
Abstract

The �arrival� of the Semantic Web has been for long announced by researchers
and enthusiasts. The original vision, imagined by the creator of the World
Wide Web, Tim Berners-Lee, portrays a world where the creative power of
human beings and the large processing power of machines unite into a hybrid
social network of human and arti�cial agents. So far, nothing that resembles
this vision that some qualify as a �technological utopia� has been reached,
but the Semantic Web community cannot be blamed for the lack of activity.
During the last couple of years, several ontologies have been developed, and
standards have been set, bringing the Semantic Web to a level of stability
that has never been experienced before.
One of the �overlays� that has always been present in the �traditional web�
was that of �networks of researchers�, or �scienti�c networks�. Though highly
interleaved in the Web of documents, these communities have used the
WWW since its beginnings, as a way to share publications, and other rele-
vant information. Nowadays, with the emergence of the Semantic Web, these
networks of researchers have a unique opportunity to establish stronger con-
nections, by using their own information for their bene�t.
This document provides an overview over the Semantic Web, the technolo-
gies that make possible its implementation, and the di�erent repositories of
information that it provides to its users. After this introduction, the focus is
placed on the application of Semantic Web technologies to the construction
of �Semantic Scienti�c Networks�, or �Scienti�c Webs�. Several di�erent on-
tologies and data sources (connected to this subject) are presented, as well
as possible ways to articulate them.
An experimental framework for making data from Object Oriented Databases
available as RDF, called OURSE, is introduced as well. OURSE is used as a
tool to make information about scienti�c conferences, present in the Indico
conference management system (developed by CERN), available as RDF.
Finally, the idea of a �mashup� platform, called Scio, targeted at integrating
all the information concerning these �networks� is presented, as well as some
design issues that would arise in a possible implementation.



Resumo

A chegada da Web Semântica tem sido anunciada desde há muito por inves-
tigadores e entusiastas. A visão original, imaginada pelo próprio criador da
World Wide Web, Tim Berners-Lee, retrata um mundo onde a capacidade
criativa to ser humano e o amplo poder de processamento das máquinas se
fundem numa rede social híbrida, constituída por agentes arti�ciais e hu-
manos. Até ao momento, nada que se pareça com esta visão que alguns
classi�cam de �utopia tecnológica� foi ainda alcançado, mas a comunidade
de entusiastas da Semantic Web não peca por passividade. Ao longo dos
últimos dois anos, várias ontologias foram desenvolvidas, e novos standards
foram criados, elevando a Semantic Web a um patamar de estabilidade que
nunca havia sido alcançado.
Uma das �camadas� que desde sempre estiveram presentes na �web tradi-
cional� foi a das �redes de investigadores�, ou �redes cientí�cas�. Encontrando-
se altamente entrelaçadas na Web de documentos, estas comunidades
utilizam-na desde os seus primórdios, como forma de partilhar publicações,
e outra informação relevante. Nos dias de hoje, com o surgimento da Se-
mantic Web, estas redes de investigadores têm uma oportunidade única de
estabelecer ligações mais fortes, utilizando a informação que produzem para
seu próprio benefício.
Este documento fornece uma visão geral sobre a Web Semântica, as tecnolo-
gias que tornam possível a sua implementação, e os diferentes repositórios
de informação que esta fornece aos seus utilizadores. Depois de uma intro-
dução, o foco é apontado para a aplicação da Semantic Web à construção
de �Redes Semânticas Cientí�cas�, ou �Webs Cientí�cas�. Várias ontologias
distintas ligadas ao tema são apresentadas, assim como possíveis formas de
as articular.
Uma framework experimental, denominada OURSE, concebida para traduzir
dados de Bases de Dados Orientadas por Objectos para RDF, é também ap-
resentada. A framework OURSE é utilizada como ferramenta para disponi-
bilizar informação sobre conferências cientí�cas, armazenada no sistema de
gestão de conferências Indico (desenvolvido no CERN), na forma de RDF.
Finalmente, uma plataforma �mashup�, denominada Scio, e orientada para
a integração da informação que descreve tais �redes cientí�cas�, é exposta,
assim como alguns problemas que surgiriam aquando da sua implementação.




