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MotivaMotivaççãoão parapara Topic MapsTopic Maps

A motivaA motivaçção original para ão original para topic mapstopic maps
provprovéém da necessidade de mesclar m da necessidade de mesclar 
ííndices. ndices. (Steve Newcomb, Steve Pepper).(Steve Newcomb, Steve Pepper).

O O queque sãosão Topic MapsTopic Maps??

““TopicTopic mapsmaps are a are a newnew ISO standard for ISO standard for 
describingdescribing knowledgeknowledge structuresstructures andand associatingassociating
themthem withwith informationinformation resourcesresources””

•• TheThe TAO of TAO of topictopic mapsmaps,, SteveSteve PepperPepper, , MayMay 20002000

Um paradigma que permite organizar, manter e Um paradigma que permite organizar, manter e 
navegar pela informanavegar pela informaçção, permitindo ão, permitindo 
transformtransformáá--la em conhecimento.la em conhecimento.
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UmUm TopicTopic MapMap éé ......

... basicamente um documento XML onde ... basicamente um documento XML onde 
diferentes elementos são usados para diferentes elementos são usados para 
representar:representar:

ttóópicos, picos, 
ocorrências de tocorrências de tóópicos,  picos,  
relacionamentos (ou associarelacionamentos (ou associaçções) entre ões) entre 
ttóópicos. picos. 

ObjetivosObjetivos

Qualificar o Qualificar o conteudoconteudo e/ou dados contidos nos e/ou dados contidos nos 
recursos de informarecursos de informaçção como tão como tóópicos para picos para 
habilitar ferramentas de navegahabilitar ferramentas de navegaçção tais como:ão tais como:

ííndices, ndices, 
referências cruzadas,referências cruzadas,
diciondicionáários,rios,
naveganavegaçção por conceitos;ão por conceitos;

Criar caracterCriar caracteríísticas sticas navegacionaisnavegacionais, ligando os , ligando os 
ttóópicos.picos.
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ObjetivosObjetivos ((contcont’’))

Estruturar recursos de informaEstruturar recursos de informaçção não ão não 
estruturados.estruturados.

Permitir procuras que recuperem a informaPermitir procuras que recuperem a informaçção ão 
requisitada.requisitada.

Criar visões para usuCriar visões para usuáários ou finalidades rios ou finalidades 
especespecííficas, filtrando a informaficas, filtrando a informaçção. ão. 

CaracterCaracteríísticassticas

ComparaCompara--se TM a GPS.se TM a GPS.

TM permite a criaTM permite a criaçção de um ão de um ““mapa virtualmapa virtual”” da da 
informainformaçção, e os recursos de informaão, e os recursos de informaçção ão 
permanecem em sua forma original e não são permanecem em sua forma original e não são 
modificados.modificados.

A mesma informaA mesma informaçção pode ser usada de ão pode ser usada de 
maneiras diferentes por diferentes TM.maneiras diferentes por diferentes TM.
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XTM x Recursos de InformaXTM x Recursos de Informaççãoão

Braga
Giovani R. 
Librelotto

Pedro R. 
Henriques

Instituto de 
Informática

Campus de 
Gualtar

UMinho

Esc. Engenharia

Topic Map

Recursos de Informação

Sem Topic MapsSem Topic Maps
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Com Topic MapsCom Topic Maps

OntologiaOntologia
Segundo o Segundo o MichaelisMichaelis: : ““Ciência do ser em geral.Ciência do ser em geral.””

Este termo tambEste termo tambéém m éé usado em outras usado em outras ááreas, tal como reas, tal como 
na filosofia, onde tem outro significado.na filosofia, onde tem outro significado.

Parte da metafParte da metafíísica que estuda o ser em geral e suas sica que estuda o ser em geral e suas 
propriedades propriedades transcedentaistranscedentais..

Em TM: Em TM: ÉÉ uma precisa descriuma precisa descriçção dos tipos de coisas ão dos tipos de coisas 
que são encontradas no domque são encontradas no domíínio coberto pelo nio coberto pelo TopicTopic
MapMap..

Em outras palavras, o conjunto de tEm outras palavras, o conjunto de tóópicos que picos que éé usado usado 
para definir classes de tpara definir classes de tóópicos, associapicos, associaçções, papões, papééis de is de 
atuaatuaççãoão e ocorrências.e ocorrências.
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Exemplo de OntologiaExemplo de Ontologia
A fim de tornar o trabalho mais facilitado, serA fim de tornar o trabalho mais facilitado, seráá escolhido escolhido 
um domum domíínio de assunto de conhecimento geral. nio de assunto de conhecimento geral. 

Um grupo de pesquisa de uma Universidade. Um grupo de pesquisa de uma Universidade. 

Nos exemplos que se seguirão, assumiremos que Nos exemplos que se seguirão, assumiremos que 
Giovani R LibrelottoGiovani R Librelotto éé um estudante de doutoramento um estudante de doutoramento 
orientado pelo professor orientado pelo professor Pedro R HenriquesPedro R Henriques. . 

A ontologia bA ontologia báásica consiste dos tipos de tsica consiste dos tipos de tóópicos picos phdphd--
studentstudent e e professorprofessor, o tipo de associa, o tipo de associaçção ão orientadoorientado
por/orientapor/orienta e os pape os papééis de is de atuaatuaççãoão orientadororientador e e 
orientandoorientando..

Conceitos BConceitos Báásicos de TMsicos de TM
HHáá 19 elementos em XTM 1.019 elementos em XTM 1.0
TAOTAO éé a parte principal de a parte principal de topictopic mapsmaps

TT refererefere--se ao se ao ttóópicopico: : “…é“…é um recurso que serve de um recurso que serve de 
proxy para algum proxy para algum subjectsubject””. . …… pode ser pode ser ““qualquer qualquer 
coisacoisa”” egeg. Shakespeare, . Shakespeare, óópera, Portugalpera, Portugal

A A refererefere--se se àà associaassociaçção: ão: “…“… éé um relacionamento um relacionamento 
entre um ou mais tentre um ou mais tóópicos, cada um desempenhando picos, cada um desempenhando 
um papel como membro desta associaum papel como membro desta associaççãoão”” egeg. . 
escrito_porescrito_por, , importado_deimportado_de

OO refererefere--se se àà ocorrência: ocorrência: ““ …… éé qualquer informaqualquer informaçção ão 
que que éé especificada como sendo relevante para um especificada como sendo relevante para um 
dado dado subjectsubject”” egeg. . xlink:www.uminho.ptxlink:www.uminho.pt
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TTóópicopico
Pode ser qualquer coisa.Pode ser qualquer coisa.
ÉÉ a base da criaa base da criaçção de mapas de tão de mapas de tóópicos.picos.
Um tUm tóópico pode ser:pico pode ser:

uma pessoa,uma pessoa,
uma entidade,uma entidade,
um conceito,um conceito,
......

Braga Escola de
Engenharia Portugal Depto.

Informática

Tipo de TTipo de Tóópicospicos
Um tUm tóópico tem um tipo de tpico tem um tipo de tóópico, talvez mpico, talvez múúltiplos. ltiplos. 

Tipos de tTipos de tóópicos podem ser vistos como um tpicos podem ser vistos como um tíípico pico 
relacionamento relacionamento classeclasse--instânciainstância..

Tipos de tTipos de tóópicos tambpicos tambéém são tm são tóópicos.picos.

Braga Escola de
Engenharia Portugal

Depto.
Informática
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Nome de TNome de Tóópicospicos

Um tUm tóópico pode ter um ou mais nomes.pico pode ter um ou mais nomes.

Cada nome, estarCada nome, estaráá em um contexto distinto.em um contexto distinto.

Braga (1)
BRG (2)

Escola de
Engenharia (1)

EE (2)
PT (2) 

Portugal (1)

Depto.
Informática (1)

DI (2)

Ocorrências de TOcorrências de Tóópicospicos
Representa a informaRepresenta a informaçção que ão que éé especificada como especificada como 
relevante para um dado trelevante para um dado tóópico.pico.
Ocorrências e tOcorrências e tóópicos existem em 2 diferentes dompicos existem em 2 diferentes domíínios, nios, 
mas estão conectados entre si.mas estão conectados entre si.
As ocorrências estabelecem uma rota para os tAs ocorrências estabelecem uma rota para os tóópicos.picos.

Braga (1)
BRG (2)

Depto.
Informática (1)

DI (2)

Topic
Domain

Resource
Domain
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Papel de Papel de AtuaAtuaççãoão de Ocorrênciasde Ocorrências

Papel de Papel de atuaatuaççãoão de uma ocorrência de uma ocorrência éé um subgrupo de um subgrupo de 
ocorrências de um dado tocorrências de um dado tóópico.pico.

Podem ser usadas para distinguir grPodem ser usadas para distinguir grááficos de texto, etc...ficos de texto, etc...

Braga (1)
BRG (2)

Depto.
Informática (1)

DI (2)

web
page

historical
review

web
page

AssociaAssociaçções de Tões de Tóópicospicos
TTóópicos relacionados podem ser conectados por picos relacionados podem ser conectados por 
associaassociaçções.ões.

A semântica da associaA semântica da associaçção de tão de tóópicos serve para picos serve para 
montar dinamicamente fragmentos de informamontar dinamicamente fragmentos de informaçção.ão.

Braga

Escola de
EngenhariaPortugal

Depto.
Informática

is in

is in
cooperates

with



11

Tipo de AssociaTipo de Associaççãoão

AssociaAssociaçções entre tões entre tóópicos podem ser agrupadas de acordo picos podem ser agrupadas de acordo 
com seu tipo.com seu tipo.

Braga is in PortugalBraga is in Portugal
Association type: Association type: is inis in

AssociaAssociaçções de tões de tóópicos não são picos não são ““oneone--wayway””

Braga is in Portugal = Braga is in Portugal = PortugalPortugal includes Bragaincludes Braga
Association: Association: is inis in = Association: = Association: includesincludes

Contexto (Contexto (ScopeScope))
ÉÉ o contexto no qual a atribuio contexto no qual a atribuiçção das ão das 
caractercaracteríísticas sticas éé valido.valido.

Pode ser uma linguagem, uma comunidade ou Pode ser uma linguagem, uma comunidade ou 
um vocabulum vocabuláário.rio.

TTóópicos podem ter vpicos podem ter váárias caracterrias caracteríísticas sticas 
associadas a eles. Para validar qualquer associadas a eles. Para validar qualquer 
caractercaracteríística, hstica, háá o contexto.o contexto.

O contexto O contexto éé representado por um conjunto de representado por um conjunto de 
ttóópicos.picos.
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Contexto (Contexto (ScopeScope))

<<topictopic>>
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>Giovani >Giovani Librelotto<Librelotto<//baseNameStringbaseNameString>>
</</baseNamebaseName>>
<<baseNamebaseName>>

<<scopescope>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#informatics#informatics"/>"/>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#university#university--minhominho"/>"/>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#brazilian#brazilian"/>"/>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#phd#phd--studentstudent"/>"/>

</</scopescope>>
<<baseNameStringbaseNameString>>Librelotto<Librelotto<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>

XTMXTM
SyntaxSyntax
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Como definir um Como definir um TopicTopic MapMap

Determinar o contexto e a Determinar o contexto e a 
ontologiaontologia

Definir o contexto do Definir o contexto do TopicTopic MapMap, isto , isto éé, , 
decidindo a decidindo a extenextenççãoão do domdo domíínio que este deve nio que este deve 
cobrir; cobrir; 

O O projetoprojeto da ontologia, que da ontologia, que éé uma precisa uma precisa 
descridescriçção dos tipos de coisas as quais são ão dos tipos de coisas as quais são 
encontradas no domencontradas no domíínio do nio do TopicTopic MapMap. . 
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Um exemplo: Um exemplo: grlgrl –– prhprh -- UMUM

GRL PRH

UM

orientando orientador

universidade

trabalhoestudo

orientação

phd-student docente
estudante

professor

O primeiro tO primeiro tóópicopico

<?<?xmlxml version=version="1.0" "1.0" encoding=encoding="UTF"UTF--8"?>8"?>
<<topicMaptopicMap xmlns=xmlns="http://"http://www.topicmaps.orgwww.topicmaps.org//xtmxtm/1.0/" /1.0/" 

xmlns:xlink=xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/"http://www.w3.org/1999/xlinkxlink">">
<<topictopic id=id=""prhprh">">

<<baseNamebaseName>>
<<baseNameStringbaseNameString>Pedro R >Pedro R Henriques<Henriques<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>
<<topictopic id=id=""grlgrl">">

<<baseNamebaseName>>
<<baseNameStringbaseNameString>Giovani R >Giovani R Librelotto<Librelotto<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>

</</topicMaptopicMap>>
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Incluindo tipos de tIncluindo tipos de tóópicopico

<<topictopic id=id=""phdphd--studentstudent">">
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>>Ph.DPh.D. . Student<Student<//baseNameStringbaseNameString>>
</</baseNamebaseName>>

</</topictopic>>
<<topictopic id=id="professor">"professor">

<<baseNamebaseName>>
<<baseNameStringbaseNameString>>Professor<Professor<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>

Instanciando um tInstanciando um tóópicopico

<<topictopic id=id=""prhprh">">
<<instanceOfinstanceOf>>

<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#professor#professor"/>"/>
</</instanceOfinstanceOf>>
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>Pedro R >Pedro R 
Henriques<Henriques<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>
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Adicionando as ocorrênciasAdicionando as ocorrências

<<topictopic id=id=""prhprh">">
<<instanceOfinstanceOf>>

<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#professor#professor"/>"/>
</</instanceOfinstanceOf>>
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>Pedro R >Pedro R Henriques<Henriques<//baseNameStringbaseNameString>>
</</baseNamebaseName>>
<<occurrenceoccurrence>>

<<instanceOfinstanceOf>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#website#website"/>"/>

</</instanceOfinstanceOf>>
<<resourceRefresourceRef xlink:href=xlink:href="http://"http://www.di.uminho.ptwww.di.uminho.pt//~prh~prh"/>"/>

</</occurrenceoccurrence>>
</</topictopic>>

Tipos de OcorrênciasTipos de Ocorrências

<<topictopic id=id=""websitewebsite">">
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>>WebWeb Site<Site<//baseNameStringbaseNameString>>
</</baseNamebaseName>>

</</topictopic>>
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Realizando AssociaRealizando Associaççõesões

<<associationassociation id=id=""prhprh--orientaorienta--assocassoc">">
<<instanceOfinstanceOf>>

<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#orientacao#orientacao"/>"/>
</</instanceOfinstanceOf>>
<<membermember>>

<<roleSpecroleSpec>  >  
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#orientador#orientador"/>"/>

</</roleSpecroleSpec>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#prh#prh"/>"/>

</</membermember>>
<<membermember>>

<<roleSpecroleSpec>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#orientando#orientando"/>"/>

</</roleSpecroleSpec>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#grl#grl"/>"/>

</</membermember>>
</</associationassociation>>

Tipo de AssociaTipo de Associaççãoão

<<topictopic id=id=""orientacaoorientacao">">
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>>OrientaOrientaçção<ão<//baseNameStringbaseNameString>>
</</baseNamebaseName>>
<<baseNamebaseName>>

<<scopescope>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#orientador#orientador"/>"/>

</</scopescope>>
<<baseNameStringbaseNameString>>orienta<orienta<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
<<baseNamebaseName>>

<<scopescope>>
<<topicReftopicRef xlink:href=xlink:href=""#orientando#orientando"/>"/>

</</scopescope>>
<<baseNameStringbaseNameString>>éé orientado orientado pelo<pelo<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>
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Contexto (Contexto (ScopeScope))

<<topictopic id=id="orientador">"orientador">
<<baseNamebaseName>>

<<baseNameStringbaseNameString>>Orientador<Orientador<//baseNameStringbaseNameString>>
</</baseNamebaseName>>

</</topictopic>>
<<topictopic id=id="orientando">"orientando">

<<baseNamebaseName>>
<<baseNameStringbaseNameString>>Orientando<Orientando<//baseNameStringbaseNameString>>

</</baseNamebaseName>>
</</topictopic>>

VisualizaVisualizaçção no ão no OmnigatorOmnigator......
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GeraGeraçção Automão Automáática de XTMtica de XTM

StylesheetsStylesheets que transformam um que transformam um 
documento XML em XTM.documento XML em XTM.

Caso de estudo: o InventCaso de estudo: o Inventáário dos Livros rio dos Livros 
de Misericde Misericóórdia pertencentes ao Arquivo rdia pertencentes ao Arquivo 
Distrital de Braga;Distrital de Braga;

XML
fonte

Topic
Map

XSTM

XSL
2ª geração

XTM
extractor

XSTMXSTMDTD
ou

XSD
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CCóódigos....digos....
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