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Miquel Centelles Velilla és llicenciat en Filologia i diplomat   

en  Biblioteconomia  i  Documentació.   Actualment   està 

elaborant   la   tesi   sobre   classificació   automàtica   de 

documents, vinculada al programa de doctorat Comunicació   

Lingüística i Mediació Multilingüe de la Universitat Pompeu 

Fabra. 

 

És   professor  del   Departament   de   Biblioteconomia  i 

Documentació,  on    imparteix   docència   en   el   grau 

d’Informació i Documentació, i en els màsters de Gestió de  

Continguts Digitals i de  Dret. Ha estat coordinador  del  

màster  en  Gestió de Continguts Digitals. 

 

És membre del Grup d’Innovació Docent Adaptabit 

(bd.ub.edu/adaptabit/),  dedicat a l’accessibilitat digital en 

docència,  recerca  i  innovació  docent, i del projecte  de  

recerca «La memòria  històrica i  les brigades internacionals: 

disseny  d’un  sistema  digital  per  a  la  transferència  de 

coneixement sobre el patrimoni històric espanyol», amb un 

ajut d’R+D+I del Ministeri d’Economia i Competitivitat.  
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TRIA 1 

Aquest llibre introdueix els fonaments de les tecnologies del web semàntic 

amb  un  detall  i  una  profunditat  que  no es troben en cap altre manual  

actualment disponible. Els autors imparteixen docència i fan recerca a 

l’AIFB, de la Universitat de Karlsruhe, un centre de referència en l’àmbit de 

les tecnologies semàntiques.   

 

A partir de la  idea  bàsica del  web semàntic  —estructurar i descriure el 

significat del contingut web d’una forma que puguin interpretar i processar 

els sistemes automàtics—, es  presenten  i   s’exemplifiquen   els   seus 

llenguatges fonamentals: d’una banda, l’RDF com a llenguatge formal bàsic,  

i, de l’altra, l’RDF Schema com a llenguatge per definir ontologies bàsiques i 

l’OWL per definir-ne de plenes. En els dos casos es tracta primerament la 

sintaxi dels llenguatges, i, a  continuació,  la semàntica  formal  (dimensió 

lògica). A més, es presenten els llenguatges de regles (fonamentalment,  

l’RIF) i de consultes (fonamentalment, l’SPARQL).  

 

Tot això es complementa amb els aspectes fonamentals de la construcció  

d’ontologies   (ontology engineering)    així    com   amb   la   presentació 

d’aplicacions que il·lustren les tecnologies exposades.  

 

L’orientació d’aquest llibre és plenament pedagògica, i, de fet, els autors el  

centren  clarament  per  a  l’autoaprenentatge i la impartició de docència. 

Cal destacar-ne l’aparell d’esquemes i mostres de codificació, ampli i ben 

presentat, així com els exercicis amb resolució que faciliten la consolidació 

de coneixements.  
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La Biblioteca de Biblioteconomia compta amb un 
exemplar de les Rules for a dictionary catalog, el 
tractat en el que Charles A. Cutter va exposar les 

teories que determinaven com s’havien de 
catalogar les biblioteques al segle XX, i que són 

l’origen dels encapçalaments de matèries i 
precursors dels tesaurus i de les ontologies  
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En   llegir   aquest  article  estem  davant  d’un  treball  visionari  sobre  el 

paradigma que,  més d’una dècada després, s’està desplegant en el context  

del web i, en general, de la informació i comunicació. No obstant això, és la  

primera  exposició  clarament  articulada del web semàntic, escrita per al 

públic en general. 

 

En ser una aproximació inicial,  és  possible  comprendre  els fonaments 

d’aquest paradigma, més enllà de les conjuntures tecnològiques amb què 

s’han  concretat,  i,  per què no,  també  els  límits amb què una visió tan 

ambiciosa s’ha topat. Els autors adopten un estil de la presentació d’un cas 

particular per introduir i descriure les capes (layers) del web semàntic, a 

partir de l’expressió de significat  i de la representació del coneixement. 

Successivament, ens presenta les URI com a identificadors universals de 

recursos, la capa d’estructuració sintàctica (XML), el model de dades de 

descripció de recursos (RDF) i les ontologies.  

 

Les capes superiors,  vinculades  a  la  confiança  en  els  processos, es 

presenten  a  través   dels   agents   intel·ligents   que   consumeixen  el 

contingut  semànticament enriquit  amb  les  tecnologies  i els llenguatges 

indicats,  l’interpreten  i  l’intercanvien amb altres programes per generar 

serveis d’alt valor.  

 

L’article es complementa amb un bon aparell de glossaris i de gràfics que  

facilita  la  comprensió general del treball i la consolidació dels conceptes 

bàsics. 
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«I f  proper ly des igned,  the  Semant ic  Web 

can ass ist  the  evolut ion of   
human knowledge as  a  w hole»  
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Els llenguatges del web semàntic  
s’utilitzen en les xarxes socials per 
fer cerques en els continguts que 
s'hi generen.  

El  protocol Open Graph, desenvo-
lupat per Facebook per a l’optimit-
zació  de  continguts,  fa  que el 
interessos comunicats pels seus 
usuaris obtinguin més  rellevància  
de  cara  al posicionament  en  les 
diferents plataformes i cercadors 
on es volen compartir 
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VIVO  és  una aplicació  de  codi  obert orientada al web semàntic, que 

s’utilitza per gestionar una ontologia (VIVO Ontology) i que està formada 

per  dades  enllaçades  obertes que representen l’activitat acadèmica. 

Proporciona  una  cerca semàntica  facetada  per   localitzar experts i 

oportunitats  en el context acadèmic,  projectes  de  recerca,  perfils de 

persones,  organitzacions, beques, publicacions, titulacions, etc.  

 

En tots els casos, els continguts del VIVO estan estructurats segons el 

model RDF, descrits mitjançant l’ontologia VIVO, i enllaçats entre ells, i 

amb recursos externs, seguint el model de dades enllaçades obertes. Es 

pot fer clic als enllaços per accedir a la informació addicional, o introduir 

els  termes  de  cerca  i  rebre  enllaços  a  articles  del  VIVO  que  hi 

coincideixen.  A més, per a cada recurs localitzat, és possible accedir i 

descarregar l’URI permanent assignat, i el registre del recurs codificat en 

el llenguatge RDF.  

 

Nombroses     universitats     nord-americanes     l’han      adoptat.   Les 

implementacions  utilitzen una convenció  de designació simple amb la 

forma vivo.nom.edu, on nom és el nom de la universitat al web. 

  

Addicionalment,  el VIVO  ofereix  altres recursos de cerca d’informació 

basats en l’ontologia VIVO i en l’aplicació del model de dades enllaçades: 

el VIVO Searchlight, una miniaplicació que mostra perfils VIVO de tots els 

portals universitaris que es relacionen amb les  pàgines  que es visualitzen,  i el 

VIVO Search  (encara en fase beta), un cercador multiinstitucional que  

permet buscar a través de totes les universitats associades. 

 

Així doncs, el VIVO és una mostra de l’aplicació real del web semàntic en 

el context universitari. 

 

  

 
TRIA 3 

VIVO: an interdisciplinary network [en línia]  

Disponible a: <http://www.vivoweb.org> 
 

http://www.vivoweb.org/


 

 

 

revistes especialitzades   

ReCercador+, és una 

nova versió del Cercador 

de Recursos Electrònics, 

la interfície de cerca que 

permet buscar, en una 

única base de dades, 

informació sobre un 

tema específic en els 

diferents recursos 

electrònics subscrits per 

la Universitat de 

Barcelona i accedir al 

text complet del 

document, si està 

disponible 
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