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Introdução

As organizações têm demonstrado uma crescente
demanda por informações para seus processos.

Os processosprocessos organizacionaisorganizacionais estãoestão emem constanteconstante
melhoriamelhoria  busca incansável por parte das
organizações.

Introdução

Os principaisprincipais ativosativos das empresas nãonão sãosão as
construções, materiais ou equipamentos caros.

A gestãogestão dodo conhecimentoconhecimento éé umauma coleçãocoleção dede processosprocessos
que governa a criação,criação, disseminaçãodisseminação ee utilizaçãoutilização dodo
conhecimentoconhecimentoconhecimentoconhecimento.

x

Introdução

O conhecimento tem perna e caminha para casa todos os
dias.

Introdução

A retençãoretenção ee oo usouso dede ferramentasferramentas dede colaboraçãocolaboração ee
cooperaçãocooperação têm um papel fundamental para oo
conhecimentoconhecimento serser reaproveitadoreaproveitado posteriormente, sendo
revertido em vantagens competitivas.
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Motivação

ApresentarApresentar parapara asas organizaçõesorganizações aa importânciaimportância dada GCGC
comocomo novosnovos mecanismosmecanismos dede competitividadecompetitividade nasnas aplicaçõesaplicações
estratégicasestratégicas.

No meio corporativo, abrem-se oportunidades para o uso do
conhecimento utilizando ferramentas da web 2.0.

Motivação

 Os estudos iniciados em 2001 por Berners-Lee, sobre a
web semântica, começam a atingir a maturidade com a
possibilidade da eliminação da ambiguidade de conteúdos.

 Utilização de práticas de gestão de conteúdo semântico,
com vistas à proposição de enriquecimento de conteúdo
semântico nas ferramentas da web 2.0.

Motivação

 Na perspectiva acadêmica introduz novos elementos das
redes sociais na gestão da informação e do conhecimento.

Motivação

WIKI – em 
empresas?

Ent: “Como é feito hoje a avaliação da informação: através do
wiki”.

p

ColaboraçãoColaboração ee cooperaçãocooperação

 Cooperar é trabalhar junto de alguém (co-operar), operar em
conjunto, lado a lado, construindo algo com os outros.
(PIAGET, 1973).

 “Colaboração em massa” - Tapscott e Williams (2007) -ç p ( )
mudanças radicais na tecnologia, demografia, negócios, economia
e no mundo, estamos em uma nova era quando as pessoas
participam da economia como nunca antes.

ColaboraçãoColaboração ee cooperaçãocooperação

 O hipertexto surgiu como paradigma de construção social, visto
que os usuários reconstroem ou negociam seus próprios
conhecimentos. (PRIMO; RECUERO, 2003).

 Segundo Lévy (1999) o cenário Web oferece caminho para a
criação de uma internet mais colaborativa.ç

 O termo Web 2.0 surgiu durante uma conferência promovida pelas
empresas de mídia Media Live e O’Reilly Media, realizada em São
Francisco no ano de 2004. O precursor do termo Web 2.0 foi
O’Reilly.
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WebWeb SemânticaSemântica WebWeb SemânticaSemântica

BD

Linguística

KBS –
sistemas 
baseados 

em

Web 
Semântica

KM –
represen-

tação

CAS –
compu-
tação

orientada 
a serviços

em 
conheci-
mento

Fonte: Mika, 2007. Tradução e adaptação do autor.

WebWeb SemânticaSemântica

 Aplicações de tecnologias avançadas do conhecimento para
sistemas distribuídos em geral.

 Mitigar o GAP existente entre o conhecimento do usuário e
do computador.

WebWeb SemânticaSemântica

 Tecnologia semântica – aumentar a habilidade dos
computadores em dar respostas mais apropriadas.

HumanoHumano xx ComputadorComputador

 Retiramos rapidamente fragmentos do contexto.

 Dificuldade do computador – linguagem natural.

 Falta algum conhecimento secundário que somente o ser Falta algum conhecimento secundário que somente o ser
humano processa.

SoluçãoSolução SemânticaSemântica

 Fornecer “K” na forma que os computadores possam
processar.

 “K”: informação que já está descrita no conteúdo das
páginas, mas difícil de extrair.
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Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0Web 1.0, 2.0, 3.0 ... n.0

1995 - Ward Cunningham

Wikis

Criação de uma internet de cooperação colaborativa;

Hipertexto: paradigma de construção social - os usuários
reconstroem ou negociam seus próprios conhecimentos;

O usuário é um ser ativo e participante;O usuário é um ser ativo e participante;

Encontram-se, para cada membro de uma comunidade,
fontes estimuladoras para a vida em grupo;

 Os colaboradores que focam no radicalismo são
corrigidos por seus pares;

 Conteúdos fracos podem ser deletados facilmente;

 A violação das normas repedidas vezes faz com que os
colaboradores sejam impedidos de colaborar;colaboradores sejam impedidos de colaborar;

 Wikipédia - Pesquisa: comparação de 42 entradas das
ciências com a Enciclopédia Britânica on-line – menor
inciência de erros no wikipédia.

Wikis disponíveis

Não são poucos ... de Ferramentas a Plataformas.

Wikispaces

Site comparativo de Wikis

http://www.wikimatrix.org/
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Mediawiki

• Utilizado originalmente no Wikipedia;

• Free;Free;

• Wikimedia Foundation;

• San Francisco, CA;

• Criada em 2003 por Jimmy Wales.

Wikipedia

• Projeto com diversos wikis: 

Wikipedia, Wiktionary, Wikiquote, Wikibooks, 
Wikisource, Wikimedia Commons, Wikispecies, 
Wikinews, Wikimedia Incubator , Wikiversity, 
Meta-Wiki

• Ainda não é semântico – conta com algumas extensões.

Wiki é quente !!!!

But … ... Como obter respostas para:

• Os Arranha-céus da China com mais de 70 andares e 
construído a partir de 2005? 

• Ou, em Cingapura, Xangai, Ásia Oriental?

• Construído nos anos 1990-2000? 

• Com 50 / 60 andares ou  mais? 

• Ordenar por andares, no ano, altura? 

• Altura em metros?  



04/10/2010

6

Semantic Wikis - conceito

• Enriquecimento semântico do conteúdo e modificação 
dinâmica dos dados com os conceitos da WikiWikiWeb;

• Harmonia entre os dados estruturados e não estruturados;

• Extensão dos Wikis tradicionais;

• Permanecendo: colaboração;

• Conceitos semânticos: ontologias,
gráficos conceituais, RDF, OWL, etc;

• Possibilitar, além da navegação
por meio de links, ter uma
estrutura que a máquina entenda.

Semantic Wikis - características

• Classificação e anotação para os links;

• Apresentação dinâmica de conteúdo;

• Navegação mais rica;

• Metadados;

• Dados em triplas (sujeito – predicado – objeto);

• Busca semântica;

• Consultas embutidas (inline queries);

... ainda não está convencido das 
potencialidades de um Semantic Wiki?

http://pingthesemanticweb.com/stats/namespaces.php

Métodos de criação de ontologias

• Uschold e King;

• Methontology;

• On-To-Knowledge;

• Método Ian Harrocks;

 Método 101, dentre outros.

 O importante é a possibilidade de compartilhar a
compreensão comum da estrutura formal da informação
entre “coisas”.
Com vistas na melhora da extração e recuperação.
Para se modelar uma ontologia de um domínio não há um
único método correto – existem alternativas viáveis;
Conceitos da UML – facilitam muito.

Método 101

• Enforque interativo;

• Parte de uma versão inicial que será revisada e refinada
aos poucos;

Passo 1: * Domínio do escopo;
* Q á á l l t ã* Quem será o responsável pela manutenção
da ontologia? (o Admin ou qualquer usuário
do sistema);
* Levantar o contexto e os principais termos
para se fazer as anotações semânticas;
* Buscar outros termos utilizados no contexto;

Passo 2:
*Reuso de ontologias já existentes (busca e
análise de ontologias);

Método 101

Passo 3: * Enumeração dos termos importantes da
ontologia;

Passo 4: * Definição das classes (no ambiente Wiki,
classes são as categorias) e hierarquia entre
elas.

Passo 5: * Definição das propriedades das classes;

Passo 6: * Características de uma propriedade (tipo de
dados e valores permitidos para tal);

Passo 7: * Criação de instâncias (são as próprias
páginas Wikis (também chamadas de Articles)
com as anotações semânticas).
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Semantic Wikis 

... não são poucos os já existentes:

 AceWiki

 ArtificialMemory

 Semantic MediaWiki

 SwirrlArtificialMemory

 Wagn - Ruby on Rails

 KiWi

 Knoodl

 Metaweb - Freebase

 OntoWiki

Swirrl

 TaOPis

 TikiWiki

 zAgile Wikidsmart

 PhpWiki

 OpenRecord

MetaWeb

Semantic WikisSemantic Wikis

Fonte: Nova Spivack

Semantic MediaWiki

• As pesquisas iniciaram em 2005;

AIFB: the Informatics Institute of the Faculty of Economics andy
Business Engineering – Germany;

KIT - The Cooperation of Forschungszentrum
Karlsruhe GmbH and Universität Karlsruhe (TH);

Markus Krötzsch, 
Denny Vrandečić, 
Max Völkel

Semantic Mediawiki

Premissa:
- Precisa ser bem trabalhado para não se tornar um
obstáculo na implantação.

Características:Características:

- Extensão do MediaWiki;
- Nada é sobrescrito no MediaWiki;
- As funções são chamadas quando necessário;
- Marcação semântica simples;
- Não é necessário um grande conhecimento em ontologias;
- Wikipedia – promessa de se tornar Semântico;

Semantic Mediawiki – requisitos
para instalação

Apache

PHP

MySQL

Semantic Mediawiki - arquitetura

Fonte: Krotzsch, et al., 2007.
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Semantic Mediawiki x MediaWiki

Fonte: 
Volkel, et al., 
2006.

Semantic Mediawiki – estrutura 
ontológica

• Suporta ontologias Lightweihgt;
• Anotações no SMW são mapeadas para OWL DL;

• Toda página Wiki representa um elemento ontológico:• Toda página Wiki representa um elemento ontológico:

• Things;
• Categorias (Classes: forma de se construir uma metaclassificação);

• Propriedades (links anotados);
• Tipos de dados;
• Instâncias (as próprias páginas wikis);
• Além da URI.

Semantic Mediawiki – na prática

Apresentação na prática de um SWM:

 Estrutura das pastas; 
 Arquivos de configuração: LocalSettings.php

SMW Settings.php_ g p p

Special Pages: 

• Admin functions for SMW;
• Version;
• Semantic Statics;
• Statics;
• Preferences;

Categorias e SubcategoriasCategorias e Subcategorias

Acadêmico

Graduação Mestrado Doutorado Eventos Publicações

CongressosEncontros RevistasCongressos

- As subcategorias serão interpretadas como subclasses;
- As consultas às categorias retornarão as subcategorias.

Exemplo: Uma pesquisa em [[Category:publicacoes]] 
retornará todas as publicações em Congressos e Revistas

Semantic Mediawiki – na prática
• Categories;
• Properties;
• Types;
• Articles (instâncias – páginas: Centeris 2009; Contecsi 2008; 

Contecsi 2009; Contecsi 2010)

Instância Classes Atributos ou Tipos deInstância Classes
ou Categorias

Atributos ou 
Propriedades

Tipos de 
dados

category property type

Contecsi 2010 Congressos Cidade String

Classificacao String

Data evento Date

Tipo publicacao String

Relação entre instâncias (páginas)

São os links semanticamente enriquecidos.

As propriedades apontam para as páginas (instâncias). 

Exemplo: na página Contecsi 2008 (congressos) temos um p p g ( g )
link semântico: 

Aconteceu na [[cidade::São Paulo (cidade)]]

Aponta para a página São Paulo (cidade).



04/10/2010

9

O [http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/contecsi/ Contecsi]
aconteceu em [[data evento::jun 2008]] na [[cidade::São Paulo (cidade)]].

Classificação: [[classificacao::Bom]] 

[[tipo publicacao::Artigo]] publicado foi ... 

[[foaf:surname:=Zaidan]], [[foaf:firstName:=Fernando]] ... ISBN 978-85-99693-03-2

Contecsi

Artigo

Tipo 
pubicacao

http://www.tecsi.fea.usp.br/eventos/
contecsi/

São Paulo (cidade)

Bom

ISBN

Fernando

Jun2008

978-85-99693-03-2

Zaidan

foaf:surnamefoaf:firstName

Semantic Search

 Exportação para outros formatos – Ex: CSV – abrir com Excel

Inline queries – consultas embutidas

Modo de edição:

Clique para baixar as principais Publicações e ver os Congressos 
{{#ask:[[Category:Congressos]]}} que participei.

Modo de apresentação:

Clique para baixar as principais Publicações e ver os Congressos Centeris 2009, 
Contecsi 2008, Contecsi 2009, Contecsi 2010 que participei.

Outro exemplo, em forma de tabela:

Em forma de tabela - Modo de edição:
{{#ask: [[Category:Academico]] [[Classificacao::Excelente]] |
?Classificacao | 
?Data evento |
?Tipo publicacao |
}}

Outras funcionalidades

• Importação de ontologias – ainda na versão beta;
• Export pages;
• Export pages to RDF: OWL DL;

Outras funcionalidades

• navigation
* Recent Changes: (Usuário, IP, Data, comparação
com versão anterior, possibilidade de bloquear o
usuário, Rollback)

• guias (main page)
* Watch: acompanhar as modificações

* Discussion: faz com que o usuário seja mais ativo
como “autor” e estimule outros participantes.

• banners (avisos - como no Wikipedia)

Outras extensões do SWM

- Projeto Halo (navegação de ontologias, barra de ferramenta
semântica, auto completar);

- Semantic Forms – ajuda na atribuição de valores para as
propriedades, considerando os tipos de dados e os valores
permitidos. Vantagem: criação de templates para armazenar
dados semânticos.
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Outras extensões do SWM
- Cite: organização de referências e citações 

-CategotyTree: visão dinâmica e hieráquica da estrutura de 
categorias

- SPARQL:  modificações e configurações no BD MySQL.

Uma aplicação prática com SMW

Registro de experiências de docentes

Fonte:Gonçalves, 2008.

Uma aplicação prática com SMW

Fonte:Gonçalves, 2008.

Uma aplicação prática com SMW

Fonte:Gonçalves, 2008.

Wikis Semânticos em funcionamento
Knoodl

Wikis Semânticos em funcionamento
Knoodl
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Wikis Semânticos em funcionamento Wikis Semânticos em funcionamento

Wikis Semânticos em funcionamento Conclusões
A capacidade de colaboração e cooperação torna-se rica e

eficaz com a facilidade para a documentação.

Encontrou-se na filosofia wiki combinada com os métodos
da web semântica uma nova abordagem da gestão do
conhecimento.

Comunidades poderão construir as suas próprias
aplicações semânticas usando suas ontologias OWL e bases
de conhecimento.

Constatou-se a facilidade de uso dos wikis semânticos, em
especial o Semantic MediaWiki, para pessoas que não são
especialistas em lógica ou ontologias.

Conclusões

A RDF fornece uma semântica simplificada com boa
representação para o tratamento de metadados.

Utilizando os dados semânticos, os SW resolveram alguns
problemas principais dos wikis atuais, como consistência de
conteúdo, acesso ao conhecimento e reuso do
conhecimento.

A aceitação universal dos padrões para o registro do
conteúdo semântico oferecerá o progresso para criação,
armazenamento, manutenção, compartilhamento e
disseminação dos dados e das ontologias, melhorando a
performance e a escalabilidade.

O planejamento é indispensável!
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