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Resumo 

Resumo 

Atualmente, a maioria dos museus são suportados por uma base digital, mesmo preservando um 

suporte físico de documentação. Uma abordagem que não está implementada de forma eficaz nos 

museus do Instituto Superior Técnico, quer em aplicações e portais Web, quer numa base de dados 

consistente e fiável. Assim, o objetivo consiste em estudar como evoluir aproveitando a tecnologia 

existente atualmente. 

Foi assim desenvolvido - através de recurso a um framework para museus: Omeka S - um módulo 

ligado a software denominado ISTCIDOC. Este módulo permite implementar uma série de 

funcionalidades, entre as quais: padronizar, segundo normas CIDOC, uma ontologia própria para o 

museu DECivil; e uma série de interfaces gráficas para o utilizador do museu criar/editar/apagar um 

item com a respetiva metadata. Em adição, foi criada uma nova entidade no Omeka: Localização, 

seguindo a implementação numa biblioteca online própria dos espaços situados no Técnico. Este 

módulo foi baseado noutros módulos disponíveis para o Omeka S, incluindo o próprio módulo interno 

deste. 

Assim, como objetivos deste trabalho, temos a futura integração do museu DECivil na Rede Portuguesa 

de Museus. Algo que ajudará numa melhor divulgação e reconhecimento dos museus do Instituto 

Superior Técnico, e trazer mais consciência para a população da existência de património desta 

faculdade. 
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base de dados, Omeka S, módulo, metadata, Rede Portuguesa de Museus, museu DECivil 
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Abstract 

Abstract 

Currently, most museums are supported by a digital base, even preserving a physical documentation 

support. An approach that is not effectively implemented in the Instituto Superior Técnico museums, 

either in Web applications and portals, or in a consistent and reliable database. Thus, the objective is to 

study how to evolve using current technology.  

It was thus developed - through a museum framework: Omeka S - a module connected to software 

called ISTCIDOC. This module allows implementing a series of functionalities, among which: to 

standardize, according to CIDOC norms, an ontology proper for the DECivil museum; and a series of 

graphical user interfaces for the museum to create/edit/delete an item with its metadata. In addition, a 

new entity was created in Omeka: Location, following the implementation in an online library of the 

spaces located in the Technician. This module was based on other modules available for Omeka S, 

including its own internal module.  

Thus, as objectives of this work, we have the future integration of the DECivil museum in the Portuguese 

Museum Network. Something that will help in better dissemination and recognition of the museums of 

the Instituto Superior Técnico and bring more awareness to the population of the existence of heritage 

of this faculty. 

Keywords 

database, Omeka S, module, metadata, Portuguese Museum Network, museum DECivil  
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Capítulo 1 

Introdução 

1 Introdução 

Este capítulo apresenta uma breve visão geral do trabalho. São definidas neste capítulo as metas de 

trabalho, as contribuições de outros autores, assim como o contexto e a motivação subjacentes ao 

trabalho. No final do capítulo, a estrutura de trabalho é fornecida. 
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1.1 Motivação 

Com a chegada e expansão da Internet, começou-se a questionar que benefícios que poderiam ter as 

novas tecnologias quando em contacto com os museus. Desde 1997, uma conferência anual chamada 

“Museums and the Web” [1] dedicada ao assunto, ocorre na América do Norte, resultando em muitas 

publicações e colaborações entre vários autores. Sabemos que muitos museus, mesmo os mais 

recentes, dispõem de artigos antigos e colecionáveis sobre os quais persiste o método convencional 

de armazenar toda a sua história em arquivo físico. Por este motivo, em muitos museus deparamo-nos 

ainda com este método tradicional onde não existe uma base e plataforma digital única, coerente e 

consistente que permita guardar e catalogar esses artigos de forma a poder expô-los online de forma 

controlada. 

Assim, a criação desta plataforma digital consiste num primeiro passo para a construção de um museu 

virtual, no qual se deve dar a possibilidade aos utilizadores de fazerem algo que não é possível na 

realidade, como mexer e manipular de livre vontade os objetos [2].  

Os museus simbolizam a preservação duma história guardada em todos os variados formatos de peças, 

que cada qual conta uma história diferente ao visitante. Com a nuance que muitos museus são muito 

antigos, o método de armazenamento dos testemunhos materiais mantem-se frequentemente fiel à 

tradição, daí a forte resistência para muitos museus em encararem mudanças nas suas metodologias, 

quer de arquivamento quer de divulgação do seu espólio. 

Nos casos dos museus em que a adesão é fraca, devido a falta de divulgação e outros estilos de 

exposições mais apelativas, nasce a necessidade de mudar a implementação e ferramentas 

informáticas de catalogação das peças, bem como o incentivo a usar mais a Web para a divulgação, 

nomeadamente as exposições virtuais. 

No que toca à divulgação de algum artigo em específico ou do próprio museu, é fundamental a 

existência de uma base de dados na qual seja possível armazenar todos os itens com a sua respetiva 

informação e história, de forma a que qualquer pessoa possa conhecer e visitar qualquer museu mais 

facilmente através da internet. 

As lições aprendidas relacionam-se com a importância de se adotar uma abordagem centrada no 

visitante ao desenvolver recursos do museu digital e da necessidade de pesquisadores e profissionais 

do museu compreenderem melhor como as novas tecnologias da informação podem mudar a forma 

como os visitantes do museu abordam os museus e os seus recursos [3]. 

Existem diversas maneiras para armazenar fichas de inventário, nomeadamente no domínio digital, 

sendo a mais vulgar e tradicional o recurso a folhas de cálculo como o Excel. Outras ferramentas de 

software incluem o Omeka (Clássico ou S), Collective Access, o CollectionSpace, o OpenExhibits e o 

Pachyderm. Estas são as cinco principais ferramentas grátis e open-source. Por fim, pode-se usar 



 

3 

aplicações específicas com base de dados, como MySQL (notar que os frameworks fazem uso de 

linguagens para manipular base de dados: SQL, DQL, etc.). 

1.2 Problema 

Atualmente, na era digital, é importante para qualquer infraestrutura ter uma base digital incorporada, 

tal como por exemplo website e uma base de dados. O facto de os museus terem uma parte histórica 

tradicional muito forte e importante faz com que as entradas de novas tecnologias para o sistema se 

vejam resistidas pelos mesmos, contudo como em tudo na vida, há sempre espaço e terá que 

eventualmente haver mudança e adaptação para esta introdução. 

A presente análise visa refletir sobre o desenvolvimento e a adaptação da comunicação cultural ao 

contexto dos media digitais e evidenciar a sua utilização nas estratégias desenvolvidas em ambiente 

museológico [4] que “podem ajudar a resolver os problemas de acessibilidade - não só geográfica e 

económica, mas também intelectual e comportamental das pessoas. A sua capacidade de fornecer 

acesso sem precedentes às coleções e ao conhecimento, de contextualizar, de personalizar e adaptar 

os conteúdos e permitir a interatividade e o feedback, torna-as nas ferramentas ideais para criar um 

melhor relacionamento com as comunidades de interesse e criar novas experiências que atraem novos 

públicos.” [5]. 

Outro problema que ocorre é a dificuldade em manter e tornar segura toda a informação e ficha de 

objetos dos museus. Mesmo adotando uma abordagem mais digital, como está feito atualmente para, 

mais concretamente, no museu DECivil – nomeadamente em formato Word/Excel - existe uma grande 

falta de versatilidade e acaba por ser uma solução muito pouco intuitiva para qualquer utilizador, como 

será descrito no tópico que se segue. 

A complementar o que foi referido, existe uma corrente falta de outras tecnologias, como o uso de apps, 

no qual este trabalho não se foca, mas ainda assim convém salientar toda a importância que tem para 

o desenvolvimento da transformação para o domínio digital por parte dos museus, em geral. 

De afirmar também que, no caso em concreto dos museus do Técnico (no que diz respeito a este 

trabalho), existe uma falta de armazenamento dos artigos e peças em formato digital numa base de 

dados (ou numa plataforma mais aprimorada e eficiente), e exibição online dos mesmos. 

Existe extrema dificuldade em executar todos os diferentes aspetos que são essenciais para armazenar 

fichas de inventário de um museu. Primeiro, parte de backend: guardar e/ou manipular itens na base 

de dados (com MySQL e PHPMyAdmin, por ex.). Segundo, a parte do frontend: tratar das páginas Web, 

com todo o CSS, JS e HTML necessários. Terceiro, a ligação entre os dois que é feita através de PHP. 

Por isso, existem soluções de frameworks mencionadas no enquadramento, que incluem todos estes 



 

4 

tópicos e permite uma integração de todos mais fácil e intuitivo. 

1.3 Solução Proposta 

A solução proposta passa pela utilização de um framework genérico que possa ser aplicado para a 

maioria dos museus e servir como suporte ao planeamento dos sistema e necessidades de informação 

por ser baseado nas descrições funcionais das atividades dos museus e na informação e relações 

necessárias para suportar o sistema [6]. 

Tendo em conta a introdução breve a este assunto, foi então usado para este trabalho o framework 

Omeka S. Este framework será descrito em pormenor na secção seguinte, mas no fundo, permite 

resolver o problema descrito acima e construir uma interface visualmente simples e fácil de trabalhar. 

O enquadramento do objetivo da tese passa por integrar a ficha de inventário do museu de Civil do 

Instituto Superior Técnico com parâmetros baseado numa norma Internacional de inventariação de 

itens em museus: o CIDOC. Para alcançar este objetivo, foi necessário criar um módulo de raiz para o 

Omeka S, que permitisse a criação de um item de acordo com essas normas – com outros atributos 

que não os que vêm instalados (DC, Darwin Core, BIBO, etc.), ao descarregar toda uma nova ontologia 

adaptada denominada ISTCIDOC (ficheiro RDF/OWL). Este módulo será descrito em secções mais à 

frente.  

Para além de novos atributos e classes provenientes desse novo vocabulário, foi criada uma nova 

entidade que são as Localizações, referentes às instalações no Instituto Superior Técnico. Estas são 

guardadas também na mesma base de dados do Omeka, de forma a que o utilizador possa criar ou 

selecionar uma localização através da integração da API do sistema Fenix, em frontend, na parte de 

PHP de alguns ficheiros do módulo, através do protocolo GET /spaces/{id}). 

Para além disto, foi usado o software Protégé para criar a modificada ontologia do ISTCIDOC, com as 

novas classes e atributos, e gerar um ficheiro RDF/OWL. O plugin EasyRDF, para ler esse ficheiro, que 

tem o vocabulário, é utilizado para escrever para a base de dados do Omeka, em PHP dentro do módulo 

aquando da sua instalação. Todo este processo de integrar o módulo foi feito em PHP, HTML e ainda 

com recurso a Javascript e CSS na parte da integração da API do Fenix. 

O módulo foi desenvolvido através da documentação para desenvolvedores do Omeka S, através de 

outros módulos como o Custom Ontology, Custom Vocab e Collecting, e baseado no próprio ‘módulo’ 

integrado dentro do Omeka S. 

Deste modo, é possível criar uma plataforma digital eficiente e organizada na qual os dados dos museus 

são guardados no sistema e expostos online, o que permite assim, como mencionado anteriormente, 

uma rápida e eficaz exposição dos museus, neste caso os do Técnico.  

O trabalho a desenvolver pressupõe assim a criação de uma plataforma específica para o Instituto 

Superior Técnico, com modelos diferentes de acordo com as características e especificidades de cada 
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museu da instituição para suprimir as ferramentas informáticas usadas com baixo nível de eficiência, 

como é o caso do Excel, de forma a que seja possível criar meios para uma visita virtual tão completa 

como uma visita na realidade. 

1.4 Resultados do trabalho 

Com a execução deste trabalho, consegue-se formar um produto final - um módulo novo, implementado 

no Omeka S, que permite a criação de um tipo de itens, com base numa ontologia, também criada de 

raiz. Através disto, é possível visualizar os itens – que são os objetos dos museus do Instituto Superior 

Técnico – em exposições e em sites, geridos a partir do próprio Omeka. 

Estes itens (e/ou conjunto de itens) terão integrados certos atributos introdutórios neste trabalho, como 

é o caso das localizações, que serão integradas a partir da API do Fenix do Instituto Superior Técnico. 

Por último, o módulo dispõe de cinco interfaces que, em conjunto com a base de dados integrados do 

Omeka, permitem a manipulação e visualização, quer de itens, quer de localizações do Instituto 

Superior Técnico. 

1.5 Estrutura do documento 

O resto do documento é estruturado como se segue: 

• Inicialmente, no Capítulo 2, estão tópicos essenciais relacionados com este trabalho. Em 

primeiro lugar, são explicadas as normas do CIDOC, com as classes e atributos relevantes, e 

a seguir, a descrição breve do CIDOC CRM. Depois é explicado o framework utilizado Omeka: 

módulos relacionados com este, vocabulários instalados, e analisado outros frameworks 

semelhantes, no qual também podia ter sido feito este trabalho. Ainda é detalhado e proposta 

a meta de entrada na RPM. 

• A seguir, no Capítulo 3, apresentamos uma análise aos requisitos/acessos, objetivos e o 

desenho geral (em relação à ontologia ISTCIDOC) pretendidos para esta esta dissertação. 

Sobretudo, abordamos aspetos fundamentais como a descrição da nova ontologia. 

• No Capítulo 4, apresentamos toda a arquitetura provisionada do módulo ISTCIDOC, bem 

como todos os sistemas suporte e tecnologias utilizadas. Vão ser abordados tópicos como a 

estrutura do módulo e os pedidos HTTP que são envolvidos no mesmo. Segue-se também a 

parte de implementação, com a descrição das duas entidades criadas, as interfaces que 

compõem o módulo, e ainda uma breve análise a como se processa a base de dados do 

Omeka. 

• No Capítulo 5, dá-se uma breve avaliação e discussão sobre o produto final desta dissertação. 



 

6 

Avaliação essa sobre o que foi implementado aqui com outras alternativas e ainda uma 

demonstração das entidades criadas. 

• Por fim, no Capítulo 6, finalizamos o presente trabalho, retirando conclusões, um breve 

apanhado geral deste projeto, e apontamos aspetos a serem desenvolvidos para trabalhos 

futuros. 
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Capítulo 2 

Enquadramento Teórico e 

Técnico 

2 Enquadramento Teórico e Técnico 

Este capítulo dispõe de tópicos essenciais relacionados com este trabalho. Em primeiro lugar, são 

explicadas as normas do CIDOC, com as classes e atributos relevantes, e a seguir, a descrição breve 

do CIDOC CRM. Depois é explicado o framework utilizado Omeka: módulos relacionados com este, 

vocabulários instalados, e analisado outros frameworks semelhantes, no qual podia também ter sido 

feito este trabalho. Ainda é detalhado e proposta a meta de entrada na RPM.
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2.1 CIDOC 

O International Committee for Documentation (CIDOC) é uma organização não governamental 

internacional, sem fins lucrativos proveniente de um dos 30 comités internacionais da International 

Council of Museum (ICOM) [7], inteiramente dedicado à documentação das coleções de museus, sendo 

também referência no desenvolvimento de fichas e de boas práticas para as manter conservadas. 

A introdução do guia do CIDOC é útil para o desenvolvimento deste trabalho, no sentido em que estas 

práticas de documentação de museus são necessárias e devem ser seguidas para uma recomendável, 

e acima de tudo, homogeneização que cada museu do Instituto Superior Técnico deverá seguir. 

2.1.1 Normas do CIDOC 

Segundo a International Guidelines for Museum (IGM) [8], deve-se ter em conta um conjunto de 

objetivos propostos pela CIDOC, tais como: 

• Garantir a responsabilidade por objetos: estes podem ser usados para definir os objetos 

que são propriedade de um museu, identifique os objetos e registe sua localização; 

• Ajudar a segurança dos objetos: estes podem ser usados para manter informações sobre o 

status dos objetos e fornecer descrições e evidências de propriedade em caso de roubo; 

• Fornecer um arquivo histórico sobre objetos: estes podem ser usados para manter 

informações sobre a produção, coleta, propriedade e uso de objetos e como meio de proteger 

o valor do prazo de dados a longo prazo; 

• Suporta acesso físico e intelectual aos objetos: eles podem ser usados para suportar o 

acesso a objetos próprios e informações sobre os objetos. 

A disponibilidade de uma boa documentação garante também que o conhecimento sobre objetos se 

estenda para além dos objetos em si, fornecendo uma base para o uso de uma coleção por curadores, 

pesquisadores e pelo público em geral [8]. 

2.1.2 CIDOC CRM 

Este documento [9] é a definição do Conceptual Reference Model (CRM) do CIDOC, um modelo formal 

ontologia destinado a facilitar a integração, mediação e intercâmbio do patrimônio cultural diversificado 

em catalogação. O CRM é assim o acumular de mais de uma década de trabalho de desenvolvimento 

de padrões CIDOC da ICOM [9], cujo principal objetivo é o de permitir a troca de informações e a 

integração entre diversas fontes de informação do património cultural.  

Visa assim fornecer as definições semânticas e os esclarecimentos necessários para transformar 

fontes de informação dispersas em informações localizadas num recurso global coerente, seja dentro 
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de uma instituição, em intranets ou na Internet. O CRM orientado a objetos do CIDOC é uma ontologia 

de domínio, mas inclui sua própria versão de uma ontologia superior. As classes principais contêm [10]:  

• Espaço-tempo - inclui título/identificador, local, era/período, intervalo de tempo e 

relacionamento com itens persistentes. 

• Eventos - Inclui título/identificador, começo/fim da existência, participantes (pessoas, 

individualmente ou em grupos), criação/modificação de coisas (físicas ou conceituais) e 

relacionamento com itens persistentes. 

• Coisas materiais - inclui título/identificador, local, o objeto de informação que o material 

transporta, parte dos relacionamentos e relacionamento com itens persistentes. 

• Coisas imateriais - inclui título/identificador, objetos de informação (proposicional ou 

simbólica), coisas conceituais e parte de relações. 

Exemplos de definições [11]: 

• Item persistente - um item físico ou conceitual que tem uma identidade persistente 

reconhecida dentro da duração de sua existência por sua identificação e não por sua 

continuidade ou observação. 

• Entidade Temporal - inclui eventos, eras/períodos e estados de condição que acontecem por 

um período limitado de tempo e é separado do Item Persistente. Uma Entidade Temporal é 

comparável a um perdurante. 

• Objeto Proposital - um conjunto de declarações sobre coisas reais ou imaginárias. 

• Objeto Simbólico - um sinal/símbolo ou uma agregação de sinais/símbolos. 

Um exemplo de um diagrama CRM, referente a parte do CIDOC, está mostrado na Figura 2.1 no qual 

é possível ver parte da hierarquia de entidades.  De notar que mais à frente, será mostrada uma imagem 

alusiva ao diagrama CRM deste trabalho. 

 

Figura 2.1: Pequena secção do CIDOC CRM - hierarquia de classes [12]. 
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2.2 Museus IST 

Embora existam várias definições para o que é um museu, vamos considerar que um museu é uma 

instituição que conserva uma coleção de objetos de relevância artística, cultural, histórica ou científica, 

que pode ser exibido ao público através de exposições (permanentes ou temporárias) [13]. 

Como exemplo [14], quando as Universidade das Bibliotecas de Washington e o Museu de História e 

Indústria de Seattle decidiram passar para um formato digital e Web, a ontologia Dublin Core forneceu 

todo o suporte que a fez funcionar em pleno. Isto era o objetivo de fornecer acesso Web integrado aos 

materiais combinados de todos os museus, mantendo bancos de dados individualizados para cada 

organização. 

O mais importante neste caso será catalogar cada item (ficha de objeto) de um designado museu do 

Técnico, dos quatro existentes atualmente. Os museus em questão são:  

• Museu DECivil - do Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos. 

• Museu de Faraday - no pavilhão de eletricidade – museu aberto em 2016. 

• Museus de Geociências - situados nos pisos 2 e 3 do pavilhão de Minas. 

O foco para este trabalho será o museu DECivil. As coleções de itens com as fichas do museu DECivil 

podem ser qualquer tipo de dados - podendo ser alterados, adicionados e eliminados a qualquer 

momento – mas seguindo a tipologia de tipos de classes e propriedades imposta pela nova ontologia 

ISTCIDOC. Por isso, para a apresentação final do museu, em junção com o Omeka S, este seguirá a 

seguinte topologia, a partir de três tipos diferentes de "blocos de construção" [15]: 

• Itens: blocos de construção individuais de uma coleção. Classificáveis por tipo de item e tags. 

• Coleções: grupos de itens. O público pode visualizar a coleção para encontrar itens. 

• Exposições: contêm texto interpretativo e contam com itens como os seus blocos de 

construção. Estes geralmente destacam aspetos de uma coleção com base em algum tema 

relacionado. 

 

Figura 2.2: Topologia da vista final de um museu no Omeka [15]. 

2.3 Museu DECivil na RPM 

A Rede Portuguesa de Museus (RPM) e um sistema organizado de museus, baseado na adesão 
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voluntaria, configurado de forma progressiva e que visa a descentralização, a mediação, a qualificação 

e a cooperação entre museus [16]. 

Atualmente, a Rede Portuguesa de Museus e composta pelos 151 museus. A riqueza do seu universo 

reside na diversidade de tutelas, de coleções, de espaços e instalações, de atividades educativas e 

culturais, de modelos de relação com as comunidades e de sistemas de gestão [16]. 

O objetivo final corresponde efetivamente a integrar os museus do Instituto Superior Técnico, em 

concreto o Museu DECivil, na Rede Portuguesa de Museus ou RPM. 

Um dos quais passará precisamente pela solução imposta ao problema (secção 1.2), no qual possibilita 

a criação e o desenvolvimento de uma plataforma Web para armazenar todos os itens referentes ao 

museu DECivil, bem como a própria informação e história do museu, de forma bem acessível online. 

Assim, para além integrar o museu na RPM, estabelece-se uma infraestrutura Web bem assente do 

museu, no qual o manuseamento, a procura e a organização de cada elemento pertencente ao mesmo 

seja de fácil acesso, quer para quem gere o museu quer para um visitante. 

No decurso deste projeto, deve-se apontar como alvo as seguintes metas (a serem explicadas mais 

em detalhe nas seguintes secções) como de estudo a definição e implementação dos Sistemas de 

informação necessários aos museus para: 

➢ Integrar o Museu de Civil na Rede Portuguesa de Museus. 

➢ Civil funciona como museu físico → apostar em Exposições virtuais. 

➢ Três modelos dados diferentes para cada museu → diferentes cores do Omeka. 

➢ Gerir fichas e catálogo das peças e objetos. 

➢ Apresentação da informação das coleções presentes e catalogadas. 

➢ Representação virtual (na Web) de exposições que se realizem. 

➢ Disponibilização de informação acerca das diversas peças. 

Com a ajuda deste trabalho e dos objetivos propostos mencionados, já será um bom passo para uma 

evolução progressivo no sentido de integração do museu DECivil na RPM. 

2.4 Omeka 

O Omeka é um projecto que consiste num sistema de manipulação de conteúdo, gratuito e de código 

aberto, para coleções digitais on-line [17]. Este software permite a criação e manipulação de itens de 

objetos de um museu [18]; a criação de páginas e sites de um museu; utilização de diversas ontologias 

e vocabulários. Existem atualmente duas versões do Omeka, a versão Classic a versão S, sendo esta 

última a escolhida para este trabalho. 

Este projeto foi feito especificamente para estudantes e profissionais do património cultural, portanto 

está focado no conteúdo e na sua interpretação, mas é ao mesmo tempo um projeto de código aberto 

com uma comunidade online ativa de programadores, por isso também permite o desenvolvimento de 
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novos recursos e de estender o código para melhorar e aumentar as suas funcionalidades.  

Esta plataforma permite assim construir um site que representa as exposições e itens virtuais. Uma 

exposição é composta por várias páginas, cada uma composta de blocos, que podem ter vários itens 

associados e esquemas diferentes. O modelo padrão de metadados do Omeka é o Dublin Core. Um 

site oriundo do Omeka (interface Web para o visitante) inclui [19]: 

• Itens: links para uma lista navegável de itens, selecionáveis por tipo de item e tags; 

• Coleções: grupos de itens, público pode cavar através da coleção para encontrar itens; 

• Exposições: as exposições contêm textos interpretativos e dependem de itens/fontes/objetos 

como blocos de construção; 

• Caixa de pesquisa de palavras-chave - opção para vincular a página de pesquisa avançada; 

Os utilizadores registados podem assim comentar itens ou coleções. Um modelo simplificado do Omeka 

é mostrado na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3: Modelo de dados simplificado para o Omeka [20]. 

2.4.1 Omeka Classic e Omeka S 

O Omeka Classic é uma plataforma de publicação na Web para compartilhar coleções digitais e criar 

exposições on-line ricas em média [21], já o Omeka S é uma plataforma de publicação na Web de 

última geração para instituições interessadas em conectar coleções de patrimônio cultural digital com 

outros recursos on-line [22].  

A base do Omeka S passa pelo Mapeador de Relação de Objetos Doctrine para consultas de banco 

de dados e para definir registos. Isto permite que o Omeka S consiga separar as preocupações entre 

Entidades, Adaptadores de API e Representações, substituindo assim o sistema Omeka Classic ao 
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definir um registo e uma classe de tabela opcional como o modelo [23]. 

Para esta dissertação, julgou-se mais apropriada a segunda escolha, visto que está mais focado e 

orientado para as instituições - neste caso, terá como ponto de partida os museus do Instituto Superior 

Técnico. Assim, o Omeka S dispõe das seguintes secções de navegação da parte de navegação de 

administrador [24]: 

• Sites – Criação, edição e gestão de sites, as partes voltadas para o público de uma instalação 

do Omeka S. 

• Recursos - Criar, editar e gerir o conteúdo de uma instalação: itens, conjuntos de itens, média, 

vocabulários e modelos de recursos. 

• Administrador - O acesso à funcionalidade na secção de administração varia de acordo com 

a função do utilizador, mas pode incluir: utilizadores, tarefas e configurações. 

• Módulos - Esta seção é aberta com informações básicas sobre como gerir os módulos que 

estendem a funcionalidade da sua instalação e sites do Omeka S. Em seguida, oferece 

documentação específica para módulos Omeka S criados pela RRCHNM (Roy Rosenzweig 

Center for History and New Media), listados em ordem alfabética. 

2.4.2 Documentação do Omeka S para desenvolvedores 

Para além da documentação corrente que o Omeka S dispõe para utilizadores finais, este dispõe 

também de uma documentação para desenvolvedores, que será de importante utilidade para o 

desenvolvimento do módulo deste trabalho. Inclui informações sobre aspetos chaves como ‘Api’, 

‘Modules’, ‘Doctrine and Entities’, ‘Services and Factories’ e ‘Omeka Events’. Muita parte do trabalho 

foi baseada - para além da documentação - noutros módulos que serão descritos em 2.4.3. 

2.4.3 Módulos do Omeka S 

Esta secção refere-se a módulos tipo usados para uma melhor compreensão e aplicação de técnicas 

de reverse engineering, para complementar a documentação dada pelo Omeka para desenvolvedores. 

Isto deve-se ao facto de, apenas com documentação existente neste momento, não ser possível 

escrever um módulo novo de raiz. 

➢ Custom Ontology 

O Custom Ontology (CO) é um módulo do Omeka S que permite criar classes e propriedades 

específicas para descrever catalogações quando não há ontologias padrão disponíveis, em particular 

em LOV, schema.org e W3C [25]. A utilidade da CO está na capacidade de gerir propriedades internas 

ou para desenvolvedores que estão a criar novos dados. As propriedades e classes estão disponíveis 

através da API padrão do Omeka S também, como qualquer outra ontologia [25]. 

Por conseguinte, este módulo é uma substituição de um recurso existente no Omeka Classic, no qual 

é permitida a edição e criação de tipos de itens, equivalente a classes de recursos e modelos de 

recursos, e criar novos elementos, equivalentes de propriedades. No Omeka S, para compartilhar 
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dados e seguir os padrões da Web semântica, esse recurso não foi estabelecido [26]. 

De notar que será sempre recomendável pesquisar e usar ontologias existentes primeiro, porque será 

assim mais simples compartilhar os dados e vinculá-los semanticamente. Todavia, no caso em que as 

propriedades são conhecidas apenas pelo autor e não são descritas em lugar algum, será difícil 

combiná-las e estabelecer relações com outras. Por isso, um dos desafios deste projeto será colmatar 

esta falha. 

Este módulo ajudou mais em específico na parte da criação do vocabulário, definindo primariamente 

as classes e propriedades, formatá-las corretamente em JSON de acordo com o protocolo HTTP 

correspondente, e salvando-as posteriormente. Só no fim então, criar a descrição do vocabulário e 

guardar tudo. Por isso, toda a parte que envolveu importar o vocabulário personalizado neste trabalho, 

descrito mais à frente, tal como no formulário em frontend, este módulo foi uma mais valia. 

Na Figura 2.6 identificam-se três fases para criar uma nova ontologia. A primeira consiste na descrição 

geral desta, composta por um identificador URI, prefixo, etiqueta e um comentário (parâmetro opcional). 

A seguir, há uma caixa de texto para inserir as classes de recurso, separados por ponto e vírgula, e 

seguindo a formatação de ‘etiqueta:nome local que define a classe’. Por último, novamente outra caixa 

de texto, desta vez para a inserção de um conjunto de propriedades requeridas, semelhante ao estilo 

de formatação para o caso das classes, mas seguindo: ‘etiqueta:nome local que define a propriedade’. 

➢ Collecting 

Este módulo permite a adição de formulários para os sites. Faz parte de um dos módulos oficializados 

pelo Omeka S. As utilidades do Collecting são [27]: 

• Adicionar novo formulário: geralmente descrito por uma etiqueta (obrigatório), conjunto de 

itens, entre outros. 

• Adicionar caixas de diálogo (chamadas prompt) de diversos tipos como a propriedade ou 

média de um item, o nome ou e-mail do utilizador e ainda, código personalizado de HTML. 

• Gerir os formulários criados e os itens criados pelo tal formulário, seja ele privado ou público. 

Este módulo, Figura 2.4, serviu de base para permitir a inserção de uma nova tabela na base de dados 

interna (através de consultas SQL) de uma nova entidade criada – Localizações, assim como toda a 

manipulação de tal entidade (explicado mais em detalhe à frente). 

➢ Custom Vocab 

O módulo Custom Vocab (Vocabulário Personalizado) descreve os recursos usando vocabulários 

criados e controlados pelo utilizador [28], que podem ser personalizados e adicionados como tipos de 

dados aos modelos de recursos – processo de criação de novos metadados. À semelhança do 

Collecting, faz também parte de um dos módulos oficializados pelo Omeka S. As utilidades do Custom 

Vocab são [29]: 

a) Criar um vocabulário novo: descrito por uma etiqueta (obrigatório), linguagem do vocabulário 

e os termos que contém este (campo também obrigatório – uma palavra ou frase por linha); 

b) Gerir os vocabulários criados: editar ou apagar; 
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c) Usar um vocabulário que vai ser aplicado num modelo de recurso: Na secção de modelos 

de recurso, pode-se dar a atributos de um recurso, o tipo de dados que é o criado pelo 

vocabulário personalizado. Ou seja, aquando da inserção de um novo item, o atributo que foi 

selecionado com esse tipo de dados correspondente ao tal modelo de recurso, terá como 

opções todos os termos desse vocabulário para o utilizador selecionar. Por exemplo, se um 

dos atributos for ‘Local criado’ e se este tiver ligado ao modelo de dados do vocabulário criado, 

então ele terá todos os termos definidos anteriormente, no qual o utilizador pode escolher. 

O Custom Vocab, Figura 2.5, deu um bom suporte ao novo módulo implementado na parte das 

permissões (ACL) para controlar os acessos a cada ação ao qual o tipo de utilizadores tinha sobre o 

módulo. E ainda ajudou bastante parte da criação do DataType (tipo de dados) da nova entidade 

referida anteriormente. 

 

Figura 2.4: Interface do módulo Collecting. 

 

Figura 2.5: Interface de Custom Vocab. 
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Figura 2.6: Interface de Custom Ontology. 

2.4.4 Módulo Interno do Omeka S 

O próprio sistema do Omeka S é gerido pelo próprio módulo interno. Muito deste trabalho foi possível 

devido ao processo de reverse engineering desse módulo, nomeadamente na essência e estrutura da 

criação do módulo. Este, à semelhança de todos os outros módulos, seguem uma tipologia de estrutura 

do Zend Framework 2, framework esse que será descrito com mais detalhe na secção 4.1.2. 

A nível de contextualização, a Doctrine Query Language (DQL) deriva de Object Query Language 

(OQL) que é muito semelhante ao Hibernate Query Language (HQL) ou ao Java Persistence Query 

Language (JPQL). Assim, a DQL fornece um poder de consulta sobre o modelo de objeto.  

Trata-se de um cenário em que todos os objetos estão espalhados em algum armazenamento (como 

um banco de dados de objetos) e ao escrever consultas DQL, deve-se pensar em consultar esse 

armazenamento para escolher um determinado subconjunto de seus objetos [30]. 

A sintaxe tem parecenças à do SQL (Structured Query Language), que é frequentemente utilizada em 

manipulação e estruturação de base de dados. O DQL não é apenas uma pequena adição ao SQL, 

mas uma interface semelhante, embora mais simples que o DFC. Quando uma instrução DQL é 

emitida, esta é analisada pelo framework numa instrução SQL correspondente. A autorização do 

utilizador para agir em qualquer objeto também é verificada [31]. 

Por conseguinte, e não obstante a importância do SQL, o DQL é efetivamente a linguagem usada para 

os módulos, daí o seu neste trabalho. Esta linguagem é facilmente incorporada e integrada no ZF2 

(Zend Framework 2). 
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2.4.5 Vocabulários do Omeka S 

Aqui serão apresentados alguns vocabulários padrão, que vêm pré-instalados, do Omeka S. Estes 

vocabulários são uma coleção de classes e propriedades de metadados RDF publicados para 

descrever um recurso. Estes existem e são criados externamente para o Omeka, e podem ser 

importados, com algumas limitações, para o Omeka S para uso em toda a instalação. O vocabulário 

mais utilizado é o Dublin Core Terms (“dcterms:”) [32]. 

Desta forma, os administradores globais e de sites podem gerir os vocabulários de instalação na guia 

"Vocabulários", na navegação à esquerda do Painel de administrador. Dentro do Omeka, é possível 

fazer o seguinte com os vocabulários [32]: 

• Adicionar vocabulários: com um prefixo, URI, etiqueta, comentário e o próprio ficheiro. 

• Editar um vocabulário. 

• Importar diretamente um vocabulário existente - usualmente com o formato de ficheiro RDF 

ou OWL. 

• Apagar um ou vários vocabulários. 

2.4.6 Dublin e Darwin Core 

1. Dublin e Darwin Core 

O Dublin Core é um esquema de metadados que visa descrever objetos digitais, tais como, vídeos, 

sons, imagens, textos e sites na Internet. Aplicações de Dublin Core utilizam XML e o RDF (Resource 

Description Framework). A Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) é uma organização dedicada a 

promover a adoção de padrões de interoperabilidade de metadados e desenvolver vocabulários 

especializados para descrever fontes e recursos da Web para que os sistemas de busca e recuperação 

de informações sejam mais rápidos e flexíveis [33]. A versão original do DCMES 1.1 consiste em 15 

elementos de metadados: 

Título; Criador; Sujeito; Descrição; Editor; Contribuinte; Encontro; Tipo; Formato; Identificador; Fonte; 

Língua; Relação; Cobertura e Direitos. 

O Darwin Core (muitas vezes abreviado para DwC) é uma extensão do Dublin Core para informática 

de biodiversidade. Destina-se a fornecer uma referência padrão estável para compartilhar informações 

sobre a diversidade biológica [34]. Este inclui um glossário de termos (propriedades, elementos, 

campos, colunas, atributos ou conceitos), destinadas a facilitar o compartilhamento de informações 

sobre a diversidade biológica, fornecendo definições de referência para a comunidade científica. 

2. Bibliografic Ontology 

A especificação de Ontologia Bibliográfica (BIBO) fornece os principais conceitos e propriedades para 

descrever citações e referências bibliográficas (ou seja, citações, livros, artigos, etc.) na Web Semântica 

[35]. Este está escrito em RDF e pode ser usado como uma ontologia de citação, como uma ontologia 

de classificação de documentos, ou simplesmente como uma maneira de descrever qualquer tipo de 
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documento no RDF.  

O BIBO foi inspirado em muitos formatos existentes de metadados de descrição de documentos e pode 

ser usado como base comum para converter outras fontes de dados bibliográficos. Como exemplo, o 

site da Chronicling America na Biblioteca do Congresso usa o BIBO para modelar páginas de jornal e 

problemas nas visualizações Linked Data [36]. 

Este vocabulário contém propriedades como: Criador, Descrição, Identificador, Título e Nota Editorial. 

Em adição, inclui classes tais como: Evento, Agente, Artigo Académico, Livro, entre outros. 

2.5 Comparação com outros frameworks 

As cinco principais ferramentas grátis e open-source que permitem criar e gerir exibições virtuais são o 

Omeka, o Collective Access, o CollectionSpace, o OpenExhibits e o Pachyderm [37]. Todos estes 

frameworks têm as suas vantagens e desvantagens, e há casos em que um é mais focado para uma 

coisa, ou que um framework é mais genérico e menos pormenorizado. 

Ter em atenção que, na secção 5.2, será explicado com mais detalhe aspetos, resultados e 

considerações finais entres os softwares escolhidos. 

A Tabela 2.1 representa um breve resumo das principais diferenças entre três frameworks (o Omeka, 

o CollectionSpace e o Collective Access), em comparação dos requisitos de CIDOC para armazenar 

registos na base de dados. 

Parâmetros CIDOC Frameworks Open Source 

Partes Subpartes 
Omeka S 

(DC) 

Collection 

Space 

Collective 

Accessive 

Document/Record Identification  

Record Identification  ✔️ ✔️ ✔️ 

Version Number  ✔️ ✔️ ✔️ 

Date  ✔️ ✔️ ✔️ 

Object Identification  

Current Inventory number   ✔️ ✔️ 

Other numbers   ✔️ ✔️ 

Responsible organization  ✔️ ✔️ ✔️ 

Object category   ✔️ ✔️ 

Basic material   ✔️ ✔️ 

Basic color   ✔️  

Object composition   ✔️  
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Parâmetros CIDOC Frameworks Open Source 

Partes Subpartes 
Omeka S 

(DC) 

Collection 

Space 

Collective 

Accessive 

Object parts  ✔️ ✔️  

Subpart of inventory id   ✔️  

Representative image  ✔️ ✔️ ✔️ 

Accessories     

Condition   ✔️ ✔️ 

In house     

Detailed document  

Object Description  

 Object names ✔️ ✔️ ✔️ 

 Type ✔️ ✔️  

 Depiction    

 Mark & Inscriptions  ✔️  

 Measurements ✔️ ✔️  

 Condition check  ✔️ ✔️ 

Object history 

 Production ✔️ ✔️ ✔️ 

 Usage  ✔️ ✔️ 

 Field collection  ✔️ ✔️ 

 Intervention/Modification ✔️   

Tabela 2.1: Comparação dos três frameworks. 

Poderiam ser ainda incluídos mais parâmetros, mas para efeitos de ocupação que esta tabela abrange, 

apenas foi mostrado uma parte dos atributos. De notar que no caso do Omeka, este foi usando a 

ontologia DC (Dublin Core). E como podemos observar, em muitos casos, o DC do Omeka não 

compreende os atributos do CIDOC, num total de apenas 22 tipos de classes e 55 propriedades. Daí a 

necessidade de importar uma ontologia RDF própria do CIDOC, ou no âmbito desta dissertação, uma 

ontologia personalizada do IST-CIDOC, que será descrita mais à frente. 

Por isso, conclui-se que o Omeka possui menos variedade de ontologias e, portanto, atributos 

disponíveis na criação de itens, bem como menos flexibilidade no que toca respeito aos campos desses 

atributos. Ou seja, apenas é possível inserir um texto para cada propriedade, ou uma referência de 

média. 

Por outro lado, tem a vantagem de que se trata de um software que permite a extensibilidade de novos 

vocabulários/ontologias, via importação de ficheiros próprios para ontologia, e de módulos. 
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Capítulo 3 

Desenho 

3 Desenho 

Apresenta-se neste capítulo uma análise aos requisitos/acessos, objetivos e o desenho geral (em 

relação à ontologia ISTCIDOC) pretendidos para esta esta dissertação. Sobretudo, abordar-se-á 

aspetos fundamentais como a descrição da nova ontologia. 
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3.1 Controlo de Acessos 

Nesta seção são identificadas as entidades para quem este trabalho é direcionado para que os 

requisitos estejam alinhados com as suas necessidades e permissões. 

Uma entidade que tem de ser considerada são os utilizadores, ou seja, os visitantes dos museus. Estes 

devem ter uma base digital ao qual devem aceder do museu, através de um portal Web. Para efeitos 

de testes deste trabalho, até porque atualmente está em fase de desenvolvimento e não ainda em 

produção, o portal foi feito num servidor local [38] (designado por “localhost”, endereço de omissão 

127.0.0.1) através do servido Web Apache. Apesar de que, com a ajuda do Omeka S, é possível passar 

os efeitos locais para um servidor HTTP externo, com um domínio do Técnico. 

Os utilizadores devem ter então acesso às coleções, no caso de elas estarem públicas ou se a 

permissão deste assim o ditar que pode visitar também. Para além das diversas coleções, podem ter 

acesso a eventuais exposições virtuais, no qual o Omeka S disponibiliza de forma acessível e 

incorporada no próprio framework. 

O Omeka S define um conjunto de tipos de utilizadores, no qual estes possuem diferentes permissões. 

Existem seis papeis distintos, que são [39]: 

▪ Administrador Global: privilégios completos de instalação. 

▪ Administrador do site: privilégios robustos de site e conteúdo. 

▪ Editor (“Content Expert”): privilégios totais para criação de conteúdo. 

▪ Revisor: privilégios de conteúdo robusto, mas só podem excluir o próprio conteúdo. 

▪ Autor: criar o próprio conteúdo. 

▪ Investigador: pesquisar e ler apenas privilégios. 

3.2 CIDOC para o IST 

Estes são os principais objetivos propostos, quer para a formação de uma ontologia própria do Técnico, 

quer para a conclusão e o objetivo final de integrar o museu DECivil na RPM. Ainda que a ontologia se 

encontre apenas numa fase inicial, onde apenas estão os atributos que se acharam mais apropriados, 

todo o módulo é aberto a uma nova ontologia e adição de mais classes e propriedades na sua interface 

inicial. 

Neste trabalho, e partindo duma fase inicial, foi considerado o conjunto de classes da nova ontologia a 

partir de uma classe definida pelo CIDOC CRM, denominada E70 Thing. Aqui vão ser separados dois 

tipos de objetos: E18 Physical Thing (objeto físico) e E28 Conceptual Object (objeto conceptual). O 

primeiro está definido como algo material e o segundo caso como algo imaterial. 

Tudo isto é possível de reter através da Figura 3.1 (extraída de [40]). 
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Figura 3.1: Diagrama CRM da entidade E70 Thing (extraída de [40]). 

A partir das classes a cima mencionadas do CIDOC CRM, chegou-se a um conjunto de subclasses, 

começando em E22 Man-Made Object, através de um documento com os sistemas de classificação 

propostos pelos museus do Instituto Superior Técnico, na Tabela 3.1 [41]. 

Classes Propriedades 

Acessório Identificador 

Amostra Título/Nome 

Aparelho de Demonstração Descrição 

Computador Localização 

Desenho  

Escultura  

Escultura Arquitetónica  

Escultura de Vulto  
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Classes Propriedades 

Escultura Funerária  

Ferramenta  

Maquete  

Mobiliário  

Modelo  

Pedagógico  

Pintura  

Aguarela  

Óleo  

Pastel  

Pintura Mural  

Têmpera  

Vitral  

Tabela 3.1: Classes e propriedades da ontologia ISTCIDOC. 

A propriedade Localização – importante nova entidade deste trabalho - faz parte da subclasse E44 

Place Appellation, usado para se referir a vários lugares, seja por causa de mudanças culturais, ou 

porque os objetos usados como pontos de referência, moveram-se de sítio. Está dividido em três 

principais categorias, podendo haver mais subespaços (como prateleiras):  

➢ Campus; 

➢ Edifícios; 

➢ Salas. 

Ter em nota que no documento em questão [41], estariam propostas mais classes, no entanto, para 

efeitos simplistas e de introdução ao trabalho, apenas foram alocadas 21 classes e 4 propriedades. 

Ainda que nesta tabela os atributos tenham sido apresentados em português, na própria ontologia os 

termos estão em inglês, dada a língua nativa do Omeka S. Caso contrário, seria necessário redefinir o 

módulo inteiro e colocar traduções para português, o que para já nesta fase de progresso, não seria 

tão relevante. 
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Capítulo 4 

Arquitetura e Implementação 

4 Arquitetura e Implementação 

Este capítulo apresenta toda a arquitetura provisionada do módulo ISTCIDOC, bem como todos os 

sistemas suporte e tecnologias utilizadas. Vão ser abordados tópicos como a estrutura do módulo e os 

pedidos HTTP que são envolvidos no mesmo. Segue-se também a parte de implementação, com a 

descrição das duas entidades criadas, as interfaces que compõem o módulo, e ainda uma breve análise 

a como se processa a base de dados do Omeka. 
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4.1 Tecnologias 

Neste tópico são apresentados os sistemas de suporte para o trabalho, assim como cada tópico e a 

sua finalidade para o projeto final. De realçar a última seção correspondente a API do Fenix do Instituto 

Superior Técnico, visto que será um suporte ideal para a criação da nova entidade Localizações, como 

será descrito em detalhe mais a diante. 

4.1.1 Protégé 

Protégé é um editor de ontologias gratuito e de código aberto para a construção de sistemas inteligentes 

[42]. Permite a reutilização de frameworks para a construção de modelos de domínio através do seu 

suporte a ontologias de domínio declarativo [43] e é apoiado por uma forte comunidade de utilizadores 

académicos, governamentais e corporativos, que usam o Protégé para construir soluções baseadas 

em conhecimento em áreas tão diversas quanto a biomedicina, o comércio eletrónico e modelagem 

organizacional. De acordo com um livro de 2009, é "a principal ferramenta líder da engenharia 

ontológica" [44]. Tem um vasto suporte para várias linguagens ontológicas e formatos como XML, 

DAML+OIL e OIL. O modelo de meta dados ou metamodelo é extensível e adaptável. Isto significa que 

pode ser adaptado para suportar uma nova ontologia, adicionando novas metaclasses e metaslots 

(semelhantes a metaclasses) para a ontologia Protégé. 

A Figura 4.1 e Figura 4.2 representam as interfaces para propriedades e classes, respetivamente, 

referente ao ficheiro RDF do Omeka (versão 6.2.1, incompleto). 

 

Figura 4.2: Exemplo de classes do CIDOC. 

 

Figura 4.1: Exemplo de 

propriedades do CIDOC. 
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A notação visual para ontologias OWL (VOWL – “Visual Notation for OWL Ontologies”) é uma 

linguagem visual bem especificada para a representação orientada ao utilizador de ontologias. Este 

define representações gráficas para a maioria dos elementos da Linguagem de Ontologia da Web 

(OWL) que são combinadas a um layout de gráfico direcionado à força que visualiza a ontologia [45].  

Para contextualizar, a Linguagem de Ontologia da Web (OWL) fornece uma linguagem sofisticada para 

a construção de ontologias de domínio complexas e é amplamente utilizada em bio ontologias, como a 

Gene Ontology [46]. O VOWL faz então parte de um plugin do Protégé, onde é possível observar, 

através da Figura 4.3, uma parte da ontologia do CIDOC CRM (versão 6.2.1). Os círculos representam 

as classes e as ligações por setas são as propriedades. 

 

Figura 4.3: Diagrama VOWL de parte da ontologia CIDOC. 

Cada classe e propriedades pode ter vários campos para adição, como é o caso de anotações 

subclasses ou subpropriedades, e domínios e alcances, para o caso das propriedades dos objetos. 

Depois de criadas as classes e propriedades de uma nova ontologia, é possível salvar e exportar a 

ontologia para um formato tipicamente de RDF/XML ou OWL/XML. Apresentando as duas poucas 

diferenças em termos de notação sintática, o aspeto que se encontram no ficheiro será o apresentado 

na Figura 4.14 e Figura 4.15, com todas as ‘tags’ necessárias para a formação dessa classe ou 

propriedade. 
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4.1.2 Zend Framework 

O Zend Framework é o framework utilizado para a estrutura do módulo deste trabalho. Todos os 

módulos que fazem parte do Omeka, incluindo o próprio módulo interno, têm que seguir a arquitetura 

e estrutura implementada pelo ZF. 

Zend Framework (ZF) é um framework de aplicações Web orientado a objeto, de código aberto, 

implementado no PHP 7 e licenciado sob a Nova Licença BSD [47]. A estrutura é basicamente uma 

coleção de pacotes profissionais baseados em PHP [48]. O framework usa vários pacotes pelo uso do 

Composer como parte de seus gerenciadores de dependências de pacotes; alguns deles são PHPUnit 

para testar todos os pacotes. O Zend Framework fornece aos utilizadores um suporte do Model View 

Controller (MVC) em combinação com a solução Front Controller [49]. A essência (o “core”) do ZF é 

uma estrutura de aplicativos fracamente acoplada que consiste numa biblioteca de componentes, e 

como referido atrás, todos escritos em PHP – linguagem orientada a objetos [50]. 

Em relação ao Omeka, o Omeka Classic foi construído no Zend Framework 1, que agora chega ao fim 

da vida. Omeka S é construído no Zend Framework 3, que é uma arquitetura completamente diferente. 

Alguns pontos essenciais que o Omeka S tira proveito são [23]: 

• Uma forte dependência de serviços. 

• Uso extensivo de factories. 

• Configuração através de um array (vetor) em arquivos module.config.php. 

• Uso de verdadeiros namespaces PHP. 

Voltando à análise do ZF, este possui tópicos essenciais como: o esqueleto da aplicação; os módulos 

que a aplicação suporta; roteamento e controladores; base de dados e modelos; e finalmente, formas 

e ações. A parte mais importante dos aplicativos criados com o zend-mvc (MVC) são os módulos, os 

blocos de construção de qualquer aplicação zend-mvc. Para facilitar o trabalho com dependências 

dentro das aplicações, usa-se o gerenciador de serviços. De modo a mapear um pedido para 

controladores e suas ações, usa-se rotas. 

A persistência de dados foi realizada usando o zend-db para se comunicar com um banco de dados 

relacional. Os dados de entrada são filtrados e validados com filtros de entrada e, juntamente com o 

zend-form, fornecem uma ponte forte entre o modelo de domínio e a camada de visualização [51]. O 

zend-view é responsável pelo View na pilha do MVC, junto com uma grande quantidade de assistentes 

de visualização. 

No âmbito deste trabalho, o teste sucessivo do novo módulo do ISTCIDOC não teve, no entanto, acesso 

por este framework, mas diretamente pelo Omeka. Apenas, numa fase mais inicial, foi testado um 

módulo exemplo de modo a ajudar a familiarizar-me com a estrutura e modelo do módulo. De notar que 

ainda assim foi relevante ter presente este framework, no sentido em que o próprio Omeka é construído 

daí. 
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4.1.3 EasyRDF 

EasyRDF é uma biblioteca PHP projetada para facilitar o consumo e a produção de RDF [52]. Escrito 

em PHP compatível com PSR-2 e testado extensivamente usando o PHPUnit. As características 

principais deste plugin são as seguintes [52]: 

• Testes unitários extensivos escritos usando o PHPUnit; 

• Analisadores e serializadores integrados: RDF/JSON, N-triplos, RDF/XML, Tartaruga; 

• Suporte para análise opcional para: ARC2, Redland Bindings, rapper; 

• Suporte para Zend_Http_Client; 

• Não necessita de dependências externas necessárias em outras bibliotecas (PEAR, Zend). 

• Compatível com o estilo de codificação PSR-2. 

• Mapeador de tipos - recursos do tipo foaf: Person pode ser mapeado para o objeto PHP da 

classe Foaf_Person. 

Após feito o parsing (processamento inicial), o EasyRdf constrói um gráfico de objetos PHP que podem 

ser movidos para que os dados sejam colocados na página. Os métodos de despejo (“dump”) estão 

disponíveis para inspecionar que dados estão disponíveis durante o desenvolvimento. Os dados são 

normalmente carregados num objeto EasyRdf\Graph a partir de documentos RDF de origem, 

carregados da Web via HTTP. A classe EasyRdf\GraphStore simplifica o carregamento e a gravação 

de dados num armazenamento gráfico SPARQL 1.1 [53]. 

 

Figura 4.4: Código em PHP da extração de classes da ontologia istcidoc. 
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Para o módulo ISTCIDOC, foi usado este plugin de modo a extrair as classes e propriedades, 

provenientes do ficheiro OWL criado, denominado “ist-cidoc.rdf”. O processo de criação e 

desenvolvimento deste ficheiro com a nova ontologia será descrito mais à frente. 

A Figura 4.4 representa o pedaço de código de um ficheiro do módulo, escrito em PHP, onde é possível 

observar a formação do vetor ‘$class’, que terá armazenada todas as classes que o EasyRDF consegue 

encontrar no ficheiro OWL. Esta variável global será mais tarde passada e importada para os 

vocabulários no Omeka, a quando da instalação do novo módulo. 

Deste modo, da forma como está apresentada o código, é possível fazer o ‘parsing’ de qualquer 

ontologia e convertê-la para o formato global de vetor que será aceite pelo Omeka S. De modo análogo, 

foi feito o mesmo procedimento para o vetor que contem as propriedades da tal ontologia, tendo em 

conta que o código feito será praticamente o mesmo. Ambas as partes estão nas diretorias 

‘files\classes_array.php’ e ‘files\properties_array.php’. Por último, na Figura 4.5 é mostrado onde esses 

‘arrays’ globais vão ser usados, no ficheiro ‘Module.php’. 

 

Figura 4.5: Parte do código onde são guardadas as classes e propriedades da ontologia. 

4.1.4 API do FenixEdu IST 

Esta secção dos APIs do Fenix faz parte do FenixEdu™. O FenixEdu™ é um projeto de software focado 

no desenvolvimento de software de código aberto para escolas. A equipa principal de desenvolvimento 

trabalha atualmente no Instituto Superior Técnico [54]. Este abrange uma gama de soluções, desde 

processos académicos e administrativos até bibliotecas de software para fins gerais [55]. 

A página com a lista de API de FenixEdu1 dispõe de uma série de endpoints (pontos finais), que podem 

ser usadas para diversas utilidades e compatíveis com várias linguagens, entre as quais PHP, no qual 

este projeto é escrito sobre. A API atual expõe quatro conceitos centrais da plataforma FenixEdu: 

pessoas, espaços, graus e cursos [55]. Um espaço representa um recurso como um campus, um 

prédio, um prédio (andar) ou uma sala. Um diploma representa um conjunto de conhecimentos 

oferecidos por uma escola ou universidade, de tal forma que quando um aluno completa os estudos 

associados, ele/ela é elegível para um diploma e é frequentemente conferido um título correspondente. 

                                                      

1 http://fenixedu.org/dev/api. 

http://fenixedu.org/dev/api
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Um curso é uma unidade concreta de ensino que normalmente dura um termo académico [55]. 

Por conseguinte, neste trabalho será apenas usado dois endpoints: o principal que será o protocolo 

GET /spaces/{id}, e o protocolo GET /spaces/{id}/blueprint. O primeiro tira a informação de uma sala 

em específico, tendo em conta o ponto de partida o Campus da Alameda (com o ID: 2448131360897). 

Este protocolo vai ser descrito melhor a seguir. O segundo caso apenas é usado para extrair o URL da 

imagem da respetiva sala ou espaço. 

 

Figura 4.6: Exemplo de um pedido GET /spaces/{id}. 

Primeiro que tudo, será preciso importar a biblioteca SDK em PHP da API2 e colocar todos os ficheiros 

necessários numa pasta da diretoria do módulo (neste caso, situa-se em 

‘ISTCIDOC\view\istcidoc\location\fenixedu-sdk’). Esta API foi então usada para o ficheiro ‘add-

location.phtml’, onde é feito uma aferição do parâmetro ‘ID’ (id=…) do pedido GET do URL. Se o ID for 

inválido ou inexistente, então por omissão, a página vai para o ponto de partida, que será o Campus 

da Alameda. Usa-se então o pedido GET /spaces/{id} - através da chamada à função do SDK: 

getSpace($spaceID) – de modo a criar uma variável JSON com toda a informação acerca desse 

espaço. 

Usa-se também o GET /spaces/{id}/blueprint para obter a imagem do próprio espaço, ao qual o 

utilizador está naquele momento (este {id} é aferido através do subcampo da variável JSON gerada). 

                                                      

2 https://github.com/FenixEdu/fenixedu-php-sdk. 

https://github.com/FenixEdu/fenixedu-php-sdk
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Figura 4.7: Código do ficheiro add-location.phtml, com recurso a API. 

4.2 Módulo ISTCIDOC 

Como foi mencionado anteriormente, foi criado e desenvolvido de raiz um módulo que vai ser 

incorporado no framework Omeka S, que serve as necessidades para inserção e manuseamento de 

itens com metadados normalizados da ontologia ISTCIDOC, no qual é possível criar e adicionar 
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localizações dentro das instalações do Instituo Superior Técnico3. 

4.2.1 Estrutura do Módulo 

A Figura 4.8 demonstra a estrutura genérica da diretoria do módulo usado para este trabalho: 

ISTCIDOC. 

 

Figura 4.8: Estrutura de diretoria e ficheiros do módulo ISTCIDOC. 

Dentro da pasta ‘src’, estão presentes todos os ficheiros PHP de controlador e outros tipos, de forma a 

gerir toda a parte backend do módulo; ao contrário da pasta ‘view’, no qual estão os ficheiros PHTML 

(PHP com HTML incorporados) com a área de frontend, isto é, onde o utilizador final (com permissões 

do Omeka) acede no portal da página. Na pasta ‘config’ estão contidos os ficheiros de configuração do 

módulo. 

Como foi referido anteriormente, o ficheiro ‘Module.php’ gere a instalação/desinstalação do módulo e 

as ações decorrentes daí. 

                                                      

3 Link do repositório do GitHub do módulo: https://github.com/AfonsoPPereira/ISTCIDOC.  

https://github.com/AfonsoPPereira/ISTCIDOC
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4.2.2 Arquitetura do Módulo 

O diagrama da Figura 4.9 explica a arquitetura de todo o módulo, no qual se ressalva a ligação das 

localizações para os itens. Isto deve-se ao facto que, sendo um dos parâmetros (propriedades) do 

ISTCIDOC a localização onde se vai encontrar o item, este fica integrado nos metadados do próprio 

item do ISTCIDOC. 

 

Figura 4.9: Diagrama da arquitetura do módulo ISTCIDOC.   

A ideia é que o módulo tenha um conjunto de interfaces em frontend, e que depois de se processar os 

pedidos HTTP (quer sejam pelo protocolo GET ou POST), estes acedam à base de dados do Omeka 

S, e seja enviada uma ou mais respostas de volta ao utilizador, quer seja para criação, edição, exclusão 

ou visão de itens e localizações. 
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4.2.3 Pedidos HTTP 

Para o caso de inserção de um novo item ISTCIDOC (mais à frente será descrito mais em detalhe), 

tomou-se como exemplo valores ‘dummy’ para os atributos do objeto: classe do objeto é um Acessório; 

o identificador é ‘11111’; o titulo é ‘22222’; a descrição é ‘33333’; e a localização é o ‘Gabinete’ -> 

identificador com o id 2, neste caso. 

 

Figura 4.10: Exemplo Pedido POST ao adicionar um Item ISTCIDOC. 

De notar que o campo csrf (“Cross Site Request Forgery/Cross Site Scripting” [56]) é um campo gerado 

pelo próprio Omeka para evitar enviar pedidos por outras aplicações externas e não autorizadas. 

Caso a inserção seja feita com sucesso, ou seja, os campos estarem bem preenchidos e não houver 

nenhum item repetido (com o mesmo identificador), então a resposta deve retornar 200 OK. 

Agora, vamos tomar outro exemplo, desta feita a inserção de uma nova localização do Instituto Superior 

Técnico (novamente, será uma entidade explicada melhor à frente). Neste caso, o local da localização 

é o ‘Pavilhão de Informática III’, o URI (identificador geral desse recurso, já pré-definido para cada local) 

é ‘2448131361129’ e a posição que é a ‘Prateleira 1’. 

 

Figura 4.11: Exemplo pedido POST ao adicionar uma Localização. 

A resposta será idêntica à dada pelo exemplo a cima, exceto que este falha a adicionar no sistema se 

os três campos se encontrarem iguais (ou seja, duas localizações exatamente iguais). O que não 

inválida de puder haver duas ou mais localizações com o mesmo local, mas em posições diferentes. 

Neste módulo é útil por isso definir todos os tipos de pedidos e respostas que existem a partir das 

funcionalidades do mesmo. A Tabela 4.1 descreve exatamente isso. 
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Ação URL do Pedido Método do Pedido Código de 

Status HTTP 

Adicionar Item ISTCIDOC ../admin/ist-cidoc POST 200 OK 

Editar Item ISTCIDOC ../admin/item/{id}/edit POST 302 Found 

Ver Itens ISTCIDOC ../admin/ist-cidoc/browse GET 200 OK 

Apagar Item ISTCIDOC ../admin/item/{id}/delete POST 302 Found 

Adicionar Localização ../admin/ist-cidoc/add-location?id={id} POST 302 Found 

Editar Localização ../admin/ist-cidoc/location/{id}/edit POST 302 Found 

Ver Localizações ../admin/ist-cidoc/browse-location GET 200 OK 

Apagar Localização ../admin/ist-cidoc/location/3/delete POST 302 Found 

Pesquisar Localizações ../admin/ist-cidoc/browse-

location?{query_parameters} 

GET 200 OK 

Tabela 4.1: Descrições de pedidos e respostas HTTP dadas, por cada funcionalidade. 

4.3 Implementação 

Nesta secção vai-se apresentar a implementação do trabalho, mostrando as novas entidades bem 

como as interfaces que se encontram no módulo. 

4.3.1 Implementação do CIDOC CRM para as fichas do IST 

A Figura 4.12 é um exemplo de ficha de inventário do museu DECivil do Instituto Superior Técnico4, 

neste caso de um Goniómetro. Na parte da implementação, mais à frente, será apresentada a ponte 

destes atributos para a ontologia CIDOC. 

Fazendo a ponte para a ontologia CIDOC CRM, as classes do objeto mostrado na Figura 4.12 teriam 

então o seguinte formato (identificados com número de 1 a 16 de modo a fazer a correspondência com 

                                                      

4 Disponibilizada generosamente ao trabalho pela professora e responsável pelo museu DECivil - Ana 

Tomé. 
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as propriedades mais à frente – os atributos estão todos em inglês, no formato original): 

1: Título da Peça -> Man-Made Object (E22): Goniómetro; 2: Descrição da Peça -> Man-Made Object 

(E22): Goniómetro c/ 2 Lunetas de Reflexão – Vertical; 3: Inventário -> Identifier (E42): A – 17M; 4: Data 

do Inventário -> Birth (E67): 1995; 5: Fotografia -> Image (E38): Fig. 1; 6: Dimensões -> Dimension 

(E54): Altura; 7: Medida de grandeza referente às Dimensões -> Measurement Unit (E58): cm 

[centímetro]; 8: Dimensões -> Dimension (E54): Diâmetro; 9: Dimensões -> Dimension (E54): Largura; 

10: Dimensões -> Dimension (E54): Peso; 11: Dimensões -> Dimension (E54): Profundidade; 12: 

Material -> Material (E57): Platina, Metal, Vidro; 13: Localização -> Place (E53): Minerologia – 

Departamento de Mina; 14: Fornecedor -> Person (E21): R. Fuess Steglita – Berlin; 15: Quantidade -> 

Number (E60): 1; 16: Observações -> String (E62): Armário Sala de Reuniões (Faltam oculares, ver 

nº22M Fig. 25). 

 

Figura 4.12: Exemplo de uma ficha do Instituto Superior Técnico de um Goniómetro. 
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As propriedades são então as que se seguem (referentes a Man-Made Object (E22): Goniómetro, e 

identificadas de ‘A’ a ‘G’ – também em inglês de origem): 

A: has number of parts (P57) - 2; B: is identified by (P1) – 3; C: brought into existence (P92) – 4; D: 

shows visual item (P65) – 5; E: has unit (P91) - 6 -> 7; F: has unit (P91) - 8 -> 7; G: consists of (P45) – 

12; H: has current location (P55) – 13; I: supplied by – 14; J: has number of parts (P57) – 15; K: has 

note (P3) – 16. 

4.3.2 CIDOC CRM para o Omeka 

Primeiro, uma pequena introdução de como implementar o CIDOC CRM em RDF - Resource 

Description Framework (framework descritiva do recurso).  

O CRM é uma ontologia formal que pode ser expressa em termos de lógica ou uma linguagem de 

representação de conhecimento adequada. Os seus conceitos podem ser instanciados como conjuntos 

de declarações que fornecem um modelo de realidade.  

Chamamos qualquer codificação de tais instâncias de CRM numa linguagem formal que preserva as 

relações entre as classes de CRM, propriedades e regras de herança de um “formulário compatível 

com CRM”.  

Assim, os dados expressos em qualquer formulário compatível com CRM podem ser automaticamente 

transformados em qualquer outro formulário compatível com CRM sem perda de significado. As classes 

e propriedades do CRM são identificadas pelos seus códigos iniciais, como “E55” (“Tipo”) ou “P12” 

(“ocorreu na presença de, ou estava presente em”).  

Os nomes de classes (correspondente ao ‘E’) e propriedades (correspondente ao ‘P’) de um formulário 

compatível com CRM podem ser traduzidos para qualquer idioma local, mas os códigos de identificação 

devem ser preservados [11]. 

A Figura 4.13 representa um diagrama onde mostra uma visão parcial do CRM, em relação à 

informação espacial. Ou seja, desse diagrama podemos ver uma hierarquia de classes e propriedades, 

no qual parte-se do mais genérico (“E1 CRM Entity”) para subclasses mais específica, como o “E19 

Physical Object”. 

Um ficheiro RDF (extensão ‘.rdf’) terá então incluídas as classes, que podem ter subclasses associadas, 

superclasses, uma nota de escopo, uma etiqueta, entre outros; e propriedades: no qual podem estar 

associados subpropriedades, superpropriedades, um domínio (que será a classe associada a essa 

propriedade) e o alcance - que corresponde à classe alvo no qual contem todos os potenciais valores 

de uma propriedade, e herança. 
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Figura 4.13: Diagrama de informação acerca do espaço (extraída de [11]). 

Um exemplo de classe terá o seguinte aspeto5: 

 

Figura 4.14: Exemplo de Classe em RDF. 

Um exemplo de propriedade terá o um aspeto semelhante à da Figura 4.14, e está representada então 

na Figura 4.15 6. 

Por fim, o ficheiro RDF será então importado para a secção de vocabulários do Omeka, onde de 

posteriormente à sua inserção, será possível ver todas as classes e propriedades associadas dessa 

ontologia. Neste caso em específico, será a ontologia do CIDOC CRM. 

 

Figura 4.15: Exemplo de Propriedade em RDF. 

                                                      

5 Retirado do documento oficial do CIDOC em RDF, versão 5.0.1 [57]. 

6 Retirado do documento oficial do CIDOC em RDF, versão 5.0.1 [57]. 
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Através do software mencionado na secção 4.1.1, foi então feita a adição de classes e propriedades 

para a nova ontologia. Primeiro, teve que ser definida uma IRI de Ontologia (“Ontology IRI”). Cada 

ontologia pode ter uma ontologia IRI, que é usada para identificar uma ontologia [58]. Existe a 

possibilidade de haver uma versão IRI também, mas neste caso não foi definida. A IRI usada será então 

este URL: http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm. A seguir, as classes 

foram adicionadas a partir da superclasse: E22 Man-Made Object (do CIDOC CRM), e as propriedades 

foram inferidas de ‘topObjectProperty’, da ontologia OWL. A estrutura e o diagrama final seguem-se.   

 

Figura 4.16: Estrutura das classes (à esquerda) e das propriedades (à direita) definidos para a 

ontologia no ficheiro ist-crm.rdf.  

  

Figura 4.17: Diagrama VOWL da ontologia ISTCIDOC (extraída de [59]). 

http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm
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4.3.3 Entidade ‘istcidoc_item’ 

Esta entidade é uma adição a uma entidade já existente no Omeka, que é o Item. No esquema que se 

segue, dá para ter um a ideia geral a partir de que entidades é que o ‘istcidoc_item’ é formada. 

Esta nova entidade faz parte de um Recurso e tem como atributos o seguinte: 

• Uma classe desse objeto. 

• Identificador único. 

• Título/Nome. 

• Descrição. 

• Localização (adicionada anteriormente pelo utilizador, e pertencente ao Instituto Superior 

Técnico). 

Este item ISTCIDOC terá então uma das 21 classes e mais 4 propriedades correspondentes ao da 

ontologia/vocabulário criada para este trabalho – ISTCIDOC.  

No mínimo, este item requer um identificador único (obrigatório) e uma classe associada. 

 

Figura 4.18: Diagrama com a estrutura de entidades até ao istcidoc_item. 

As modificações feitas em relação a entidade já existente de Itens, tratam-se das funções: 

• ‘displayTitle(…)’: para ordenar por omissão os itens pelo título da ontologia criada 

(“istcidoc:title”) e não a do DC, como está implementado no Omeka. Caso o item não tenha 

presente esse título, então ele vai buscar, aí sim, ao do DC (“dcterms:title”), e se não tiver 
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também, então apresenta o valor default ‘Sem Título’. 

• ‘displayValues(…)’: os valores/atributos a mostrar vão ser alterados em relação aos Itens do 

Omeka S. 

• ‘adminUrl(…)’: de modo a modificar o caminho de omissão do URL de admin para o do projeto, 

para ter mais controlo e seguir pelo caminho do módulo. 

• ‘displayDescription(…)’: em vez de mostrar a descrição dada pela propriedade de omissão do 

DC, dá a descrição da nova ontologia ISTCIDOC (“istcidoc:description”). 

Este ficheiro corresponde ao ‘ISTCIDOCItemRepresentation.php’, na diretoria 

‘src\Api\Representation’. 

Em ‘ISTCIDOCItemAdapter.php’ (caminho: ‘src\Api\Adapter’) foi necessário mudar também dentro 

das funções ‘getResourceName()’ e ‘getRepresentationClass()’, para retornarem 'istcidoc_item' e 

'ISTCIDOC\Api\Representation\ISTCIDOCItemRepresentation', respetivamente. 

4.3.4 Entidade ‘Location’ 

 

Figura 4.19: Diagrama com a estrutura simplificada com a entidade Localização. 

Como é possível observar do diagrama da Figura 4.19, esta entidade é uma extensão da Entidade 

Abstrata, ou seja, fica associada ao topo da hierarquia, lado a lado com o Recurso. 

A Figura 4.20 apresenta todos os atributos/propriedades da entidade Localização (ou em inglês, 

‘Location’ para o Omeka S) com os tipos de dados que cada campo suporta. Importa notar a 

incorporação da API do FenixEdu com os parâmetros URI e Local, sendo que para o pedido GET do 

espaço, este pode ser usado pelos dois sentidos em ambos. Contudo, para o pedido GET da imagem, 

apenas será fornecido pelo parâmetro e URI, e não no sentido inverso. 

 

Figura 4.20: Diagrama com os atributos da Localização e integração com a API do FenixEdu. 
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Importa referir que, quer a entidade ‘istcidoc_item’, quer a entidade ‘location’, têm que ser passadas 

para ‘invokables’ (invocar essas entidades) de modo a que o Omeka S reconheça como entidades 

válidas, senão não seria possível criar e manipular tais entidades. Esta configuração encontra-se no 

ficheiro ‘module.config.php’, na pasta ‘config’. 

 

Figura 4.21: Código com os adaptadores para APIs de ambas as entidades. 

4.3.5 Interfaces ISTCIDOC 

Aqui serão divulgadas todas as interfaces implementadas no módulo. Os tópicos apresentados são 

estes: 

 

Figura 4.22: Interfaces do módulo ISTCIDOC. 

Primeiro ainda uma ressalva: aquando da instalação deste módulo, proceder-se-á ou não há adição da 

ontologia ISTCIDOC e à base de dados da entidade Localização. Isto deve-se ao facto que, em 

situações normais e na primeira instalação, isso de facto acontece (a parte de haver inserção). Mas 

quando o utilizador escolhe opções que indiquem o contrário, isso pode não acontecer. 

De forma idêntica, quando se desinstala o módulo, caso nenhuma opção esteja selecionada (que é o 

que está por omissão), este não apaga o vocabulário ou a tabela das Localizações. 

 

Figura 4.23: Interface de configuração do módulo. 
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Retomando agora de volta à parte das interfaces, estas são as que se seguem, em 5 tópicos distintos. 

Adicionar Item IST CIDOC 

 

Figura 4.24: Interface para adicionar um novo item ISTCIDOC. 

Esta será a página inicial por defeito do módulo. Daí o endereço de URL ser ‘../admin/ist-cidoc’. 

De notar que todos estes roteamentos de navegação para as páginas estão definidos no ficheiro 

‘module.config.php’, em baixo da pasta ‘config’. 

As classes são as definidas na ontologia ISTCIDOC (na instalação do módulo, é feita automaticamente 

esse descarregamento) e estão listadas no menu dropdown para o utilizador selecionar. 

Listar Itens IST CIDOC 

 

Figura 4.25: Página que lista todos os itens ISTCIDOC. 

Esta página situa-se em ‘../admin/ist-cidoc/browse’. 

É possível editar ou excluir um ou vários itens. O caminho para editar é o de omissão do Omeka, visto 

que já estava implementado de origem e não foi necessário criar de raiz uma interface para aí (URL: 

‘../admin/item/{id}/edit’). 
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O modo de editar um item só deve ser usado exclusivamente para alterar os campos já existentes e 

não alterar/excluir outros atributos. 

 

Figura 4.26: Interface para editar um item ISTCIDOC. 

Quando se clica num item, pode-se ver os detalhes de tal item, como é este o caso, em que se clicou 

no primeiro da lista (endereço URL: ‘../admin/ist-cidoc/item/{id}’). 

Os valores que estão associados a este item da Figura 4.27 são apenas valores exemplo, para efeitos 

de testes. 

 

Figura 4.27: Detalhes de um item IST CIDOC. 

Adicionar nova Localização 

 

Figura 4.28: Interface para adicionar uma nova Localização. 
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A imagem que aparece no topo da página dessa interface é obtida através da API do FenixEdu (há a 

possibilidade de fazer zoom sobre a imagem, passando apenas o cursor por cima), dando como input 

o URI da localização. Pode-se selecionar, dentro da localização atual dessa página, os subespaços 

que o compõem.  

A página Web fica automaticamente numa dada localização, dando como parâmetro GET ‘id’, que 

corresponde ao URI da localização. Caso não seja fornecido nenhum parâmetro, ou o ‘id’ seja inválido, 

ele assume que a localização será a inicial do topo da hierarquia: o Campus da Alameda. 

Dado que os dois primeiros campos da entidade (URI e Título da Localização) são geradas logo pela 

resposta que a API retorna (em formato JSON) acerca de um dado espaço, o utilizador apenas precisa 

de inserir em que local dentro do espaço vai ficar o objeto (campo obrigatório). 

Esta página encontra-se dentro do caminho ‘../admin/ist-cidoc/add-location’. 

Listar as Localizações 

Esta página localiza-se em ‘../admin/ist-cidoc/browse-location’. 

 

Figura 4.29: Interface da listagem de localizações. 

Aqui pode-se clicar num item e observar em detalhe que propriedades tem a localização. 

 

Figura 4.30: Página com detalhes de uma Localização. 

Também é passível de se editar ou excluir uma localização. No caso de se querer editar, este é o 

aspeto da interface: 
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Figura 4.31: Página para editar uma localização. 

O URL para editar uma localização será ‘../admin/ist-cidoc/location/{id}/edit’. 

Pesquisar Localizações 

Figura 4.32: Interface para pesquisar uma localização. 

O caminho desta página é ‘../admin/ist-cidoc/location-search’. 

Podem-se pesquisar cada um dos campos que contém uma localização com um valor pretendido, com 

as designadas opções de busca para cada (à frente está a expressão de origem em inglês): 

• É exatamente (→ ’eq’). 

• É não exatamente (→ ’neq’). 

• Contém (→ ’in’). 

• Não contém (→ ‘nin’). 

• Localização com ID (→ ’res’). 

• Localização sem ID (→ ’nres’). 

Há também a possibilidade de adicionar mais parâmetros, com interseções ou disjunções (‘e’ ou ‘ou’, 

respetivamente), como será visível a seguir. 

Tomando agora este exemplo: 

 

Figura 4.33: Exemplo de busca de localização. 
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Estes valores vão ser armazenados para parâmetros GET – portanto vão estar incluídos no URL – e 

então foi encontrado o seguinte exemplo: 

 

Figura 4.34: Pesquisa desse exemplo de localização. 

Os parâmetros deste caso serão por isso estes (apresentados de origem em inglês): 

• property[0][joiner]: and 

• property[0][property]: uri 

• property[0][type]: in 

• property[0][text]: 2 

• property[1][joiner]: and 

• property[1][property]: local 

• property[1][type]: eq 

• property[1][text]: Gabinete 

• submit: Busca 

4.3.6 Lista de Controlo de Acesso 

Em relação ao módulo ISTCIDOC, este foi definido para uma lista de controlo de acesso (chamado de 

‘ACL’ – Access Control List) para gestão de privilégios. 

A Figura 4.35 tem as permissões ACL associadas a cada página do módulo, através da função 

“allow(…)”. Se o primeiro argumento da função estiver a NULL, então o papel é designado a qualquer 

tipo de utilizador.  

Isto significa que qualquer utilizador tem acesso a ver a lista de itens e os detalhes de cada qual, como 

se pode observar da primeira chamada à função. 

O mesmo procedimento é análogo para as restantes chamadas à função. O resto dos caminhos 

referem-se a: 

➢ ‘ISTCIDOCItemAdapter’: refere-se à nova entidade ‘istcidoc_item’. 

➢ ‘Location’: refere-se à nova entidade de localizações, integrada com a API do FenixEdu. 

➢ ‘LocationAdapter’: é o adaptador para a entidade ‘Location’, no qual é preciso existir para 

fazer a ligação para o Omeka S reconhecer, em semelhança ao ‘ISTCIDOCItemAdapter’. 

De notar que esta lista é controlável de acordo com o administrador, através de um ficheiro PHP. Este 

segmento não é visível, portanto, a nível de frontend. Está sim em backend, devido ao fato de ser 

apenas necessário gerir internamente para o utilizador que for usar o frontend do módulo. 



 

49 

 

Figura 4.35: Pedaço de código onde são definidas as permissões ACL. 

Como se pode aferir do código mostrado, apenas o editor é: capaz de criar uma nova localização; 

adicionar, criar e editar o próprio módulo e a sua instalação/desinstalação; e criar, atualizar e apagar 

um novo item adicionado pelo módulo (referente a ‘istcidoc_item’). 

Este código encontra-se presente no ficheiro ‘Module.php’ – no topo da diretoria do módulo - na função 

‘onBootstrap(…)’. O arquivo Module.php é necessário pois fornece os métodos necessários para 

integrar numa funcionalidade personalizada com o Omeka S [60]. Esta função permite então associar 

permissões ACL para cada pessoa ou grupo de pessoas, dentro de segmentos do módulo. 

4.3.7 Tabelas afetadas na Base de Dados do Omeka 

Acedendo ao portal de phpMyAdmin, consegue-se aceder e manipular as tabelas todas do Omeka. 

Neste caso, a tabela raiz definida chama-se ‘omeka’ – este parâmetro é o ‘dbname’ e está definido no 

ficheiro dentro da pasta do Omeka S em ‘config\database.ini’ (portanto fora do domínio do módulo). Em 

adição, estão definidos também o MySQL ‘username’, password e o nome da DB (base de dados) [61]. 

Aqui estão definidas várias tabelas filhas que compõem todas as entidades, tais como a dos Itens, 

Conjunto de Itens, Média, etc. Visto que a entidade ‘istcidoc_item’ está definida como subclasse da 

entidade ‘items’, então o qualquer item ISTCIDOC criado pelo módulo estará presente na tabela ‘item’. 
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Daí na coluna do tipo de recurso (‘resource_type’), este aparecer na tabela ‘resource’ como 

‘Omeka\Entity\Item’. 

 

Figura 4.36: Item ISTCIDOC exemplo em base de dados. 

Note que o vocabulário do item corresponde ao ID da ontologia ISTCIDOC gerada pelo módulo, que é 

o que se pretende. Tal como a classe que faz parte do novo vocabulário. 

Visto que a inserção de itens por defeito do Omeka (no qual as suas propriedades são voláteis e podem 

variar de item para item) foi executado da mesma maneira que para os itens ISTCIDOC, estão 

armazenados na mesma tabela. Esta tabela dá pelo nome de ‘value’, onde estão caracterizadas as 

propriedades todas existentes nos itens, e associa cada um a um ID de um item, como se pode 

averiguar – neste caso aparecem as propriedades do item exemplo: 

 

Figura 4.37: Tabela 'value' na base de dados. 

Já em relação a entidade Localização, este está situado numa nova tabela criada ‘location’, gerada 

aquando da instalação do módulo ISTCIDOC. Dado que os atributos se mantêm constantes, estes 

podem ser definidos estaticamente, isto é, na própria tabela, sem ter que se preocupar em fazer 

ligações por mais outras tabelas com recurso ao ID da localização. 

 

Figura 4.38: Tabela 'location' na base de dados. 

Como se pode observar, os campos necessários de cada Localização já se encontram definidos na 

tabela. 

Assim se conclui toda a parte da implementação deste capítulo.   
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Capítulo 5 

Avaliação e Discussão 

5 Avaliação e Discussão 

Neste capítulo dá-se uma breve avaliação e discussão sobre o produto final desta dissertação. 

Avaliação essa sobre o que foi implementado aqui com outras alternativas, e ainda uma demonstração 

das entidades criadas. 
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5.1 Demonstração dos itens e localizações criadas 

O Omeka S possui a possibilidade ao administrador de criar várias páginas de navegação para o seu 

site. Neste caso, foi criado um site (teste) com o nome ‘Museu DECivil’, e a interface no qual é possível 

personalizar cada página (nome teste da página principal foi ‘Benvindo’) é dada por: 

 

Figura 5.1: Interface para editar uma página de um site. 

O ‘Item showcase’ trata-se da secção de exibição no topo de um ou mais itens que se queira expor, 

mas apenas aparece o seu título, sendo preciso clicar nesse item para saber mais acerca desse. Já o 

‘Item with metadata’ mostra um ou mais itens em baixo do ‘Item showcase’ com toda a metadata 

descrita (ou seja, as propriedades do ISTCIDOC, sem mostrar a classe desse objeto, todavia). Na barra 

do lado direito, pode-se adicionar vários outros blocos para a apresentação final do museu como Média, 

tabelas e HTML. 

O aspeto da página inicial do museu será o que se segue na Figura 5.2: 

 

Figura 5.2: Página teste inicial do museu DECivil. 
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Note-se a adição de uma segunda página de testes ao lado de ‘Explorar’. 

A seguir, pode-se clicar no link ‘Explorar’ e navegar para a página que se segue, onde mostra todos os 

itens da coleção. Estes itens têm um título principal apresentado e em baixo, têm a descrição 

correspondente (‘istcidoc:title’ e ‘istcidoc:description’, respetivamente). 

 

Figura 5.3: Design da página de Explorar, com todos os itens presentes. 

Pode-se ver os detalhes de cada item também, clicando sobre um deles. Neste caso, já estará presente 

a classe ao qual esse objeto pertence (página alterada do que originalmente estava no Omeka S, tal 

como o hyperlink para a Localização). 

 

Figura 5.4: Detalhe de um item específico. 

Aqui, é possível entrar para o link da propriedade Localização, e entrar numa página onde é detalhado 

toda a localização, tal como uma imagem onde está inserido tal objeto. 

Todas estas páginas foram adaptadas e criadas (para o caso da nova entidade Localização). 
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Figura 5.5: Detalhes de uma dada Localização. 

Assim, com a implementação pelo Omeka, consegue-se ter uma ou mais exposições virtuais, e 

controlar o que é possível pôr e não pôr no produto final, e o que está público ou privado para um cliente 

banal. O aspeto final, em termos de design e estética, pode ser alterado (isto é a versão que vinha por 

defeito e a mais simplista), recorrendo à aplicação de diversos temas que se encontram já instalados 

no Omeka S, ou por temas e/ou módulos externos. 

5.2 O módulo do Omeka comparado com outras 

implementações 

Comparando com os outros dois frameworks mencionados na secção 2.5 (Collective Access e 

CollectionSpace), podemos observar características distintivas para casa caso, como também é visível 

pela Tabela 2.1. 

Este módulo está implementado para ter uma ontologia própria e bem definida pela instituição. Neste 

caso, trata-se do museu DECivil, e por isso, satisfaz as necessidades básicas desse museu, com as 

classes e propriedades apropriadas, seguindo sempre por norma as regras CIDOC. Daí a 

implementação de uma nova ontologia, que é adaptada do CIDOC, mas focada para os museus do 

Instituto Superior Técnico. 

Este módulo permite também extensão da ontologia, ou seja, basta modificar o ficheiro ‘ist-crm.rdf’, 

dentro da pasta ‘files’. Este ficheiro pode ser alterado diretamente num editor comum, ou importando 

para o Protégé e editar a partir daí. E apesar de alguma estrutura do módulo ter implicações com a 

estrutura interna do módulo do Omeka (isto é, pegar e alterar secções já feitas do Omeka), todos esses 
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ficheiros estão contidos e foram sobrescritos no módulo, e, por conseguinte, não houve nenhuma 

alteração aos ficheiros base do Omeka S. 

As interfaces de cada framework terão este aspeto: 

 

Figura 5.6: Interface geral do módulo ISTCIDOC no Omeka S. 

 

Figura 5.7: Interface genérica do Collective Access. 
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Figura 5.8: Interface genérica para o CollectionSpace. 

A Tabela 5.1 demonstra um resumo de comparação entre os 3 frameworks [62]: 

 Omeka S Collective Access CollectionSpace 

Custo ✓ Grátis, custo de 

servidor. 

✓ Grátis, custo de 

servidor. 

✓ Grátis, custo de 

servidor. 

 

 

 

 

 

Vantagens 

 

✓ Padrão estabelecido de 

metadados, fácil de 

usar, fácil de usar para 

museus sem 

experiência em gestão 

de banco de dados.  

✓ Versão baseada na 

Web o que significa 

que as atualizações de 

software são 

automáticas. 

✓ Interfaces com sites 

para exposições, fáceis 

e intuitivas de criar. 

✓ Possibilidades de 

personalização, 

adicionando 

novos campos 

necessários.  

✓ É possível usar 

várias bibliotecas 

externas como: 

cabeçalhos de 

assunto LOC e o 

dicionário de 

sinônimos de arte. 

✓ Permite criar 

interface de 

utilizador para o 

site com 

personalização e 

configurações 

adicionais. 

 

✓ Sistema robusto 

com muitas 

opções 

adequadas para 

a administração 

de coleções. 

✓ Pode facilmente 

publicar a 

coleção on-line 

(com algum 

conhecimento 

técnico, através 

da OpenAPI). 
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Desvantagens 

 

✓ Não é realmente 

adequado para 

gerência de objetos. 

Usado, no geral, 

apenas para catálogos, 

fotografias/media e 

coisas efémeras.  

✓ Não há maneira de 

adicionar tags e 

comentários caso o 

interesse seja 

incorporar linguagem 

real nos registos.  

✓ O vocabulário 

controlado Dublin Core 

"tipo" não inclui "objeto 

físico". 

 

 

✓ Precisa de um 

servidor para 

executar os 

dados. 

✓ Nenhuma opção 

para servidor 

baseado na Web.  

✓ Não há interface 

intuitiva integrada 

com sites para 

exposições. 

 

 

✓ Muitos campos 

e camadas de 

informação. 

Requer um 

servidor.  

✓ Nenhuma opção 

de servidor 

baseada na 

Web.  

✓ Não há interface 

fácil e intuitiva 

para criar sites 

para 

exposições. 

Tabela 5.1: Breve análise dos 3 frameworks. 

Através do recurso ao novo módulo desenvolvido, é possível colmatar muitas lacunas constatáveis, 

que fazem parte das desvantagens do Omeka. O módulo traz vantagens tais como: a possibilidade de 

adição do campo “Objeto Físico” – secção 3.2 - para as classes e descrições para os objetos, através 

da ontologia ISTCIDOC. 

Por isso, de todas as soluções encontradas nos diferentes frameworks, o uso do registo de um módulo 

para um framework fácil de trabalhar como o Omeka S foi a resolução mais adequada, apesar de não 

ter sido a mais fácil, através da ajuda e incorporação de todos os outros módulos. 

5.3 ISTCIDOC vs. Dublin Core 

O Dublin Core é uma ontologia sistemática bastante usada e versátil para muitos tipos de itens, e vem 

já pré-instalada com o Omeka S. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens, e tem que se ter 

em conta, que o ISTCIDOC apenas é uma ontologia primária e simplificada de algo que se possa 

estender. Este foi criado com o intuito de servir as necessidades dos museus do Instituto Superior 

Técnico, nomeadamente do museu DECivil, neste preciso momento. 

O DC, como já foi referido, é uma ontologia focada a objetos digitais, algo que nestes museus também 

podem existir esses casos, mas não é tão frequente, pois focam-se mais em objetos físicos e palpáveis. 
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Em adição, analisando o DC minuciosamente, observou-se falta de propriedades e classes, como é o 

caso do atributo ‘Localização’. Por isso, recorreu-se às normas e parâmetros do CIDOC para definir tal 

classes e propriedades, e adaptou-se apenas os essenciais para servir os requisitos do museu DECivil, 

numa fase introdutória. 

Alguns atributos do DC já se encontram presentes no ISTCIDOC, tais como as propriedades: Título e 

Identificador (correspondem a classes da nova ontologia), e classes como: Recurso Físico e 

Localização (esta última corresponde a uma propriedade da nova ontologia). Como foi referido 

anteriormente, a ontologia encontra-se numa fase introdutória, e pode e deve sofrer alterações no seu 

vocabulário, com adição de, nomeadamente, novas propriedades. Propriedades essas que podem vir 

do DC, entre outros padrões de vocabulário, através do ficheiro RDF do ISTCIDOC. 

Em suma, considerou-se o mais apropriado a criação de uma nova ontologia – ISTCIDOC - devido às 

razões apresentadas em cima, tendo em conta as possibilidades de extensão de novos atributos no 

futuro. 

5.4 Método digital vs. o tradicional para o museu DECivil 

Nos dias que correm, está evidente que é essencial passar qualquer base de dados de qualquer 

plataforma para uma base digital. Algo que não é exceção no caso dos museus. E era uma falha 

presente desde que os museus foram inaugurados no Técnico, estando as fichas de objetos apenas 

inseridas numa folha de cálculo online: como é o caso do Excel ou em Word, o que traz sérios 

problemas, quer em termos de pesquisa de um certo item, quer em termos de estandardização de 

classes e atributos associados a tal. 

Nesse âmbito, foi necessário escolher uma framework capaz de manter sites e páginas com exposições 

virtuais e que fosse de fácil uso e manuseamento, e acessível de manter. Daí, surgiu um framework 

específico para museus que é o Omeka S, evidentemente usado neste trabalho. 

Por isso, a única vantagem apontada para o método tradicional – isto é, armazenar objetos e fichas em 

locais físicos como estantes e prateleiras – será o facto de ter algo palpável e que se mantém 

conservado ao longo dos tempos. Assim apenas terá de ser assegurado um bom local de conservação, 

sem a preocupação de recorrer à fiabilidade e segurança de uma base de dados digital, que pode ter 

falhas de redundância e outras se não houver cuidado o suficiente.  

Também, nalguns casos de museus, o suporte de arquivo físico pode ser bem mais importante e valioso 

do que algo digital, e se preza imenso aí. 

De resto, de modo a acompanhar a tecnologia e a manter a modernidade de hoje em dia (e para o 

futuro), será necessário a introdução e migração para tecnologias digitais, mesmo não descartando 

todo o suporto físico já existente (e que na maioria dos casos terá que existir sempre). 

Finalmente, o método digital permite atrair mais clientes e aumentar a divulgação de um dado museu: 
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pelo modo de exposições online e anúncios, e facilidade de acesso a qualquer utilizador para 

visualização de um museu (através de um website, por exemplo). E acredita-se que para o museu 

DECivil (e para os restantes museus do Instituto Superior Técnico), isso não será exceção. 
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Capítulo 6 

Conclusões 

6 Conclusões 

Este último capítulo finaliza o presente trabalho, retirando conclusões, um breve apanhado geral deste 

projeto, e aponta aspetos a serem desenvolvidos para trabalhos futuros. 
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Este trabalho permitiu ajudar a introduzir uma nova tecnologia para um sistema de informação e base 

de dados para os museus do Instituo Superior Técnico, mais concretamente o museu DECivil 

(departamento de Engenharia Civil). 

Já outros esforços haviam sido feitos para similar efeito, com o uso do mesmo framework – Omeka 

(nesse caso versão Classic) – e a implementação de uma “Web” e “Mobile Applications” para interagir 

com exposições virtuais 7. 

Ambos os trabalhos ajudam tremendamente para uma evolução progressiva, mas eficaz, da 

digitalização e modernização dos museus. 

Através da versatilidade deste módulo criado ISTCIDOC, foi facilitada a entrada para criar e armazenar 

itens com a metadata apropriada, e que no futuro poderá ser extensível a qualquer adições e/ou edições 

da mesma. De tal modo o módulo foi desenhado para qualquer pessoa do ramo do museu (quer sejam 

responsáveis ou associados) pudessem aceder facilmente à base de dados de itens e coleções de 

itens, tal como às exposições virtuais. Assim, também é possibilitada a hipótese de, apenas através da 

instalação do respetivo módulo ISTCIDOC, ser introduzido rapidamente e padronizado, um item com 

os atributos necessários e seguindo as regras e normas do CIDOC – algo que todos os museus devem 

adotar, devido ao consenso geral gerado pela maioria dos museus internacionais. 

O objetivo final, até como foi discutido anteriormente, será colocar, no momento presente, o museu 

DECvil na RPM (Rede Portuguesa de Museus). Este trabalho pode não ser o suficiente para cumprir 

tal requisito de imediato, mas de certo que é um passo na direção certa. 

Esta dissertação serviu para suprimir lacunas à falta de suporte digital e ao “desleixo” de manter o estilo 

tradicional para estes museus. Assim sendo, não restam dúvidas que fica bastante mais facilitada a 

uma maior divulgação (feita online por portais Web e, inclusive, em redes sociais) dos museus do 

Instituto Superior Técnico. E através deste aspeto, da estandardização e base de dados digital para os 

museus e a positiva consequência que: os museus passam a ter mais aderência porque não é 

necessária uma deslocação física a algumas exposições (as chamadas exposições virtuais), tornar-se-

á mais acessível para a entrada na RPM, e fazer um museu com mais reconhecimento, quer a nível 

nacional quer internacional. 

Ter em conta que, falando num nível mais pessoal a cerca de dificuldade do trabalho, não foi certamente 

fácil encontrar muita informação sobre este tema, ou pelo menos, muito detalhada. Refiro-me, portanto, 

à parte da criação do módulo, no qual apenas poucos números de módulos foram criados para o Omeka 

S, e nenhum deles parecido com o que se executou aqui. Daí ter recorrido a vários testes e extrair 

código de diferentes módulos, de modo a conseguir perceber cada função e como se desenhava tal 

componente. Foi feito, literalmente, uma engenharia reversa ao módulo interno do Omeka sobretudo 

(e ao dos outros três descritos na secção 2.4.3), devido ao facto de não haver muito mais suporte ou 

                                                      

7 Trabalho de dissertação da Marta Cunha Ferreira de Lima, novembro de 2017 - [20]. 
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documentação explícita o suficiente (secção 2.4.2) para compreender bem como se programa um 

módulo de raiz. 

6.1 Trabalho Futuro 

Como trabalho futuro, existem alguns tópicos bem assentes que podem ser postos em prática. Entre 

os quais, a implementação da mesma base de dados, mas em vez de ser feita localmente (como foi o 

caso, para efeitos de testes), para plataformas em nuvem (“cloud servers”), de modo a ter mais 

segurança e redundância (“backups”) num servidor remoto. Tais plataformas podem ser, por exemplo, 

a Google Cloud e a AWS (Amazon Web Services). Aqui está associada também a hipótese de, mesmo 

que não se siga por esta via, pelo menos alocar um endereço IP e nome de domínio ao portal Web 

criado pelo produto final do Omeka S (neste caso, o do Instituto Superior Técnico), em vez de ser o 

endereço local (‘localhost’). 

Também será necessário, eventualmente, estender a ontologia ISTCIDOC, e se for então o caso, um 

ficheiro do módulo terá que mudar, de modo a incluir mais atributos, quer seja de classes ou 

propriedades. Neste caso, a parte das classes já é dinâmica e inclui tudo da ontologia que se quer 

importar (terá que ter o mesmo nome que ‘ist-cidoc.rdf’). Já para a parte das propriedades, este terá 

que ser alterada, quer no ficheiro RDF, quer no ficheiro JS, no caminho ‘../js/properties-array.js’, pois 

neste momento, apenas estão incluídas as quatro propriedades, para efeitos de introdução. 

Cabe agora a quem gere o sistema do Omeka, criar e desenvolver vários sites - cada um 

correspondente a um museu – e adicionar várias páginas correspondente, por exemplo, a cada 

exposição virtual permanente ou fixa. Isto inclui também personalizar temas ao gosto de design por 

cada página, visto que atualmente, está implementado com o tema que vem de fábrica do Omeka, um 

modelo mais simples. 

Por fim, poder-se-á proceder a uma crescente evolução no sentido digital por parte de esforços dos 

museus, para assim conseguirem captar a atenção de utilizadores e consumidores de toda a faixa 

etária. 
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Anexo A 

Ficheiro 'ist-cidoc.rdf' 

Anexo A. Ficheiro ‘ist-cidoc.rdf’ 

Este anexo apresenta o ficheiro usado para a ontologia/vocabulário deste trabalho ISTCIDOC. 
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<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF xmlns="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#" 

     xml:base="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm" 

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

     xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

     xmlns:xml="http://www.w3.org/XML/1998/namespace" 

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

     xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"> 

    <owl:Ontology rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm"/> 

     

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // Object Properties 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Description --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Description"> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 

        <rdfs:comment>Object Description</rdfs:comment> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Identifier --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Identifier"> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 

        <rdfs:comment>Object Identifier</rdfs:comment> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Location --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Location"> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 

        <rdfs:comment>Object location</rdfs:comment> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Title --> 

    <owl:ObjectProperty rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Title"> 

        <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#topObjectProperty"/> 

        <rdfs:comment>Title/Name</rdfs:comment> 

    </owl:ObjectProperty> 

     

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // Classes 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Accessory --> 
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    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Accessory"> 

        <owl:disjointWith rdf:resource="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Architectural_Sculpture"/> 

    </owl:Class> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Architectural_Sculpture --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Architectural_Sculpture"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Big_Sculpture --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Big_Sculpture"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Computer --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Computer"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Demonstration_Instrument --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Demonstration_Instrument"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Drawing --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Drawing"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Funerary_Sculpture --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Funerary_Sculpture"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Furniture --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Furniture"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Mockup --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Mockup"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Model --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Model"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Mural --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Mural"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Oil --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Oil"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Painting --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Painting"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Pastel --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Pastel"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Pedagogical_Model --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Pedagogical_Model"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Sample --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Sample"/> 
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    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Sculpture --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Sculpture"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Stained_Glass --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Stained_Glass"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Temper --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Temper"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Tool --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Tool"/> 

     

    <!-- http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Watercolor --> 

    <owl:Class rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Watercolor"/> 

     

    <!--  

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

    // 

    // General axioms 

    // 

    /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

     --> 

    <rdf:Description> 

        <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#AllDisjointClasses"/> 

        <owl:members rdf:parseType="Collection"> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Accessory"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Architectural_Sculpture"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Big_Sculpture"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Computer"/> 

        </owl:members> 

    </rdf:Description> 

    <rdf:Description> 

        <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#AllDisjointClasses"/> 

        <owl:members rdf:parseType="Collection"> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Accessory"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Architectural_Sculpture"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Big_Sculpture"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Computer"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Demonstration_Instrument"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Drawing"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Funerary_Sculpture"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Furniture"/> 
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            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Mockup"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Model"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Mural"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Oil"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Painting"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Pastel"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Pedagogical_Model"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Sample"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Sculpture"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Stained_Glass"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Temper"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-crm#Tool"/> 

            <rdf:Description rdf:about="http://www.semanticweb.org/miguelafonso/ontologies/2019/0/ist-

crm#Watercolor"/> 

        </owl:members> 

    </rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

<!-- Generated by the OWL API (version 4.2.8.20170104-2310) https://github.com/owlcs/owlapi --> 
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