
globo.com semântica
1ª sessão: 14.03.2013



tudo o que você sempre quis 
saber sobre web semântica, 
mas tinha medo de perguntar



uébi o quê, hein?o que?2011



de leoburla para pd’s, po’s, 
designers, ai’s , dev’s e afinsquem?2011



aqui, na globo.com mesmoonde?2011



hoje, e num futuro não muito 
distantequando?2011



missão de longo prazopor que?2011



o que temos para hojecomo?2011



questionário em
http://goo.gl/AJM5G2011

http://goo.gl/JcpSI
http://goo.gl/JcpSI


1. introdução
2. conceitos
3. benefícios e desafios
4. aplicações e casos de uso
5. onde estamos
6. para onde vamos
7. brainstorming
8. últimas considerações

programação2011



2011 1 introdução



missão deste encontro
alinhamento de expectativas



apresentar os principais 
conceitos que norteiam a 
web semântica e suas 
aplicações (e implicações) 
no mundo e na globo.com



propiciar a inovação dos 
produtos da globo.com, a 
partir do uso consciente 
de tecnologias semânticas



pode não parecer, mas 
esse processo de inovação 
depende do esforço de 
cada um de nós



semântica na globo.com
histórico de investimentos



- formação do time de Busca & Semântica

- aquisição do banco de triplas Virtuoso, da Openlink Software

- vários treinamentos e cursos de capacitação

- participação em eventos de relevância internacional

- contratação de pessoal especializado

- criação do Comitê de Semântica

- investimentos pessoais, inclusive!

tudo começou em 2009...



2011

‘improving web content 
management with 

semantic technologies’

Fernando Carolo, Globo.com

Leonardo Burlamaqui, Globo.com



2012

‘using the semantic web for 
online sports news stories’

Rafael Pena, Globo.com

Daniel Schwabe, PUC-Rio



visão da globo.com
as razões por trás de tudo isso



integrar todos os produtos da 
globo.com, no nível dos 
dados, de modo que o usuário 
tenha uma experiência de 
imersão única e fluida



obter vantagem competitiva 
frente aos demais players do 
mercado, como uol, terra etc



2011 2 conceitos



“I have a dream for the Web in 
which computers become 
capable of analyzing all the data 
on the Web – the content, links, 
and transactions between 
people and computers”

(Berners-Lee, 1999)





significado
o fim da sopa de letrinhas 





‘Lollapalooza Brasil divulga 
horários dos shows de 2013’



‘◮ ◯ ☀ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ 
☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐ ☑ ☒ 
☓ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟ ☠ ☡ ☢ 
☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮ ☯’



2011

Lollapalooza Brasil

☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩

Lollapalooza Brasil



cada palavra-chave tem 
um significado específico, 
a partir de sua relação com 
outras palavras-chave



2011

Lollapalooza Brasil

Lollapalooza Brasil

Lollapalooza Brasil



Lollapalooza Brasil

Lollapalooza

Lollapalooza Brasil 2013

Brasil

País

Lugar

Show

Evento



parece tesauro, mas não é



cabe à máquina organizar, 
indexar e inferir



cabe ao ser humano 
desambiguar, relacionar e 
definir regras



ontologia
artefato formal



é uma especificação 
formal de uma 
conceituação 
compartilhada

(Borst, 1997)



é um modelo de dados 
que representa um 
conjunto de conceitos 
dentro de um domínio e 
as relações entre estes

(Wikipédia, 2013)



define um conjunto de 
primitivas de 
representação com o qual 
se modela um domínio de 
conhecimento ou discurso

(Gruber, 2009)



 classes
 atributos
 relações
 axiomas



alta expressividade





não é 



boa representação dos 
conceitos



 OWL
 RDF
 RDF Schema





tripla
estrutura sintática básica



sujeito objetopredicado



Lollapalooza Showé um



Lollapalooza Brasil

Lollapalooza

Lollapalooza Brasil 2013

Brasil

País

Lugar

Show

Evento

é edição de

é temporada de

é um
é um

ocorre no
é um

é um



linked open data
o futuro da web



boa prática para se expor,
compartilhar e conectar 
porções de dados, 
informação e conhecimento







2011 3 benefícios e desafios



benefícios
pontos fortes



flexibilidade



interoperabilidade



reuso de dados



fontes de dados externas



raciocínio automatizado



boas práticas



desafios
pontos a melhorar



conhecimento



modelagem conceitual



performance



suporte



aproveitamento



42011 aplicações e casos de uso



bbc
olimpíadas 2012







banco de dados ontologia ux











google knowledge graph
visão geral



- modelo inteligente que sabe quais são as entidades do mundo 
real e os seus relacionamentos uns com os outros; ou seja: são 
coisas, não strings

- é possível encontrar pontos de referência, celebridades, cidades, 
times, construções, filmes, corpos celestes, obras de arte etc

- lançado em maio de 2012

google knowledge graph



- baseado em repositórios de dados externos como Freebase, 
Wikipedia e The World Factbook, da CIA

- em maio de 2012, continha 500 milhões de objetos, e mais de 3.5 
bilhões de fatos e relações entre estes diferentes objetos

- configurado de acordo com o que as pessoas buscam, e com 
aquilo que o Google encontra na web

dimensão





- agora, o Google tem condição de entender a diferença entre os 
termos, ainda que ambíguos, e filtrar os resultados de busca com 
base naquilo que o usuário quis dizer

benefícios





- agora, o Google tem condição de entender a diferença entre os 
termos, ainda que ambíguos, e filtrar os resultados de busca com 
base naquilo que o usuário quis dizer

- a partir da correta identificação do que o usuário procura, o Google 
pode sumarizar o conteúdo relevante sobre o tópico em questão

benefícios





- agora, o Google tem condição de entender a diferença entre os 
termos, ainda que ambíguos, e filtrar os resultados de busca com 
base naquilo que o usuário quis dizer

- a partir da correta identificação do que o usuário procura, o Google 
pode sumarizar o conteúdo relevante sobre o tópico em questão

- o usuário tem a chance de fazer descobertas inesperadas, 
aprendendo algo mais sobre o tópico buscado, por meio de fatos ou 
relações até então desconhecidos; em alguns casos, pode 
responder ao que seria a próxima pergunta do usuário

benefícios





rnews / schema.org
visão geral



- modelo de dados para inserção de metadados em documentos 
web com a finalidade de serem lidos por máquinas

- versão 1.0 lançada em outubro de 2011, com a aprovação do IPTC

rnews



padrões de markup semântico

microformatos rdfa microdata json





modelo



título
subtítulo
descrição
fonte
autor
...

conteúdo estruturado









benefícios
- melhor suporte a 
aplicativos e 
ferramentas, como:

✓ busca vertical

✓ plataformas de 
comentários

✓ gestão de direitos 
autorais



benefícios
- geração automática de links com melhor formatação

com dados 
estruturados

sem dados 
estruturados



benefícios
- análise mais 
detalhada de dados 
estatísticos



- modelo de dados para inserção de metadados em documentos 
web com a finalidade de serem lidos por máquinas

- voltado exclusivamente para exibição em mecanismos de busca

- primeira versão lançada em junho de 2011

schema.org



2011 qual dos dois?
rnews  x  schema.org



2011 na maioria dos casos
schema.org!



- dentre as possíveis aplicações, a mais importante é busca (SEO)

- colaboração entre os grupos de trabalho desde 2011

- o modelo vem, aos poucos, englobando conceitos tratados pelo 
rnews, priorizando os mais relevantes

por que?

+





absorção

schema.org

rnews



best buy
RDFa











- crescimento de 30% no tráfego originado por mecanismos de 
busca

- no Google, aumento significativo do Page Rank

- no Yahoo!, 15% de aumento na taxa de clique (Click-through-Rate)

resultados



52011 onde estamos



2011 comitê de semântica
apoio a atividades afins



- apoio à definição da estratégia de dados junto aos produtos da 
globo.com

- suporte à construção de modelos de dados (ontologias)

- buscar possíveis meios  de integração entre os produtos da 
globo.com

- garantir a interoperabilidade dos diversos modelos de dados

- criar manual de boas práticas na construção de modelos de dados

papel do comitê



atuação do comitê
o que já foi feito



modelo conceitual
implementação do modeloG1 Música

G1  Educação modelo conceitual
implementação do modelo

TVG modelo conceitual
implementação do modelo

G1  Eleições modelo conceitual
implementação do modelo

G1  Loterias modelo conceitual
implementação do modelo

GE  Eu Atleta modelo conceitual
implementação do modelo

Base
modelo da ontologia de fundamentação
modelo das ontologias centrais
primeiros ajustes de implementação



atual estrutura dos modelos
ontologias base e de produto



Bem Estar

G1

Carros Economia

Educação Ego Loterias

Música Natureza

Outros Esportes

Globo Esporte

Novelas

TVG

Globo.com: ontologia base

Política Programas

Eu Atleta FutebolAeroportos



ontologia base

G1/Ego

ontologias de produto

Globo Esporte TVG



ontologia base

G1/Ego Globo Esporte TVG



Papel

Político Atleta Celebridade

Pessoa } ontologia 
base

} ontologias 
de produto



62011 para onde vamos



reestruturação dos modelos
revisão da ontologia base etc



ontologia de fundamentação

Organizações

ontologias centrais: 100% compartilhadas

Programas Conteúdo

Política

ontologias de domínio: cross-produto

Educação Esporte Música



ontologia de fundamentação

Organizações Programas Conteúdo

Política Educação Esporte Música



Papel

Político Atleta Celebridade

Agente } ontologia de 
fundamentação

} ontologias 
centrais

} ontologias de 
domínio

Pessoa



- meta-ontologia

- modelo comum a toda e qualquer ontologia

- primitivas que garantem interoperabilidade mínima

- possui conceitos como Evento e Pessoa

- parte integrante do que é chamado de Base

ontologia de fundamentação



- comuns a duas ou mais ontologias de domínio

- possuem conceitos como Organização e Programa

- parte integrante do que é chamado de Base

- ligam-se à ontologia de fundamentação

ontologias centrais



- áreas específicas do conhecimento (ex.: Política)

- possuem conceitos próprios (ex.: Político, Partido)

- ligam-se às ontologias centrais e de fundamentação 

- geridas pelos times que são autoridades do domínio

ontologias de domínio



diagnóstico dos produtos
visão por linhas





- EGO e parte do G1 possuem solução de modelos relacional e 
semântica, ao passo que a outra parte do G1 utiliza somente 
modelo relacional

- EGO e alguns modelos de G1 estão integrados à ontologia base

- ambos os produtos oferecem API de consulta

- EGO tem considerável suporte ao schema.org, enquanto que G1 
não tem suporte algum

jornalismo (g1 e ego)



- GE e SporTV possuem solução de modelos relacional e 
semântica, ao passo que Cartola e Futpédia utilizam somente 
modelo relacional

- somente GE e SporTV estão integrados à ontologia base

- GE, SporTV e Cartola oferecem API de consulta

- GE e SporTV têm suporte básico ao schema.org, enquanto que 
Futpédia tem suporte considerável; Cartola, por sua vez, não tem 
suporte algum

esporte (ge, sportv, cartola e futpédia)



- TVG possui solução de modelos relacional e semântica, ao passo 
que Rede Globo utiliza somente modelo relacional

- somente TVG está integrado à ontologia base

- TVG oferece API de consulta ao conteúdo editorial* e Rede Globo 
tem API de consulta à grade de programação

- nenhum produto tem suporte ao schema.org

entretenimento (tvg e rede globo)



- Música possui solução de modelos relacional e estrutural, ao passo 
que TechTudo utiliza modelo relacional

- nenhum produto está devidamente integrado à ontologia base

- Música oferece API de consulta, ao contrário do que ocorre no 
TechTudo, que não tem API para consumo de dados

- Música tem considerável suporte ao schema.org, enquanto que 
TechTudo tem suporte básico

novos produtos (música e techtudo)



- possui solução de modelos relacional e orientada a documentos

- não está integrado à ontologia base

- oferece API de consulta

- tem considerável suporte ao schema.org

globo.tv



plano de ação
o que fazer



- sempre que possível, fazer referência a repositórios de dados 
externos por meio de URI

- ser gradualmente integrados à ontologia base

- ter suporte ao schema.org

todos os produtos deveriam...



backlog do comitê técnico
o que está por vir



revisão da ontologia base, com impactos em G1/Ego, GE, TVG
Conteúdo
Lugares
Organizações
Papéis e Fases
Programas

apoio na lógica por trás da nova matéria

construção do conceito de cobertura

criação de manual de boas práticas

treinamento de desenvolvedores, designers e ai’s



72011 brainstorming



com base no que foi visto hoje, 
que produto você criaria ou 
melhoraria na globo.com? 
desenvolva a ideia em 20 min



82011 últimas considerações



2011



web semântica não é um 
bicho de sete cabeças



questionário em
http://goo.gl/AJM5G

http://goo.gl/JcpSI
http://goo.gl/JcpSI


 modelagem conceitual
 implementação de 

ontologias
 schema.org e RDFa





obrigado!



leoburla@corp.globo.com
r. 6403
personalização/cadun
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