeling Language, una notació estàndard de l’Object Manage-
ment Group per a la modelització en l’àmbit de l’enginyeria del programari. Aquesta notació
incorpora diagrames, com ara el diagrama de classes, que es pot fer servir per a descriure una
jerarquia de classes.

Unicode  m  Conjunt de caràcters estàndard que permet expressar text en qualsevol alfabet,
incloent-hi alfabets no llatins com ara l’àrab, el ciríl·lic o el xinès.

URI  m  Sigla de Uniform Resource Identifier, un format estàndard per a identificar recursos
de manera única.
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URL  m  Sigla de Uniform Resource Locator, un tipus concret d’URI que permet identificar
i localitzar un recurs dins la web.

vocabulari  m  Vegeu terminologia.

W3C  m  Sigla de World Wide Web Consortium, una comunitat internacional dedicada al
desenvolupament d’estàndards per a la web.

WSDL  m Sigla de Web Service Description Language, un format estàndard XML utilitzat per
a descriure la funcionalitat pública oferta per un servei web.
Vegeu servei web.

XML  m  Sigla d’eXtensible Mark-up Language, un llenguatge de marques per a intercanviar
informació que permet, entre moltes altres aplicacions, la serialització de dades anotades
semànticament.
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Annex

Serialització�del�vocabulari�d’esdeveniments�esportius

Tot seguit mostrem la sintaxi per a descriure les classes de l’exemple de “Vo-

cabulari d’esdeveniments esportius”.

<rdf:RDF

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

   xml:base="http://www.schema.org/sport">

   <rdf:Description rdf:ID="SportDiscipline">

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

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Athletics">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Cycling">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Football">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="SportingEvent">

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

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Competition">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportingEvent" />

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Tournament">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportingEvent" />

   </rdf:Description>
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</rdf:RDF>

Serialització�abreujada�del�vocabulari�d’esdeveniments�esportius

<rdf:RDF

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

   xml:base="http://www.schema.org/sport">

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

   <rdfs:Class rdf:ID="Athletics">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />

   </rdf rdfs:Class>

   <rdf:Class rdf:ID="Cycling">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />

   </rdf rdfs:Class>

   <rdf:Class rdf:ID="Football">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportDiscipline" />

   </rdf rdfs:Class>

   <rdf:Class rdf:ID="SportingEvent" />

   <rdf:Class rdf:ID="Competition">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportingEvent" />

   </rdf rdfs:Class>

   <rdf:Class rdf:ID="Tournament">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="#SportingEvent" />

   </rdf rdfs:Class>

</rdf:RDF>

Serialització�de�les�propietats�del�vocabulari�d’esdeveniments�esportius

<rdf:RDF

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

   xmlns:foaf="xmlns.com/foaf/0.1/"

   xml:base="http://www.schema.org/sport">

   ...

   <rdf:Description rdf:ID="CompetitionType">

      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/>
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      <rdfs:domain rdf:resource="#Competition"/>

      <rdfs:range rdf:resource="#SportDiscipline"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description

      rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">

      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="StartDate">

      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/>

      <rdfs:domain rdf:resource="#Competition"/>

      <rdfs:rangerdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description

      rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

     <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Datatype"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Location">

      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="hasLocation">

      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/>

      <rdfs:domain rdf:resource="#Competition"/>

      <rdfs:range rdf:resource="#Location"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="competesIn">

      <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Property"/>

      <rdfs:range rdf:resource="foaf:Agent"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Team">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="foaf:Agent"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Description rdf:ID="Player">

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

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="foaf:Agent"/>

   </rdf:Description>

</rdf:RDF>
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Serialització�abreujada�de�les�propietats�del�vocabulari�d’esdeveniments

esportius

<rdf:RDF

   xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

   xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

   xmlns:foaf="xmlns.com/foaf/0.1/"

   xml:base="http://www.schema.org/sport">

   ...

   <rdf:Property rdf:ID="CompetitionType">

      <rdfs:domain rdf:resource="#Competition"/>

      <rdfs:range rdf:resource="#SportDiscipline"/>

   </rdf:Property>

   <rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;date"/>

   <rdf:Property rdf:ID="StartDate">

      <rdfs:domain rdf:resource="#Competition"/>

      <rdfs:range rdf:resource="&xsd;date"/>

   </rdf:Property>

   <rdfs:Datatype rdf:about="&xsd;string"/>

   <rdf:Description rdf:ID="Location">

      <rdf:type rdf:resource="&xsd;string"/>

   </rdf:Description>

   <rdf:Property rdf:ID="hasLocation">

      <rdfs:domain rdf:resource="#Competition"/>

      <rdfs:range rdf:resource="#Location"/>

   </rdf:Property>

   <rdf:Property rdf:ID="competesIn">

      <rdfs:range rdf:resource="foaf:Agent"/>

   </rdf:Property>

   <rdf:Class rdf:ID="Team">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="foaf:Agent"/>

   </rdf:Class>

   <rdf:Class rdf:ID="Player">

      <rdfs:subClassOf rdf:resource="foaf:Agent"/>

   </rdf:Class>

</rdf:RDF>
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