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Linked Open Data - LOD
● "Linked Data é um conjunto das melhores 

práticas para a publicação e conexão de 
dados estruturados na Web, permitindo 
estabelecer links entre itens de diferentes 
fontes de dados para formar um único 
espaço de dados global"

 [Heath, T. and Bizer, C. 2011]
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Linked Open Data - LOD
● Utilização de padrões abertos 

● Dados são representados através de triplas RDF (Resource 
Description Framework)

● Interoperabilidade de metadados

● Abordagem mais simplista da 

Web Semântica

Mais e mais dados sendo gerados 

e potencialmente “ligáveis”



  

Dificuldades na Representação de Dado 
Estatístico em LOD

● LOD se aplica muito bem aos dados que são 
ligados por essência: redes (sociais), 
informações sobre coisas (DBPedia)

● No entanto, para dados estatísticos a (falta de) 
estrutura de LOD é um problema

● Dados estatístiscos são estruturados por 
natureza; uma observação não existe sozinha! 



  

Dado Estatístico
● Sequências de 

observações ao longo 
de uma ou mais 
dimensões (tempo, 
espaço, etc...)

sábado domingo segunda

Rio de Janeiro

37 38 39 40 50

terça quarta

Graus

Temperaturas

Atributo

Dimensão

Observação

Base de 
dados

dia

cidade

unidade

Dia Temperatura Cidade

Sábado 37 Rio de Janeiro

Domingo 38 Rio de Janeiro

Segunda 39 Rio de Janeiro

Terça 40 Rio de Janeiro

Quarta 50 Rio de Janeiro



  

Técnicas de Visualização em LOD
● LOD

● Grafos
● Dados estatísticos

● Gráfico de barra
● Gráfico de pizza
● Histogramas



  

LOD e Dados Estatísticos - Representação
● SCOVO
● SMDX
● Data Cube
● RDF



  

SCOVO
● SCOVO - Statistical Core Vocabulary
● Conceitos básicos:

● dataset
● data item
● dimension

● Atualmente definido em RDF-Schema
● É possível expressar SCOVO em OWL-DL



  

SCOVO



  

SDMX
● SDMX - Statistical Data and Metadata eXchange

● Iniciativa criada em 2001 por 7 organizações 
internacionais (BCI, BCE, FMI, OCDE, UNSD e Banco 
Mundial)

● Objetivo: desenvolver padrões e utilizar processos mais 
eficientes para a troca e partilha de dados estatísticos e 
metadados 

● Os formatos das mensagens SDMX tem duas 
expressões básicas
● SDMX-ML (usando a sintaxe XML) 
● SDMX-EDI (usando a sintaxe EDIFACT e com base em 

mensagem estatśtica GESMES/TS). 



  

Data Cube
● Permite que a informação seja representada 

usando RDF e publicada seguindo os 
princípios de dados ligados

● Baseado em SDMX
● Vocabulário focado exclusivamente na 

publicação de dados multidimensionais
● Um cubo é organizado de acordo com um 

conjunto de dimensões, atributos e medidas



  

Data Cube
● Dimensões, atributos e medidas
● Slices



  

RDF – Resource Description Framework
● Linguagem para representar informação 

sobre recursos na Web
● Padrão W3C
● As informações são representadas por 
declarações (statements) contendo 
sujeito, predicado e objeto.



  

LOD e Dados Estatísticos - Visualização
● Foram encontradas duas ferramentas 

razoavelmente maduras que oferecem 
opções de visualização de dados 
armazenados em RDF

● Ambas em estágio inicial de 
desenvolvimento, com pouca documentação 
e poucos usuários

● Ontowiki → Cubeviz
● Visualbox 



  

CubeViz
● Desenvolvido pelo Agile Knowledge Engineering and 

Semantic Web (AKSW), da Alemanha → LOD2

● É um plugin do Ontowiki

● Funciona em conjunto com o Stats2RDF, que converte 
arquivos CSV para Datacube (semiautomático)

● Permite visualização facetada em gráficos e tabelas 
descritos em Datacube

● Não traz nada além do que uma ferramenta de 
visualização de dados estruturados traria

● Desenvolvimento: http://aksw.org/Projects/CubeViz.html

● Exemplos: http://cubeviz.aksw.org/

http://cubeviz.aksw.org/


  

CubeViz



  

Visualbox
● Versão simplificada do LODSPeaKr, feita por um 

desenvolvedor chileno (Alvaro Graves)

● Ferramenta genérica de visualização de dados em LOD a 
partir de um endpoint qualquer

● Workflow simples permite utilizar uma base qualquer e gerar 
a visualização desejada

● Configuração: 

● Endpoint – base de dados em RDF acessível
● Query – Query SPARQL para pegar os dados que deseja 

visualizar
● Template – A partir de opções de visualização dos dados (grafo, 

gráficos, tabelas) cria-se um template HTML para ser inserido 
em um sistema

● Desenvolvimento: http://alangrafu.github.com/visualbox/

● Demo: http://visualbox.org/demo/index.html



  

Visualbox

Template HTML

Consulta SPARQL

SPARQL Endpoint

Filtros de VisualizaçãoPré-definidas



  

Visualbox



  

Navegadores Linked Data
● Possibilita navegação entre fontes de dados 

expressas em triplas RDF
● Disco
● Marbles
● Tabulator
● IsaViz
● RDF Gravity
● ...



  

Disco



  

RDF Gravity



  

Conclusão
● O que gostaríamos de ter:

● Formas de representação de dados estatísticos que pudessem aliar a 
simplicidade do modelo relacional à flexilidade dos dados ligados

● Formas de visualização que fossem além do que já existe para análise gráfica 
de dados estatísticos, explorando a semântica, as ligações, e a flexibilidade 
dos dados abertos

● O que temos:

● Datacube representa um grande avanço em termos de representação, pois 
adapta o estado da arte em metadados estatísticos (SDMX) ao mundo LOD

● Entretanto, a representação dos dados em LOD representa custos de 
armazenamento e processamento muito altos em relação aos BDs relacionais, 
que têm mais de 30 anos de otimização

● As ferramentas de visualização ainda não exploram o potencial semântico e de 
ligação dos dados em LOD. 

● Exemplos de melhorias:

– Visualização com dados de várias bases

– Navegação a partir da visualização, e visualização a partir da navegação
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