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Estudar técnicas de recuperação e mineração de grandes grafos organizados em RDF. Como
elaborar esquemas conceituais executáveis, explorar Logs de execução, e aplicar o paradigma
NOR.
Introdução a grafos RDF; recuperação de informação em grafos RDF; paralelização de acesso a
grafos RDF; processamento de consultas SPARQL em grandes grafos RDF; processamento de
consultas por palavras-chave em grafos RDF; computação eficiente de caminhos em grandes
grafos RDF; mineração de redes sociais; aprendizado de máquina em larga escala; modelagem de
dados, operações e agentes; especificação por meio de regras, reconhecimento e geração de
planos; protótipos de programação em lógica, interface ODBC, DBMS relacional (Oracle6);
mineração de processos: paradigma NOR (Network Organized Reasoning); narratologia
computacional


Recuperação de informação em grafos RDF



Paralelização do acesso a grandes grafos RDF



Processamento de consultas SPARQL em grandes grafos RDF



Processamento de consultas por palavras-chave em grandes grafos RDF



Computação eficiente de caminhos em grandes grafos RDF



Mineração de redes sociais



Aprendizado de máquina em larga escala



Modelagem de dados, operações e agentes



Especificação por meio de regras, reconhecimento e geração de planos



Protótipos de programação em lógica, interface ODBC, DBMS relacional (Oracle)



Mineração de processos: paradigma NOR (Network Organized Reasoning)



Narratologia Computacional

O desempenho do aluno será avaliado por seminários apresentados em sala e uma monografia
preparada para o curso.
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