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Apêndice I - Vocabulário SHDM

Este capítulo apresenta os termos do vocabulário de declaração do
mapeamento navegacional SHDM. Todos os termos aqui apresentados estão
definidos no namespace http://www.tecweb.inf.puc-rio.br/2004/06/shdmschema#,

para o qual é utilizado por convenção o prefixo shdm.
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8.1
Classes

Classe
Anchor

Descrição
Classe utilizada para descrição de uma âncora SHDM.
Um recurso correspondente á declaração de uma
âncora, pode ser anônimo.

AnchorAttribute

Classe utilizada para descrição de um atributo de uma
classe navegacional como uma âncora.
Um recurso correspondente à declaração de um
atributo como uma âncora, pode ser anônimo.

Context

Classe utilizada para descrição de um contexto
navegacional.

ContextstIntersection

Classe utilizada na descrição das interseções de
contextos válidas.
Um

recurso

correspondente

à

declaração

de

interseções de contextos pode ser anônimo.
ElementsSelection

Classe utilizada para descrição de uma regra de
seleção de um contexto navegacional.
Um recurso correspondente à declaração de uma regra
de seleção pode ser anônimo.
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Facet

Classe utilizada para descrição de uma faceta.

FacetsGroup

Classe utilizada para descrição de um grupo de
facetas.

FacetValuesComposite

Classe utilizada para descrição de uma composição de
valores de uma faceta.

InContextClass

Classe utilizada para descrição de uma classe em
contexto.

Index

Classe utilizada para descrição de um índice.

IndexAttribute

Classe utilizada para descrição de um atributo da
entrada de um índice.

IndexEntry

Classe utilizada para descrição de uma entrada de um
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índice arbitrário.
IndexQuery

Classe utilizada para descrição da consulta de um
índice derivado de consulta.

Landmark

Classe utilizada para descrição de um landmark.

Link

Classe utilizada para descrição de especificação do
mapeamento de um elo navegacional.

ListAttribute

Classe utilizada para descrição de um atributo de uma
classe navegacional como uma lista mapeada de
atributos conceituais.

MappedAttribute

Classe utilizada para descrição do mapeamento de um
atributo simples.
Um

recurso

correspondente

à

declaração

de

mapeamento de um atributo simples pode ser
anônimo.
MappingRule

Classe utilizada para descrição da regra para filtragem
de instâncias no mapeamento de uma classe
navegacional.
Um recurso correspondente à declaração de uma regra
para filtragem de instâncias pode ser anônimo.
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Classe utilizada para descrição do mapeamento de
uma classe navegacional

Operation

Classe utilizada para descrição da assinatura de uma
operação.

OrderingCriteria

Classe utilizada para descrição do critério de
ordenação de um contexto ou índice.

OrderingCriteriaTerm

Classe utilizada para descrição de um termo de um
critério de ordenação.
Um recurso correspondente à declaração de um termo
de um critério de ordenação pode ser anônimo.

ParameterBinding

Classe utilizada para descrição do valor passado no
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parâmetro de uma âncora.
Um recurso correspondente à declaração de uma
passagem de parâmetro pode ser anônimo.
ParameterDefinition

Classe utilizada para descrição da definição de um
parâmetro de um contexto ou índice.
Um recurso correspondente à declaração da definição
de um parâmetro pode ser anônimo.

SimpleAttribute

Classe utilizada para declaração de atributos simples
de índices.
Um recurso correspondente à declaração de um
atributo simples de um índice pode ser anônimo.

Tabela 9 - Classes do vocabulário SHDM

8.2
Propriedades

Propriedade

Descrição

anchorValue

Propriedade utilizada para especificar o valor de um
atributo do tipo âncora.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
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instância de shdm:Anchor.
attribute

Propriedade utilizada para especificar os atributos de
uma classe navegacional em uma declaração de
mapeamento de classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de um dos seguintes tipos:
shdm:AnchorAttribute – para especificação do atributo
como uma âncora, que pode ser derivada de um elo ou
não;
shdm:IndexAttribute – para especificação do atributo
como um índice;
shdm:ListAttribute – para especificação do atributo
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como uma lista mapeada de atributos conceituais;
shdm:MappedAttribute

–

para

especificação

do

atributo como um atributo simples mapeado de um
atributo conceitual;
attributeName

Propriedade utilizada para especificar ou referenciar o
nome de um atributo de um elemento navegacional.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.

autoMap

Propriedade utilizada para especificar a execução do
mapeamento automático de atributos da classe
conceitual base.
O valor desta propriedade deve ser do tipo boolean de
XML Schema.
Os valores válidos para essa propriedade são, true para
a execução do mapeamento automático e false caso
contrário.
Na ausência desta propriedade, true é assumido como
valor padrão.
Se o valor da propriedade não for um dos valores tidos
como válidos a mesma deve ser considerada ausente,
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quando então se aplica a regra anterior.
autoMapExclude

Propriedade utilizada para especificar um atributo da
classe conceitual base que não deve ser mapeado no
mapeamento automático de uma classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
correspondente a uma propriedade do esquema
conceitual.

baseclass

Propriedade utilizada para especificar a classe
conceitual base em um mapeamento de classe
navegacional.
O valor desta propriedade deve ser em recurso RDF
correspondente a uma classe conceitual, instância de
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rdfs:Class ou owl:Class.
bindsTo

Propriedade utilizada para especificar a propriedade
do esquema navegacional à qual o parâmetro de um
contexto será aplicado.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
correspondente a uma propriedade do esquema
navegacional (um recurso no namespace pré-definido
do esquema navegacional, que será tratado como uma
propriedade RDF/OWL na recuperação dos nós do
contexto).

condition

Propriedade utilizada para especificar a condição de
seleção de dados na descrição do critério de seleção
dos elementos de um contexto, ou na descrição da
consulta de um índice derivado de consulta.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.

contextIndex

Propriedade utilizada para especificar o índice
associado utilizado na navegação por índice de um
contexto.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
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instância de shdm:Index.
O índice definido como valor desta propriedade deve
ser um índice derivado de contexto baseado no
contexto para o qual a propriedade está sendo
declarada.
contexts

Propriedade utilizada para especificar os contextos que
participam de uma interseção de contextos válida.
O valor desta propriedade deve ser uma instância de
rdf:Bag. Cada elemento desse conjunto deve ser um
recurso RDF instância de shdm:Context.

decorates

Propriedade utilizada para especificar a classe
navegacional decorada por uma classe em contexto.
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O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF,
instância

de

shdm:NavClass,

correspondente

a

descrição do mapeamento da classe navegacional
decorada.
destination

Propriedade utilizada para especificar o tipo do
destino de um elo.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF,
instância

de

shdm:NavClass,

correspondente

a

descrição do mapeamento de uma classe navegacional.
displayProperty

Propriedade utilizada para especificar o atributo de um
nó, selecionado como valor de uma faceta definida
sobre um elo, que será exibido como valor da faceta.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
correspondente a um atributo de um nó (um recurso no
namespace pré-definido do esquema navegacional).

elementType

Propriedade utilizada para especificar o tipo do nó
selecionado em uma regra de seleção de um contexto
navegacional.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
correspondente a uma classe navegacional (um recurso
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no namespace pré-definido do esquema navegacional,
que será tratado como uma classe RDF/OWL na
recuperação dos nós do contexto).
elementVariable

Propriedade utilizada para especificar o nome da
variável correspondente aos nós selecionados por uma
regra de seleção de um contexto navegacional.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.
O nome declarado nesta propriedade deve ser utilizado
para referenciar os nós selecionados na condição
adicional da regra de seleção.
O nome declarado nesta propriedade deve seguir a
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mesma regra de declaração de nomes de variáveis da
linguagem de consulta utilizada na especificação da
condição adicional da regra de seleção.
entries

Propriedade utilizada para especificar as entradas de
um índice arbitrário.
O valor desta propriedade deve ser um rdf:Bag no
qual cada elemento deve ser um recurso RDF
instância de shdm:IndexEntry.

extends

Propriedade utilizada para especificar a superclasse de
uma classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF,
instância

de

rdf:NavClass,

correspondente

a

declaração do mapeamento da superclasse.
facetValues

Propriedade utilizada para especificar explicitamente
os valores de uma faceta.
O valor desta propriedade deve ser do tipo da
propriedade que define a faceta, ou um recurso RDF,
instância de shdm:FacetValuesComposite, no caso da
definição de uma hierarquia de valores para a faceta.

fromContext

Propriedade utilizada para especificar o contexto sobre
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o qual um índice derivado de contexto está sendo
definido.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:Context.
fromLink

Propriedade utilizada para especificar o elo utilizado
na declaração de um atributo âncora a partir de um elo
em uma descrição de classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser uma propriedade
do esquema navegacional correspondente ao elo a
partir do qual a âncora está sendo definida (um recurso
no

namespace

pré-definido

do

esquema

navegacional).
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fromPath

Propriedade utilizada para especificar um caminho de
propriedades do esquema conceitual utilizado como
base para o mapeamento de um atributo simples, uma
lista ou um elo.
O valor desta propriedade deve ser uma seqüência
RDF onde cada valor deve ser um recurso RDF
correspondente a uma propriedade do esquema
conceitual.

inContext

Propriedade utilizada para especificar o contexto no
qual uma classe em contexto deve ser utilizada.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:Context.

indexValue

Propriedade utilizada para especificar o índice que
será apresentado como o valor de um atributo do tipo
índice de uma classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:Index.

input

Propriedade utilizada para especificar os parâmetros
de entrada de uma operação.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
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instância de shdm:ParameterDefinition.
invalidCombination

Propriedade

utilizada

para

especificar

uma

combinação de valores de facetas inválida.
O valor desta propriedade deve ser um rdf:Bag no
qual cada elemento deve ser um recurso RDF anônimo
contento

uma

ocorrência

das

propriedades

shdm:invalidFacet e shdm:withValue.
invalidFacet

Propriedade utilizada para especificar uma faceta na
descrição de uma combinação de valores de facetas
inválida.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
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instância de shdm:Facet.
invert

Propriedade utilizada para especificar que o caminho
de propriedades utilizado no mapeamento de um elo
deve ser mapeado no sentido inverso.
O valor desta propriedade deve ser do tipo boolean de
XML Schema.
Os valores válidos para essa propriedade são, true para
mapeamento inverso e false caso contrário.
Na ausência desta propriedade, false é assumido como
valor padrão.
Se o valor da propriedade não for um dos valores tidos
como válidos a mesma deve ser considerada ausente,
quando então se aplica a regra anterior.

isComposedBy

Na declaração de um grupo de facetas, esta
propriedade é utilizada para definição das facetas que
fazem parte do grupo. Na definição de uma
composição de valores de uma faceta, esta propriedade
é utilizada para especificar os valores da faceta.
No primeiro caso o valor desta propriedade é rdf:Bag
no qual cada elemento deve ser um recurso RDF
instância de shdm:Facet. No segundo caso o valor
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dessa propriedade deve ser uma seqüência RDF onde
cada

valor

é

um

recurso

instância

de

shdm:FacetValuesComposite ou um valor do tipo da
propriedade sobre a qual a faceta está definida.
label

Propriedade utilizada para especificar a etiqueta de
uma âncora.
O tipo do valor desta propriedade pode variar de
acordo com o local onde a âncora está sendo definida
(atributo de classe navegacional, atributo de índice
derivado de consulta, atributo de índice derivado de
contexto, atributo de índice facetado, atributo de
índice arbitrário e landmark).
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landmarkAnchor

Propriedade utilizada para especificar a âncora de um
landmark.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:Anchor.

navigation

Propriedade utilizada para especificar um tipo de
navegação interna utilizada para um contexto.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.
Os valores possíveis para esta propriedade são:
“FULL” – para navegação livre;
“CIRC” – para navegação circular;
“SEQ” – para navegação seqüencial;
“IDX” – para navegação por índice;
Na ausência desta propriedade o contexto não
apresenta navegação interna.
Se o valor da propriedade não for um dos valores tidos
como válidos a mesma deve ser considerada ausente,
quando então se aplica a regra anterior.

onClass

Propriedade utilizada para especificar a classe
navegacional para a qual uma faceta é definida.
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O valor desta propriedade deve ser uma classe
navegacional (um recurso RDF no namespace prédefinido do esquema navegacional).
onFacets

Propriedade utilizada para especificar o grupo de
facetas no qual um contexto ou índice facetado se
baseia.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:FacetsGroup.

onProperty

Propriedade utilizada para especificar o atributo de
classe navegacional ou elo utilizado para definição de
uma faceta.
O valor desta propriedade deve ser uma propriedade
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do esquema navegacional correspondente a um elo ou
atributo simples de uma classe navegacional (um
recurso RDF no namespace pré-definido do esquema
navegacional).
order

Propriedade utilizada para especificar a direção de
avaliação de um termo de um critério de ordenação.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.
Os valores válidos para esta propriedade são:
“ASC” – o termo será avaliado na direção crescente;
“DESC” – o termo será avaliado na direção
decrescente;
Na ausência desta propriedade o termo deve ser
avaliado por padrão na direção crescente.
Se o valor da propriedade não for um dos valores tidos
como válidos a mesma deve ser considerada ausente,
quando então se aplica a regra anterior.

orderBy

Propriedade utilizada par especificar os termos de um
critério de ordenação.
O valor desta propriedade deve ser uma seqüência
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RDF onde cada valor deve ser uma instância de
shdm:OrderingCriteriaTerm.
origin

Propriedade utilizada para especificar o tipo da origem
de um elo.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF,
instância

de

shdm:NavClass,

correspondente

a

descrição do mapeamento de uma classe navegacional.
output

Propriedade utilizada para especificar os parâmetros
de saída de uma operação.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:ParameterDefinition.
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parameter

Esta propriedade é utilizada nas descrições de
contextos e índices para especificação dos parâmetros
recebidos.

Em

declarações

de

âncoras

essa

propriedade é utilizada para especificar a passagem de
parâmetros pela âncora.
No primeiro caso seu valor deve ser um recurso RDF
instância de shdm:ParameterDefinition. No segundo
caso seu valor deve ser um recurso RDF instância de
shdm:ParameterBiding.
parameterName

Propriedade utilizada para especificar o nome do
parâmetro de um contexto ou índice.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.
O nome de um parâmetro deve sempre começar com o
caractere “@” (ex. @artista; @ano)
Esse nome é utilizado em declarações de condições
adicionais de seleção de contextos e índices, como
referência do valor do parâmetro.

parameterType

Propriedade utilizada para especificar o tipo do
parâmetro de um contexto ou índice.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
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correspondente a um tipo de XML Schema ou uma
classe navegacional (um recurso no namespace prédefinido do esquema navegacional, que será tratado
como uma classe RDF/OWL na recuperação de dados
de um contexto ou índice).
parameterValue

Propriedade utilizada para especificar o valor passado
no parâmetro de uma âncora.
O valor dessa propriedade deve ser do tipo do
parâmetro, no destino da âncora, que estará recebendo
o valor passado.

query

Propriedade utilizada para especificar a consulta na
descrição de um índice derivado de consulta
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O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:IndexQuery.
queryLanguage

Propriedade utilizada para especificar a linguagem de
consulta utilizada na especificação da condição
adicional de uma regra de seleção de um contexto
navegacional, ou de uma consulta de um índice
derivado de consulta.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.

ruleExpression

Propriedade utilizada para especificar a condição de
uma regra de filtragem na declaração do mapeamento
de uma classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.

ruleLanguage

Propriedade utilizada para especificar o nome da
linguagem utilizada na declaração da condição de uma
regra de filtragem
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.
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Propriedade utilizada para especificar o nome da
variável que identifica os recursos mapeados por uma
regra de filtragem na declaração do mapeamento de
uma classe navegacional
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema.

selects

Propriedade utilizada para especificar uma regra de
seleção de um contexto navegacional.
O valor desta propriedade deve ser uma instância de
shdm:ElementsSelection.

simpleValue

Propriedade utilizada para especificar o valor de um
atributo simples na entrada de um índice
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No caso de um índice derivado de consulta, o valor
dessa propriedade deve ser uma string com o nome da
variável da consulta cujo valor será exibido como
valor do atributo do índice.
No caso de um índice derivado de contexto ou de um
índice facetado, o valor dessa propriedade deve ser
uma propriedade do esquema navegacional (um
recurso RDF no namespace pré-definido do esquema
navegacional) correspondente ao atributo dos nós do
contexto cujo valor será exibido como valor do
atributo do índice.
No caso de um índice arbitrário, o valor dessa
propriedade deve ser um literal correspondente ao
valor que será exibido como valor do atributo do
índice.
target

Propriedade utilizada para especificar o contexto ou
índice para o qual uma âncora aponta.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF
instância de shdm:Context ou shdm:Index.

variable

Propriedade utilizada para especificar as variáveis de
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uma consulta na descrição de um índice derivado de
consulta.
O valor desta propriedade deve ser do tipo string de
XML Schema. Este valor corresponde ao nome da
variável como utilizado na declaração da condição da
consulta.
withRule

Propriedade utilizada para especificar a regra de
filtragem de instâncias na descrição do mapeamento
de uma classe navegacional.
O valor desta propriedade deve ser um recurso RDF,
instância de shdm:MappingRule, correspondente a
descrição da regra de filtragem.
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withValue

Propriedade utilizada para especificar o valor de uma
faceta na descrição de combinações inválidas de
facetas.
O valor desta propriedade deve ser do tipo da
propriedade sobre a qual a respectiva faceta foi
definida.

Tabela 10 - Propriedades do vocabulário SHDM
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Apêndice II - Notação N3

Este capítulo apresenta uma rápida introdução à linguagem N3 utilizada
para apresentação das informações em RDF nos exemplos deste trabalho. Apesar
de RDF/XML ser a sintaxe normativa, optou-se pelo uso da linguagem N3 devido
a sua maior legibilidade e concisão.
A linguagem N3 é dividida em dois subconjuntos, um para expressão de
dados em RDF e outro para expressão de regras. Aqui são abordadas apenas as
questões relacionadas ao primeiro caso e necessárias para o entendimento dos
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exemplos apresentados neste trabalho. Sendo assim, as principais características
do uso de N3 para representação de dados RDF são:
§

Abreviação de URIs utilizando prefixos associados a namespaces, de
forma análoga ao que é feito em XML.

§

Utilização do ponto-e-vírgula “;” para definição de um outro
predicado para o mesmo objeto.

§

Utilização da vírgula “,” para definição de um outro objeto para o
mesmo sujeito e predicado.

§

Representação de recursos anônimos entre colchetes “[]”.

Para o entendimento de como estas características se aplicam na prática, a
seguir são apresentados alguns exemplos.
Em N3, URIs de recursos são apresentados entre “<” “>”. Sendo assim, uma
sentença na forma Sujeito-Objeto-Predicado é escrita como no exemplo a seguir:

<http://www.example.org/DonQuixote>
<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>
“Miguel de Cervantes” .
Quadro 47 - Exemplo de uma tripla RDF expressa em N3
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A definição de prefixos associados aos namespaces dos recursos permite
escrever sentenças de forma muito mais concisa. Veja no exemplo a seguir, a
mesma sentença do Quadro 47, agora utilizando prefixos de namespace.

@prefix ex: <http://www.example.org/>
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/>
ex:DonQuixote

dc:creator

“Miguel de Cervantes”

.

Quadro 48 - Exemplo de uso de prefixos de namespace em N3
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Eis a mesma informação, agora representada na sintaxe RDF/XML.

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:ex="http://www.example.org/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/DonQuixote">
<dc:creator>Miguel de Cervantes</dc:creator>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>
Quadro 49 - Exemplo de representação de uma sentença RDF na sintaxe RDF/XML

Quando um recurso apresenta diversas propriedades, ao invés de repetir o
mesmo sujeito em cada uma das sentenças escritas para cada propriedade, é
possível escrever o sujeito apenas uma vez e utilizar ponto-e-vírgula para
definição de um outro predicado para o mesmo sujeito. Sendo assim, ao invés de
escrever as sentenças como no exemplo do Quadro 50, a mesma informação pode
ser escrita como mostrado no Quadro 51.

ex:DonQuixote
ex:DonQuixote
ex:DonQuixote

rdf:type
dc:title
dc:creator

ex:Book .
“Don Quixote” .
“Miguel de Cervantes” .

Quadro 50 - Exemplo de repetição de um sujeito em diversas sentenças
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ex:DonQuixote
rdf:type ex:Book ;
dc:title “Don Quixote” ;
dc:creator “Miguel de Cervantes” .
Quadro 51 – Exemplo do uso de ponto-e-vírgula para evitar a repetição do sujeito em
diversas sentenças

Nos casos em que um sujeito apresenta diversas ocorrências de uma mesma
propriedade, é possível uma simplificação maior ainda. Ao invés de repetir a parte
predicado-objeto da sentença para cada valor da propriedade, o predicado pode ser
escrito apenas uma vez e uma vírgula utilizada para definição de um outro valor
da propriedade. Os quadros 52 e 53 mostram como a informação, de que um
determinado recurso foi criado por diversas pessoas, pode ser representada,
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respectivamente, sem e com a utilização da vírgula. O Quadro 54 apresenta a
mesma informação em RDF/XML.

<http://www.example.org/regras.html>
dc:creator “Maria” ;
dc:creator “José” ;
dc:creator “João” .
Quadro 52 - Exemplo de repetição de uma mesma propriedade na descrição de um
recurso

<http://www.example.org/regras.html>
dc:creator “Maria”, “José”, “João” .
Quadro 53 - Exemplo do uso da vírgula para evitar e repetição de uma mesma
propriedade na descrição de um recurso

<rdf:Description rdf:about=”http://www.example.org/regras.html”>
<dc:creator>Maria</dc:creator>
<dc:creator>José</dc:creator>
<dc:creator>João</dc:creator>
</rdf:Description>
Quadro 54 - Exemplo da descrição de um recurso em RDF/XML
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Recursos anônimos são apresentados entre colchetes. Assim, a seguinte
declaração de um contexto de professores com navegação circular, em N3, é
representada como mostrado no Quadro 56.

<rdf:Description rdf:ID=”ctxProfessorAlfa”>
<rdf:type rdf:resource=”&shdm;Context”/>
<shdm:selects>
<rdf:Description>
<rdf:type rdf:resource=”&shdm;ElementSelection”/>
<shdm:elementType rdf:resource=”&nSchema;Professor”/>
</rdf:Description>
</shdm:selects>
<shdm:navigation>CIRC</shdm:navigation>
</rdf:Description>
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Quadro 55 - Exemplo de declaração de um contexto em RDF/XML

:ctxProfessorAlfa
rdf:type shdm:Context ;
shdm:selects [
rdf:type shdm:ElementSelection ;
shdm:elementType nSchema:Professor
] ;
shdm:navigation “CIRC” .
Quadro 56 - Exemplo de declaração de um contexto em N3

Finalmente, nas declarações do tipo de um recurso, a linguagem N3 permite
que a propriedade rdf:type seja abreviada apenas como “a”. Os dois exemplos a
seguir mostram a declaração do tipo de um recurso utilizando, respectivamente, a
propriedade rdf:type e a sua abreviação em N3.

ex:Jose
rdf:type foaf:Person ;
foaf:name “José Silva” .
Quadro 57 - Exemplo de declaração do tipo de um recurso, em N3, utilizando a
propriedade rdf:type

ex:Jose
a foaf:Person ;
foaf:name “José Silva” .
Quadro 58 - Exemplo de declaração do tipo de um recurso, em N3, utilizando a
abreviação da propriedade rdf:type
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Os quadro 59 e 60 mostram duas formas de se declarar a mesma informação
em RDF/XML.

<rdf:Description rdf:about=”http://www.example.org/Jose”>
<rdf:type rdf:resource=”&foaf;Person”/>
<foaf:name>José Silva</foaf:name>
</rdf:Description>
Quadro 59 - Exemplo de declaração do tipo de um recurso em RDF/XML

<foaf:Person rdf:ID=”http://www.example.org/Jose”>
<foaf:name>José Silva</foaf:name>
</foaf:Person>
Quadro 60 - Exemplo de declaração do tipo de um recurso, em RDF/XML, em formato
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@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix
@prefix

:
<http://www.example.org/> .
dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

<>
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a owl:Ontology ;
dc:title "Ontologia conceitual da aplicação exemplo Website de um departamento acadêmico" ;
dc:creator "Guilherme Szundy" .
###########
# CLASSES #
###########
:Aluno
a owl:Class ;
rdfs:subclassOf :Pessoa .
:AreaAtuacaoTecnologica
a owl:Class .
:AreaDePesquisa
a owl:Class .
:Pessoa
a owl:Class .
:Professor
a owl:Class ;
rdfs:subclassOf :Pessoa .
:Publicacao
a owl:Class .
:Titulacao
a owl:Class .
####################################
# ATRIBUTOS (DATATYPE PROPERTIES) #
####################################
:ano
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Titulacao ;
owl:range xsd:gYear .
:anoPublicacao
a owl:DatatypeProperty ;
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owl:domain :Publicacao ;
owl:range xsd:gYear .
:apresentacao
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :AreaDePesquisa ;
owl:range xsd:string .
:categoria
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Professor ;
owl:range xsd:string .
:detalhe
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :AreaAtuacaoTecnologica ;
owl:range xsd:string .
:email
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a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Pessoa ;
owl:range xsd:string .
:homepage
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Pessoa ;
owl:range xsd:anyURI .
:matricula
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Aluno ;
owl:range xsd:string .
:nome
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Pessoa ;
owl:range xsd:string .
:nomeArea
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :AreaDePesquisa ;
owl:range xsd:string .
:observacao
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Publicacao ;
owl:range xsd:string .
:organizacao
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Titulacao ;
owl:range xsd:string .
:telefone
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Pessoa ;
owl:range xsd:string .
:tipo
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :AreaAtuacaoTecnologica ;
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owl:range xsd:string .
:titulo
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Titulacao ;
owl:range xsd:string .
:tituloPublicacao
a owl:DatatypeProperty ;
owl:domain :Publicacao ;
owl:range xsd:string .
########################################
# RELACIONAMENTOS (OBJECT PROPERTIES) #
########################################
:atua
a owl:ObjectProperty ;
owl:domain :Professor ;
owl:range :AreaAtuacaoTecnologica .
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:eOrientadoPor
a owl:ObjectProperty ;
owl:inverseOf :orienta .
:escreve
a owl:ObjectProperty ;
owl:domain :Pessoa ;
owl:range :Publicacao .
:escritaPor
a owl:ObjectProperty ;
owl:inverseOf :escreve .
:orienta
a owl:ObjectProperty ;
owl:domain :Professor ;
owl:range :Aluno .
:possui
a owl:ObjectProperty ;
owl:domain :Professor ;
owl:range :Titulacao .
:temPesquisador
a owl:ObjectProperty ;
owl:inverseOf :trabalha .
:trabalha
a owl:ObjectProperty ;
owl:domain :Pessoa ;
owl:range :AreaDePesquisa .
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Apêndice IV - Especificação do mapeamento navegacional
da aplicação exemplo

@prefix :
@prefix dc:
@prefix ex:
@prefix nSchema:
.
@prefix rdf:
@prefix shdm:
schema#> .

<#> .
<http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
<http://www.example.org/> .
<http://www.tecweb.inf.puc-rio.br/shdm/nSchema#>
<http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
<http://www.tecweb.inf.puc-rio.br/2004/06/shdm-

<>
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dc:title "Especificação do mapeamento navegacional da
aplicação exemplo - Website de um departamento acadêmico" ;
dc:creator "Guilherme Szundy" .
#######################################
# MAPEAMENTO DE CLASSES NAVEGACIONAIS #
#######################################
:Aluno
a shdm:NavClass ;
shdm:baseclass ex:Aluno ;
shdm:extends :Pessoa
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "orientador" ;
shdm:fromLink nSchema:eOrientadoPor;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nome ;
shdm:target :ctxProfessorAlfa ;
]
] .
:AreaDePesquisa
a shdm:NavClass ;
shdm:baseclass ex:AreaDePesquisa ;
shdm:attribute [
a shdm:IndexAttribute ;
shdm:attributeName "alunos" ;
shdm:indexValue :idxAlunosPorArea ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterBinding ;
shdm:parameterName "@a";
shdm:parameterValue "_THIS"
]
] , [
a shdm:IndexAttribute ;
shdm:attributeName "professores" ;
shdm:indexValue :idxProfessoresPorArea ;
shdm:parameter [
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a shdm:ParameterBinding ;
shdm:parameterName "@a";
shdm:parameterValue "_THIS"
]
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] .
:Pessoa
a shdm:NavClass ;
shdm:baseclass ex:Pessoa ;
shdm:attribute [
a shdm:IndexAttribute ;
shdm:attributeName "area" ;
shdm:indexValue :idxAreasPorPessoa ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterBinding ;
shdm:parameterName "@pes";
shdm:parameterValue "_THIS"
]
] , [
a shdm:IndexAttribute ;
shdm:attributeName "publicacoes" ;
shdm:indexValue :idxPublicacoesPorPessoa ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterBinding ;
shdm:parameterName "@pes";
shdm:parameterValue "_THIS"
]
] .
:Professor
a shdm:NavClass ;
shdm:baseclass ex:Professor ;
shdm:extends :Pessoa ;
shdm:autoMapExclude [
a rdf:Bag ;
rdf:li ex:categoria
] ;
shdm:attribute [
a shdm:MappedAttribute ;
shdm:attributeName "titulacao" ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:possui , ex:titulo ;
]
] , [
a shdm:MappedAttribute ;
shdm:attributeName "orgTitulacao" ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:possui , ex:organizacao ;
]
] , [
a shdm:MappedAttribute ;
shdm:attributeName "anoTitulacao" ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:possui , ex:ano ;
]
] , [
a shdm:ListAttribute ;
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shdm:attributeName "atuacao" ;
shdm:attribute [
a shdm:MappedAttribute ;
shdm:attributeName "tipo" ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:atua , ex:tipo ;
]
] , [
a shdm:MappedAttribute ;
shdm:attributeName "detalhe" ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:atua , ex:detalhe ;
]
] ;
shdm:ordering [
a shdm:OrderingCriteria ;
shdm:orderBy [
a rdf:Seq ;
rdf:li [
a shdm:OrderingCriteriaTerm ;
shdm:attributeName nSchema:tipo ;
shdm:order "ASC"
]
]
]
] , [
a shdm:IndexAttribute ;
shdm:attributeName "orientandos" ;
shdm:indexValue :idxAlunosPorProfessor ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterBinding ;
shdm:parameterName "@prof";
shdm:parameterValue "_THIS"
]
] .
:Publicacao
a shdm:NavClass ;
shdm:baseclass ex:publicacao ;
shdm:attribute [
a shdm:IndexAttribute ;
shdm:attributeName "autores" ;
shdm:indexValue :idxPessoasPorPublicacao ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterBinding ;
shdm:parameterName "@pub";
shdm:parameterValue "_THIS"
]
] .
######################
# MAPEAMENTO DE ELOS #
######################
:eOrientadoPor
a shdm:Link ;
shdm:origin :Aluno ;
shdm:destination :Professor ;
shdm:fromPath [
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a rdf:Seq ;
rdf:li ex:eOrientadoPor
] .
:escreve
a shdm:Link ;
shdm:origin :Pessoa ;
shdm:destination :Publicacao ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:escreve
] .
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:escritaPor
a shdm:Link ;
shdm:origin :Publicacao ;
shdm:destination :Pessoa ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:escritaPor
] .
:orienta
a shdm:Link ;
shdm:origin :Professor ;
shdm:destination :Aluno ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:orienta
] .
:temAlunoPesquisador
a shdm:Link ;
shdm:origin :AreaDePesquisa ;
shdm:destination :Aluno ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:temPesquisador
] .
:temProfessorPesquisador
a shdm:Link ;
shdm:origin :AreaDePesquisa ;
shdm:destination :Professor ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:temPesquisador
] .
:trabalha
a shdm:Link ;
shdm:origin :Pessoa ;
shdm:destination :AreaDePesquisa ;
shdm:fromPath [
a rdf:Seq ;
rdf:li ex:trabalha
] .
###########################
# CONTEXTOS NAVEGACIONAIS #
###########################
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:ctxAlunoAlfa
a shdm:Context ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Aluno ;
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome ;
shdm:navigation "SEQ" .
:ctxAlunoPorArea
a shdm:Context ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterDefinition ;
shdm:parameterName "@a" ;
shdm:parameterType nSchema:AreaDePesquisa ;
shdm:bindsTo nSchema:trabalha
] ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Aluno ;
shdm:elementVariable "?aluno" ;
shdm:condition "(?aluno nSchema:trabalha @a)" ;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome ;
shdm:navigation "SEQ" .
:ctxAlunoPorProfessor
a shdm:Context ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterDefinition ;
shdm:parameterName "@prof" ;
shdm:parameterType nSchema:Professor ;
shdm:bindsTo nSchema:eOrientadoPor
] ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Aluno ;
shdm:elementVariable "?aluno" ;
shdm:condition "(?aluno nSchema:eOrientadoPor @prof)"
;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome ;
shdm:navigation "CIRC", "IDX" ;
shdm:contextIndex :idxAlunosPorProfessor .
:ctxAreaDePesquisaAlfa
a shdm:Context ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:AreaDePesquisa ;
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNomeArea ;
shdm:navigation "CIRC" .
:ctxAreaDePesquisaPorPessoa
a shdm:Context ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterDefinition ;
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shdm:parameterName "@pes" ;
shdm:parameterType nSchema:Pessoa ;
shdm:bindsTo nSchema:trabalha
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] ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:AreaDePesquisa ;
shdm:elementVariable "?area" ;
shdm:condition "(@pessoa nSchema:trabalha ?area)" ;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNomeArea ;
shdm:navigation "CIRC" .
:ctxPessoaPorPublicacao
a shdm:Context ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterDefinition ;
shdm:parameterName "@pub" ;
shdm:parameterType nSchema:Publicacao ;
shdm:bindsTo nSchema:escreve
] ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Pessoa ;
shdm:elementVariable "?pessoa" ;
shdm:condition "(?pessoa nSchema:escreve @pub)" ;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome ;
shdm:navigation "CIRC" .
:ctxProfessorAlfa
a shdm:Context ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Professor ;
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome ;
shdm:navigation "SEQ" .
:ctxProfessorPorArea
a shdm:Context ;
shdm:parameter [
a shdm:ParameterDefinition ;
shdm:parameterName "@a" ;
shdm:parameterType nSchema:AreaDePesquisa ;
shdm:bindsTo nSchema:trabalha
] ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Professor ;
shdm:elementVariable "?professor" ;
shdm:condition "(?professor nSchema:trabalha @a)" ;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome ;
shdm:navigation "SEQ" .
:ctxPublicacaoPorPessoa
a shdm:Context ;
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shdm:parameter [
a shdm:ParameterDefinition ;
shdm:parameterName "@pes" ;
shdm:parameterType nSchema:Pessoa ;
shdm:bindsTo nSchema:escritaPor
] ;
shdm:selects [
a shdm:ElementsSelection ;
shdm:elementType nSchema:Publicacao ;
shdm:elementVariable "?publicacao" ;
shdm:condition "(?publicacao nSchema:escritaPor
@pessoa)" ;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorAnoTitulo ;
shdm:ordering :ordenacaoPorTitulo ;
shdm:navigation "SEQ" .
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########################
# ESTRUTURAS DE ACESSO #
########################
:idxMenuPrincipal
a shdm:Index ;
shdm:entries [
a rdf:Bag ;
rdf:li :entryAlunos , :entryProfessores,
:entryAreas
] .
:entryAlunos
a shdm:IndexEntry ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "linkAlunos" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label "Alunos" ;
shdm:target :idxAlunos
]
] .
:entryProfessores
a shdm:IndexEntry ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "linkProfessores" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label "Professores" ;
shdm:target :idxProfessores
]
] .
:entryAreas
a shdm:IndexEntry ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "linkAreas" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
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shdm:label "Áreas de pesquisa" ;
shdm:target :idxAreasDePesquisa
]
] .
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:idxAlunos
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxAlunoAlfa ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nome
]
] , [
a shdm:SimpleAttribute ;
shdm:attributeName "email" ;
shdm:simpleValue nSchema:email
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
:idxAlunosPorArea
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxAlunoPorArea ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nome
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
:idxAlunosPorProfessor
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxAlunoPorProfessor ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nome
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
:idxAreasDePesquisa
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxAreaDePesquisaAlfa ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nomeArea
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
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:idxAreasPorPessoa
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxAreaDePesquisaPorPessoa ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nomeArea
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
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:idxPessoasPorPublicacao
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxAlunoPorProfessor ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nome
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
:idxProfessores
a shdm:Index ;
shdm:query [
a shdm:IndexQuery ;
shdm:variable "?prof" , "?nome", "?email" ;
shdm:condition "(?prof rdf:type
nSchema:Professor)
(?prof nSchema:nome ?nome)
(?prof nSchema:email ?email)" ;
shdm:queryLanguage "RDQL"
] ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label "?nome" ;
shdm:target :ctxProfessorAlfa ;
shdm:parameter [
a shdm:parameterBinding ;
shdm:parameterName "_ID" ;
shdm:parameterValue "?prof"
]
]
] , [
a shdm:SimpleAttribute ;
shdm:attributeName "email" ;
shdm:simpleValue "?email"
] , [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "alunos" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label "Alunos" ;
shdm:target :idxAlunosPorProfessor ;

152

Apêndice IV - Especificação do mapeamento navegacional da aplicação exemplo

shdm:parameter [
a shdm:parameterBinding ;
shdm:parameterName "@prof" ;
shdm:parameterValue "?prof"
]
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
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:idxProfessoresPorArea
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxPessoaPorPublicacao ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "nome" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:nome
]
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorNome .
:idxPublicacoesPorPessoa
a shdm:Index ;
shdm:fromContext :ctxPublicacaoPorPessoa ;
shdm:attribute [
a shdm:AnchorAttribute ;
shdm:attributeName "tituloPublicacao" ;
shdm:anchorValue [
a shdm:Anchor ;
shdm:label nSchema:tituloPublicacao
]
] , [
a shdm:SimpleAttribute ;
shdm:attributeName "anoPublicacao" ;
shdm:simpleValue nSchema:anoPublicacao
] ;
shdm:defaultOrdering :ordenacaoPorAnoTitulo .
#############
# LANDMARKS #
#############
:lmkMenuPrincipal
a shdm:Landmark ;
shdm:landmarkAnchor [
a shdm:Anchor ;
shdm:label "Menu pricipal" ;
shdm:target :idxMenuPrincipal
] .
##########################
# CRITERIOS DE ORDENACAO #
##########################
:ordenacaoPorNome
a shdm:OrderingCriteria ;
shdm:orderBy [
a rdf:Seq ;
rdf:li [
a shdm:OrderingCriteriaTerm ;
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shdm:attributeName "nome" ;
shdm:order "ASC"
]
] .
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:ordenacaoPorNomeArea
a shdm:OrderingCriteria ;
shdm:orderBy [
a rdf:Seq ;
rdf:li [
a shdm:OrderingCriteriaTerm ;
shdm:attributeName "nomeArea" ;
shdm:order "ASC"
]
] .
:ordenacaoPorAnoTitulo
a shdm:OrderingCriteria ;
shdm:orderBy [
a rdf:Seq ;
rdf:li [
a shdm:OrderingCriteriaTerm ;
shdm:attributeName "anoPublicacao" ;
shdm:order "DESC"
] , [
a shdm:OrderingCriteriaTerm ;
shdm:attributeName "tituloPublicacao" ;
shdm:order "ASC"
]
] .
:ordenacaoPorTitulo
a shdm:OrderingCriteria ;
shdm:orderBy [
a rdf:Seq ;
rdf:li [
a shdm:OrderingCriteriaTerm ;
shdm:attributeName "tituloPublicacao" ;
shdm:order "ASC"
]
] .
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