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Perspetiva



O que me motiva? 
(this is a political statement)

The Open Definition: “Open data and content 
can be freely used, modified, and shared by 
anyone for any purpose”

Fonte: https://okfn.org/ 

https://okfn.org


Fonte: http://lod-cloud.net/

http://lod-cloud.net


Fontes: http://5stardata.info/pt-BR/ e 
 http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html

http://5stardata.info/pt-BR/
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html


Fonte: http://dublincore.org/documents/interoperability-levels/
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mas...



Fontes: Open Data Index, http://index.okfn.org/ e 
Open Data  Census, http://census.okfn.org/

http://index.okfn.org
http://census.okfn.org


RepositóriUM

IBICT

Fontes:  https://repositorium.sdum.uminho.pt/;  
http://repositorio.ibict.br

https://repositorium.sdum.uminho.pt
http://repositorio.ibict.br


Cambridge

OASIS (POSTECH)

Australia National University

Fontes:  https://www.repository.cam.ac.uk/; 
http://oasis.postech.ac.kr/;  

https://digitalcollections.anu.edu.au/
 

https://www.repository.cam.ac.uk/oai/request?verb=Identify
http://oasis.postech.ac.kr/oai/request?verb=Identify
https://digitalcollections.anu.edu.au/oai/request?verb=Identify


diagnóstico



Questões

• Os 15 elementos DC chegam para descrevermos 
todos os tipos de recursos sob o ponto de vista 
do utilizador?

• Há coerência entre os valores?

• Os valores interpretam-se todos da mesma 
maneira?

• Os RD interoperam entre si e com aplicações 
LOD?
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• Repositórios em distintos níveis de maturidade;

• Número crescente de repositórios;

• Vários tipos de recursos nos RD;

• As mesmas propriedades (DC simples + …) 
para os descrever; 

• Baixa coerência das descrições (vocabulários, 
esquemas de sintaxe).



• Mesmo os repositórios mais antigos:

• têm problemas de interoperabilidade 
entre eles;

• descrevem diferentes tipos de recursos 
usando as mesmas propriedades;

• não estão preparados para interoperar na 
LOD cloud.



Proposta

• Diferentes propriedades para diferentes tipos 
de recursos;

• Utilização de esquemas de sintaxe;

• Criação, codificação em SKOS e utilização de 
esquemas de vocabulário;

• Preparação dos registos de metadados para 
integrarem a LOD cloud (linked data).



ou seja



• Definição e aplicação de normas para a 
qualidade dos metadados;

• Criação e implementação de perfis de 
aplicação específicos por tipo de recurso (e 
eventualmente por área científica).



exemplos



Fonte: https://www.w3.org/TR/dwbp/
 

Exemplo de guia de boas práticas - W3C



Exemplo de vocabulário controlado em SKOS 

Fonte: http://tester-os-kktest.lib.helsinki.fi/gacsdemo/gacs/en/
 



Exemplo de esquemas de sintaxe (datatypes) 

Fonte: https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/
 



Exemplo Perfil de Aplicação 
(isto não é uma matriz de restrições)



Fonte:  http://hdl.handle.net/1822/30262

Exemplo Perfil de Aplicação 
(codificação em XML)



Este é o 
tamanho da 

DCMI

- DCTerms - 
reutilizado por 475 
vocab.

- DC (simples) - 
reutilizado por 375 
vocab.

- DC Type - 
reutilizado por 24 
vocab.

Fonte: https://lov.okfn.org
 



O DC é 
mencionado em 69 

standards ISO

Standard ISO - 
15836:2009

Usado no âmbito 
do OAI-PMH

IETF RFC 5013
 ANSI/NISO 

Standard 
Z39.85-2007

DC Terms em 
processo de 
normalização 

ISO

Envolvimento constante em projetos das 
comunidades



Webinars - agora em 
EN, ES e CN



• Repositórios Digitais - área de aplicação 
extremamente relevante para a DCMI;

• Datasets (não apenas científicos) - foco 
cada vez mais relevante a nível global.



• Há áreas do globo subrepresentadas na 
DCMI - a América Latina é uma delas;

• O Brasil é motor na América Latina;

• Queremos o Brasil e outros países da AL 
envolvidos, a contribuir, na DCMI.



Desafios

• Criar grupos no Brasil que, em conjunto 
com pessoas de outros países desenvolvam:

• guias de boas práticas para a codificação 
de metadados em Repositórios Digitais;

• vocabulários controlados em SKOS;

• Perfis de Aplicação específicos.



porque…

• A DCMI acolhe e dá visibilidade a iniciativas 
de metadados para Repositórios Digitais;

• “Começar pequeno”, mas ir longe - a 
DCMI ajuda a estabelecer relações com 
outros grupos e pessoas.

• A DCMI é o ponto de encontro das 
comunidades de metadados.



Fonte: http://lod-cloud.net/

http://lod-cloud.net
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Dublin Core - Ibero-América

@DublinCore

DC-General

dublincore.org

DCMI Wiki



Obrigada.

Boa Mistura, Luz nas Vielas, São Paulo, Brasil


