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Resumo

Um dos principais desafios a serem solucionados quando se deseja oferecer uma visão
integrada de dados distribuídos em múltiplas fontes de dados diz respeito à decomposição
de consultas. Em sistemas de integração de dados que fazem uso de um esquema de
mediação, o problema de decomposição de consultas consiste em decompor uma consulta
definida de acordo com o esquema de mediação em uma ou mais consultas a serem
executadas nas fontes de dados locais.

Um componente fundamental para a decomposição de consultas é o conjunto de
mapeamentos entre o esquema de mediação e os esquemas das fontes de dados. Tendo
em vista que os esquemas podem ser complexos e heterogêneos, um dos grandes pro-
blemas das soluções convencionais de integração de dados consiste em descobrir esses
mapeamentos, pois este processo geralmente é feito de forma manual ou semiautomática,
demandando um elevado custo durante a inicialização do sistema.

Este trabalho aborda o problema de decomposição de consultas no contexto de
integração de dados na Web de Dados, onde as fontes de dados seguem o modelo RDF
(Resource Description Framework) e podem ser acessadas a partir de consultas SPARQL
(SPARQL Protocol and RDF Query Language). Além disso, as fontes de dados podem
estar associadas a uma ontologia que, em geral, desempenha o papel do esquema da fonte
de dados.

É importante destacar que, dada a natureza dinâmica e heterogênea do ambiente, não
se deve esperar que uma estratégia de decomposição seja aplicada sobre toda a Web de
Dados por questões de escalabilidade. Especificamente, neste trabalho propõe-se uma
solução para o problema de decomposição de consultas em federações de conjuntos de
dados interligados disponíveis na Web de Dados, ou seja, conjuntos de dados publicados
de acordo com os princípios de Linked Data. Neste tipo de ambiente, se uma aplica-
ção necessita consultar diferentes conjuntos de dados sem ter que formular uma nova
consulta para cada um deles, pode ser necessário lidar com o problema de decompo-
sição de consultas entre conjuntos de dados distintos e heterogêneos. Para solucionar
tal problema, este trabalho propõe uma abordagem para decomposição de consultas em
federações de dados interligados, a qual é dividida em três atividades principais. Dentre
estas atividades, a principal contribuição reside na definição e implementação de um
processo para decomposição de consultas, considerando que as fontes de dados possuem
ontologias estruturalmente distintas que descrevem seus esquemas. Nesta abordagem,
são manipuladas consultas SPARQL e são utilizados mapeamentos heterogêneos com o
objetivo de tratar aspectos referentes às diferenças estruturais entre as ontologias. Para



avaliar a abordagem proposta, um protótipo foi implementado e alguns experimentos
foram realizados com fontes de dados que seguem os princípios Linked Data.

Palavras-Chave: Integração de Dados. Web de Dados. Decomposição de Consultas.
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Abstract

One of the main challenges to be faced in order to provide an integrated view of data
distributed across multiple data sources is the query decomposition problem. In mediator-
based data integration systems, this problem consists in decomposing a query defined
according to the mediation schema into one or more subqueries to be submitted on a set
of local data sources.

In order to produce the subqueries, the query decomposition process uses a set of
mappings that specify the relationships between concepts of the mediation schema and
concepts of the local schemas. Considering that the local schemas can be complex and
heterogeneous, one of the major bottlenecks of conventional solutions for data integration
is to discover these mappings. In general, this is a manual or semi-automatic process that
has a high startup cost.

This work deals with the query decomposition problem in the context of data integra-
tion on the Web of Data, where local data sources are RDF datasets (Resource Description
Framework) and can be accessed through SPARQL queries (SPARQL Protocol and RDF
Query Language), besides, data sources may be associated with an ontology that, in
general, plays the role of the schema of the data source.

It is important to note that, given the dynamic and heterogeneous nature of the Web
of Data, and also because of scalability issues, it becomes really difficult to implement a
query decomposition strategy that may be applied on the entire Web of Data. In this way,
this work proposes a solution for query decomposition over Linked Data Federations
available on theWeb of Data, i.e., sets of RDF data sources published according to the
principles of Linked Data. In this context, if an application needs to query different data-
sets without having to make a new query for each one of them, then solutions are required
to deal with the query decomposition problem between different and heterogeneous
datasets. To solve this problem, this work proposes an approach for query decomposition
over Linked Data Federations, which is divided into three main activities. Among each
of these activities, the main contribution lies in the definition and implementation of
a process for decomposing queries, considering that the data sources have structurally
distinct ontologies, which describe their schemas. In this approach, the queries are ex-
pressed in SPARQL language and heterogeneous mappings are used with the purpose to
treat aspects related to structural differences between ontologies. In order to evaluate the
proposed approach, a prototype was implemented and some experiments were performed.

Keywords: Data Integration. Web of Data. Query Decomposition.
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1
Introdução

Este capítulo fornece uma visão geral do trabalho discorrendo sobre o contexto relaci-

onado à pesquisa. Apresenta a justificativa e a motivação do estudo, a caracterização

do problema e as questões as quais este estudo busca responder, além de apresentar

os objetivos gerais e específicos do trabalho, as principais contribuições, bem como a

estrutura desta dissertação.

1.1 Motivação

Desde o surgimento dos sistemas de gerenciamento de banco de dados, o problema de
integração de dados vem demandando várias pesquisas na área de Banco de Dados por
mais de uma década. De uma maneira geral, integração de dados consiste em prover uma
visão unificada dos dados que estão distribuídos em fontes autônomas e heterogêneas
[Lóscio 2003]. Dessa forma, um dos principais objetivos de um sistema de integração de
dados é facilitar a recuperação e o compartilhamento de dados heterogêneos e distribuídos.

O problema de integração de dados já foi amplamente discutido no contexto de
bancos de dados, especificamente quando foram analisados os aspectos relativos à
interoperabilidade de sistemas heterogêneos. Inicialmente, as soluções de integra-
ção de dados tinham como foco os bancos de dados relacionais [Halevy et al. 2006;
Lóscio 2003]. Posteriormente, com a evolução da Web, surgiram as soluções de inte-
gração para dados semiestruturados, como XML (Extensible Markup Language). Mais
recentemente, com a Web, soluções como os PDMS (Peer Data Management Systems)
[Herschel e Heese 2005; Fernandes 2009; Sung et al. 2005] e sistemas de integração pay-

as-you-go [Franklin et al. 2005; Sarma et al. 2008; Salles et al. 2007] tornaram-se evi-
dente em muitas pesquisas.

Entre as diferentes abordagens propostas para sistemas de integração de dados,
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destacam-se aquelas que utilizam a arquitetura baseada em mediadores. De acordo
com [Lenzerini 2002], os principais componentes de um sistema de integração de dados
baseado em mediadores são: o esquema de mediação, os esquemas das fontes de dados,
em que os dados estão efetivamente armazenados e os mapeamentos, que especificam as
correspondências entre os esquemas das fontes de dados e o esquema de mediação.

Um dos principais desafios a serem solucionados quando se deseja oferecer uma visão
integrada de dados distribuídos em múltiplas fontes de dados diz respeito à decomposição
de consultas. Em sistemas que fazem uso de um esquema de mediação, o problema de
decomposição de consultas consiste em decompor uma consulta definida de acordo com
o esquema de mediação em uma ou mais consultas a serem executadas nas fontes de
dados locais.

Um componente fundamental para a decomposição de consultas em tais sistemas de
integração de dados é o conjunto de mapeamentos entre o esquema de mediação e os
esquemas das fontes de dados. Tendo em vista que os esquemas podem ser complexos
e heterogêneos, um dos grandes desafios das soluções convencionais de integração de
dados consiste em descobrir estes mapeamentos, pois esse processo geralmente é feito de
forma manual ou semiautomática, demandando um elevado custo durante a inicialização
do sistema.

Este trabalho está interessado no problema de decomposição de consultas no contexto
de integração de dados na Web de Dados [Bizer et al. 2009], onde as fontes de dados
são conjuntos de dados RDF (Resource Description Framework), os quais podem ser
acessados a partir de consultas SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) e
podem estar associados a uma ontologia que, em geral, desempenha o papel do esquema
da fonte de dados [Hartig e Langegger 2010].

Em outras palavras, neste trabalho, integração de dados na Web de Dados diz respeito
a prover uma visão integrada de dados distribuídos em diferentes conjuntos de dados
RDF, interligados entre si e acessíveis por meio de consultas SPARQL submetidas em
um mediador. O mediador possui uma ontologia que desempenha o papel do esquema de
mediação e provê o vocabulário necessário para a construção das consultas. Além disso,
o mediador é responsável por decompor as consultas em uma ou mais consultas a serem
executadas nos conjuntos de dados RDF.

É importante destacar que, dada a natureza dinâmica e heterogênea do ambiente, não
se deve esperar que uma estratégia de decomposição seja aplicada sobre toda a Web de
Dados, por questões de escalabilidade. Especificamente, neste trabalho propõe-se uma
solução para o problema de decomposição de consultas em federações de conjuntos de
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dados interligados disponíveis na Web de Dados, ou seja, conjuntos de dados publica-
dos de acordo com os princípios de Linked Data [Bizer et al. 2009]. De acordo com
[Lóscio 2003], uma federação de dados é uma coleção de sistemas de bancos de dados
cooperantes e autônomos que participam da federação para permitir um compartilhamento
parcial e controlado de seus dados. Neste tipo de ambiente, se uma aplicação necessita
consultar diferentes conjuntos de dados sem ter que formular uma nova consulta para
cada um deles, pode ser necessário lidar com o problema de decomposição de consultas
entre conjuntos de dados distintos e heterogêneos. Para solucionar tal problema, o foco
deste trabalho é propor, implementar e avaliar uma abordagem para decomposição de
consultas em federações de dados interligados.

1.2 Caracterização do Problema

A área de pesquisa deste trabalho é a decomposição de consultas no contexto de integração
de dados no padrão de Linked Data. A título de ilustração, apresenta-se um exemplo
de um cenário típico do problema de integração de dados a partir de múltiplas fontes
de dados que seguem os princípios Linked Data. As fontes são do domínio de dados
bibliográficos que incluem dados sobre artigos, autores, conferências, journals, livros da
área de Ciência da Computação. Esses dados podem ser encontrados em diversas fontes,
porém, foram escolhidas as fontes de dados DBLP1 e Kisti2. Por fim, uma fonte de dados
com temas variados (DBpedia3) foi escolhida para dar um maior suporte às informações
contidas nas duas primeiras fontes como descrição pormenorizada sobre autores.

Cada uma das fontes de dados mencionadas possui uma ontologia associada ao seu
esquema as quais descrevem os conceitos e os relacionamentos entre eles. A fonte
de dados DBLP possui como esquema a ontologia AKT4, uma ontologia criada para
descrever entidades relacionadas com a comunidade de Ciência da Computação. Já as
fontes de dados Kisti e DBpedia utilizam suas próprias ontologias, Kisti e DBpedia,
respectivamente. A Figura 1.1 apresenta parte das ontologias das fontes de dados com as
respectivas ligações.

A ontologia SWRC5 (SemanticWeb for Research Communities) é uma ontologia que
descreve entidades relacionadas com a comunidade de pesquisadores tais como pessoas,

1http://dblp.rkbexplorer.com/
2http://kisti.rkbexplorer.com/
3http://dbpedia.org/
4http://www.aktors.org/publications/ontology/
5http://ontoware.org/swrc/
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organizações, publicações e seus relacionamentos. Esta ontologia desempenha o papel
do esquema de mediação. A Figura 1.2 apresenta-a parcialmente.

Figura 1.1: Fontes de dados Kisti, DBLP e DBpedia.

Na Figura 1.1, as ligações owl:sameAs são responsáveis por conectar recursos locali-
zados em diferentes fontes de dados. As ligações sameAs possibilitam complementar os
dados com informações de outras fontes de dados. Deste ponto em diante, as ontologias
AKT, Kisti, DBpedia e SWRC serão representadas pelos namespaces a, k, d e s para fins
didáticos.

Suponha, então, que um usuário deseja obter a resposta para a seguinte consulta:
Q: Recupere os títulos de artigos publicados pelo autor Alon Y. Halevy que contenham

a palavra Data Integration, bem como um resumo dos mesmos . Além disso, caso exista,

recupere o ano desses artigos. Retorne também uma pequena biografia do autor.
Considere três aspectos a seguir:
(i) a consulta Q foi submetida em termos do esquema representado na Figura 1.2;
(ii) existem mapeamentos, entre os conceitos e relacionamentos das ontologias AKT,

Kisti e DBpedia com os conceitos e relacionamentos da ontologia SWRC;
(iii) o usuário deseja obter a resposta para a consulta Q sem ter que se preocupar

sobre a localização dos dados, quais heterogeneidades existem e como esses dados serão
recuperados.

Logo, para encontrar uma resposta para a consulta Q, é necessário identificar em quais
fontes de dados a resposta poderá ser encontrada, seja ela de maneira total ou parcial.
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Figura 1.2: Ontologia SWRC

Para isso, é preciso realizar a decomposição da consulta Q em várias subconsultas que
serão submetidas à fontes de dados capazes de contribuir com a resposta à pergunta.

Considere, por exemplo, a classe s:Person e sua propriedade de dados s:name na
ontologia SWRC. Ambos os conceitos, na ontologia Kisti, são representados pela classe
k:Person e sua propriedade de dados k:engNameOfPerson, respectivamente. Nota-se que,
estabelecer uma correspondência entre tais conceitos, é uma tarefa que pode ser realizada
facilmente, porém há casos em que as correspondências não são fáceis de serem definidas.
Aqui surge o primeiro desafio: heterogeneidades entre os esquemas, neste caso, entre as
ontologias. Por exemplo, considere a propriedade de objeto s:publisher a qual relaciona
um artigo com seu(s) autor(es). Note que na ontologia Kisti, a associação entre artigo e
autor não é feita de maneira simples e direta, pois um artigo é primeiro relacionado com
uma instância da classe k:CreatorInfo e somente quando é recuperada a instância desta
classe, é que, então, pode-se recuperar a instância de autor por meio da propriedade de
objeto k:hasCreator. Isto acontece devido às ontologias possuírem estruturas diferentes
caracterizando uma heterogeneidade estrutural.

Outro desafio ocorre quando uma fonte de dados pode responder apenas parte da
consulta global Q. Por exemplo, na fonte de dados Kisti e DBLP é possível encontrar as
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informações desejadas sobre os artigos publicados pelor autor Alon Y. Halevy. Porém,
dados sobre o mesmo só poderão ser recuperados na fonte de dados DBpedia por meio
das propriedades d:abstract e d:wikiPageExternalLink, usando as ligações sameAs entre
k:Person e d:Person. Neste caso, as subconsultas deverão ser criadas baseadas nas
informações que cada fonte de dados pode fornecer.

Diante de tais desafios, nota-se que são necessários mecanismos eficientes para a
decomposição de consultas com o objetivo de superar os problemas de heterogeneidade e
permitir que fontes de dados possam oferecer respostas parciais ou incompletas.

1.3 Objetivos

Este trabalho tem como objetivo geral propor uma solução para o problema de decom-
posição de consultas no contexto de federações de dados interligados. Para isto, foram
estabelecidos alguns objetivos específicos para alcançar o objetivo geral desta dissertação.
São eles:

• Definição de um processo para decomposição de consultas.

• Definição de um modelo baseado em grafo para representação de uma consulta
SPARQL.

• Implementação dos seguintes algoritmos:

– Algoritmo para transformar uma consulta SPARQL para o modelo baseado
em grafos, levando em consideração o construtor OPTIONAL.

– Algoritmo para extrair o construtor FILTER de uma consulta SPARQL.

– Algoritmo que decompõe uma consulta definida sobre o esquema de mediação
em várias subconsultas a serem submetidas sobre o esquema das fontes de
dados participantes da federação, levando em consideração um conjunto de
regras de mapeamentos estabelecidas em [Sacramento et al. 2010].

A principal contribuição deste trabalho foi a definição do processo de decomposição
de consultas e dos algoritmos necessários para a execução desse processo, além da
implementação de um protótipo que tem por objetivo realizar a decomposição de uma
consulta em federações de fontes de dados interligados. Este protótipo pode ser usado
como um componente em sistemas que provêem integração de fontes de dados que
seguem os padrões de Linked Data.
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Outra importante contribuição foi a realização de experimentos com o protótipo
sobre fontes de dados em domínio de dados bibliográficos com o objetivo de avaliar a
abordagem proposta neste trabalho.

1.4 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação está organizada da seguinte forma:
O Capítulo 2 contém a fundamentação teórica, apresentando uma revisão sobre os

tópicos relevantes para o desenvolvimento desta dissertação. O Capítulo 3 discorre sobre
algumas definições preliminares para um melhor entendimento desta dissertação, por
exemplo, o processo de geração e formalização dos mapeamentos utilizados, bem como a
definição de um modelo baseado em grafos para representação de uma consulta SPARQL.
Além disso, este capítulo descreve a abordagem proposta para decomposição de con-
sultas, apresentando cada um dos algoritmos implementados. O capítulo 4 apresenta
os principais trabalhos relacionados. O Capítulo 5 apresenta o protótipo desenvolvido,
discorrendo sobre suas principais funcionalidades, aspectos de implementação e resulta-
dos experimentais. Finalmente, o Capítulo 6 apresenta algumas considerações sobre a
pesquisa, as conclusões e os trabalhos futuros.
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2
Fundamentação Teórica

Neste capítulo, é apresentada uma uma revisão bibliográfica acerca dos assuntos relacio-

nados à abordagem. Para isto, na Seção 2.1, é discutido o problema de integração de

dados, destacando o processo utilizando ontologias. Em seguida, a Seção 2.2 descreve

o processo de decomposição de consultas, bem como apresenta cenários onde este pro-

cesso é aplicado. Além disso, as Seções 2.3 e 2.3.1 apresentam o dialeto OWL Extralite

e as ontologias utilizadas nesta dissertação respectivamente. A Seção 2.4 apresenta

características dos mapeamentos. Na Seção 2.5 é descrito o como são estabelecidas as

correspondências entre as ontologias e formalismo utilizado para expressar os regras de

mapeamentos (Subseções 2.5.1 e 2.5.2). A Seção 2.6 apresenta algumas características

da linguagem SPARQL. Por último, na Seção 2.7 são apresentadas as conclusões deste

capítulo.

2.1 Integração de Dados

A integração de dados é uma área de pesquisa que vem sendo largamente estudada nas
últimas décadas, devido a necessidade de obter transparência no momento da consulta
sobre diferentes bases de dados por um usuário de um determinado sistema.

Destaca-se como principal objetivo dos sistemas de integração de dados permitir que
usuários consultem simultaneamente múltiplas fontes de dados heterogêneas, distribuídas
e autônomas por meio de uma única interface de consultas, mantendo transparentes os
procedimentos de acesso, extração e integração dos dados. Assim o sistema de integração
de dados deve tratar de forma transparente para o usuário problemas de heterogeneidade
(estrutural, conceitual e tecnológica), distribuição e autonomia das fontes durante a
execução de consultas.

Os primeiros sistemas de integração de dados podem ser classificados em dois en-
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foques diferentes: o primeiro virtual, onde se utiliza a arquitetura de mediadores, em
que as consultas são submetidas sobre um esquema de mediação e este propaga a con-
sulta original para as fontes de dados. O outro enfoque é materializado, onde os dados
são extraídos de fontes distintas e materializados localmente em repositórios chamados
datawarehouses [Lenzerini 2002]. A arquitetura de mediadores possui um esquema de
mediação, que representa a visão unificada dos dados, e um conjunto de mapeamentos,
que relacionam o esquema de mediação com os esquemas das fontes de dados. A Figura
2.1 apresenta a arquitetura de mediadores sobre a qual será explicado cada componente.

Figura 2.1: Visão Geral da Arquitetura de Mediadores.

• Esquema Global: conhecido como esquema de mediação. Tem por objetivo
fornecer uma visão integrada dos dados. A partir deste esquema, o usuário ou
aplicação executa as consultas as quais serão decompostas em várias subconsultas,
baseando-se no conjunto de mapeamentos já previamente definidos.

• Esquema das Fontes: cada fonte de dados possui um esquema o qual representa
seus dados. Estes esquemas são independentes do sistema de integração, pois cada
fonte pode ter suas próprias aplicações sendo executadas indepentendemente. O
esquema pode ser relacional, objeto-relacional, XML, ontologias entre outros.

• Mapeamentos: para que ocorra a integração de dados, devem ser definidos relacio-
namentos ou mapeamentos entre cada esquema fonte e o esquema de mediação.
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Um mapeamento especifica como instâncias de dados de um esquema correspon-
dem à instância de dados de outro esquema. Mapeamentos são freqüentemente
especificados de forma declarativa e independente de dados.

Com o advendo da Web Semântica, os sistemas de integração de dados tem adptado o
processo fazendo uso de ontologias. As ontologias, neste contexto, tem sido utilizadas
com o propósito de (i) especificar o esquema de mediação; (ii) representação de metada-
dos, em que os metadados de cada fonte de dados são representados por uma ontologia
local; (iii) suporte para consultas de alto nível, em que, dado um esquema de mediação, o
usuário pode formular uma consulta sem conhecimento das especificidades das fontes de
dados heterogêneas [Chokri B. 2007].

A próxima seção se destina a apresentar as principais características do uso de
ontologias em sistemas de integração de dados.

2.1.1 Uso de Ontologias para Integração de Dados

Em geral, existem três enfoques que podem ser utilizados em arquiteturas que realizam
a integração de dados usando ontologias [Wache et al. 2001]: os enfoques que utilizam
ontologia global; os que utilizam múltiplas ontologias; e os enfoques híbridos. A seguir,
são descritos brevemente cada um deles:

• Ontologia Global: os enfoques que utilizam apenas uma ontologia global for-
necem um vocabulário compartilhado para a especificação da semântica de um
domínio. Todas as fontes de dados se relacionam à ontologia global. Esse enfoque
deve ser utilizado em problemas de integração quando todas as fontes de dados
fornecerem praticamente a mesma visão do domínio num nível de granularidade
semelhante. Contudo, não é aconselhado utilizar essa abordagem quando as fontes
sofrem modificações constantes, pois pode acarretar mudanças significativas nos
mapeamentos entre a ontologia global e as fontes locais. Na Figura 2.2, é fornecida
uma visão geral do enfoque com uma única ontologia global.

• Múltiplas Ontologias: nesse enfoque são utilizadas múltiplas ontologias, ou seja,
cada fonte de dados é descrita pela própria ontologia local, o que facilita a manu-
tenção dos mapeamentos que são causados por mudanças que possam ocorrer nas
fontes, como inclusão ou remoção de novas fontes de dados. Com essa aborda-
gem, o processo de integração de dados torna-se mais complexo, pois são precisos
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Figura 2.2: Abordagem que utiliza uma única ontologia global.
(Fonte: adaptado de [Wache et al. 2001])

formalismos de mapeamentos entre as ontologias a fim de identificar termos se-
manticamente equivalentes entre as ontologias locais. A Figura 2.3 fornece uma
visão geral da abordagem que utiliza múltiplas ontologias.

Figura 2.3: Abordagem que utiliza múltiplas ontologias.
(Fonte: adaptado de [Wache et al. 2001])

• Híbrida: o enfoque híbrido concilia as duas abordagens citadas acima. Aqui, a
semântica de cada fonte é descrita pela própria ontologia local. Cada termo da
ontologia é baseado nos termos primitivos da fonte de dados correspondente. A
vantagem dessa abordagem é que suporta a aquisição e evolução de ontologias,
o que é apropriado para lidar com os dados que seguem os padrões Linked Data.
A desvantagem é que as ontologias preexistentes não podem ser reutilizadas com
facilidade, pois todas as ontologias locais devem referir-se a um vocabulário comum.
A Figura 2.4 ilustra a arquitetura dessa abordagem.

Na literatura, é possível identificar duas arquiteturas gerais para integração de dados
baseada nos enfoques descritos anteriormente [Wache et al. 2001]: arquitetura de dois
níveis Figura 2.5 (a) e arquitetura de três níveis Figura 2.5 (b).
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Figura 2.4: Abordagem híbrida.
(Fonte: adaptado de [Wache et al. 2001])

Em ambas as arquiteturas, há a presença de: (i) uma ontologia de domínio (OD) que,
além de representar o esquema de mediação, fornece uma representação conceitual de um
domínio, com suas respectivas restrições associadas; (ii) fontes de dados que se encontram
representadas através de ontologias locais (OL); (iii) um conjunto de mapeamentos entre
as ontologias. Os principais problemas levantados por ambas as arquiteturas são: a) como
especificar os mapeamentos entre as ontologias e b) como utilizar os mapeamentos para
responder corretamente às consultas submetidas à ontologia de domínio.

Na arquitetura de dois níveis, a ontologia de domínio é usada apenas para especificar
o esquema de mediação. Assim, a descoberta, a recuperação e a integração dos dados
ficam por conta dos mapeamentos especificados pelo usuário. Como as ontologias não
compartilham o mesmo vocabulário e são estruturalmente heterogêneas, os mapeamentos
entre as ontologias locais e a ontologia de domíno podem ser denominados de mape-
amentos heterogêneos. Na arquitetura de três níveis, a ontologia de domínio é usada
tanto para especificar o esquema de mediação como um vocabulário compartilhado. As
ontologias de aplicação são fragmentos de uma ontologia de domínio, então, dessa forma,
o usuário pode definir mapeamentos, chamados de mapeamentos homogêneos, entre as
duas ontologias.

A próxima seção apresentará a definição de decomposição de consultas no contexto
de integração de dados convencional e mostrará como essa definição foi adaptada para
cobrir casos em que os esquemas tanto das fontes de dados quanto do mediador são
representados por ontologias.
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Figura 2.5: Arquitetura de dois (a) e três (b) níveis para integração de dados com
ontologias. (Fonte: [Lopes 2011])

2.2 Decomposição de Consultas

A decomposição de consultas, na teoria de banco de dados, é uma abordagem para proces-
samento de consultas, na qual, dada uma consulta e um conjunto de definições de visões,
o objetivo consiste em decompor a consulta em uma nova expressão. Esta nova expressão,
chamada de consulta decomposta, deve referir-se às informações presentes nas visões para
fornecer uma resposta ao usuário [Calvanese et al. 2007]. O problema de decomposição
de consultas é relevante para diversas aplicações, tais como otimização de consultas, data

warehousing e integração de dados. Particularmente, nos ambientes de integração de
dados que utilizam a abordagem de mediadores, as visões são expressas, ou obtidas, a
partir de um conjunto de mapeamentos estabelecidos entre os esquemas, com o intuito de
ajustar uma consulta submetida sobre o esquema de mediação de acordo com um ou mais
esquemas fontes. Na literatura, é comum a utilização da nomenclatura reformulação de

consultas e reescrita de consultas para caracterizar atividades semelhantes [Xiao 2006;
Godfrey e Gryz 1996; Florescu e Raschid 1996; Munir et al. 2008; Lenzerini 2002].

No que tange às ontologias, estas se relacionam com o processo de decomposição de
consultas através de duas maneiras principais: (i) Como artefatos semânticos de auxílio
à decomposição das consultas. Neste sentido, alguns trabalhos utilizam as ontologias
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para atividades de expansão, relaxamento e enriquecimento das consultas, bem como
para representação de informações sobre contexto e preferências do usuário; (ii) Como as
próprias fontes de dados ou, ainda, representando estas fontes ou o esquema de mediação.
Nestes casos, a consulta é submetida diretamente sobre a ontologia e a decomposição
é realizada entre as ontologias, ou seja, é necessário lidar com o problema de reescrita
de consultas entre ontologias. Para isto, alguns aspectos devem ser considerados, como
por exemplo, as características dos construtores ontológicos e a sintaxe e semântica das
linguagens para representação e consultas sobre ontologias.

As seguir são apresentadas alguns cenários de aplicação do problema de decomposi-
ção de consultas.

Decomposição de Consultas na arquitetura de Mediadores

A arquitetura baseada em mediadores tem sido adotada por diversos sistemas de
integração de dados, com intuito de fornecer ao usuário uma interface uniforme para
acesso e recuperação de informações em fontes de dados distribuídas, sem que este
necessite saber detalhes sobre o armazenamento e a recuperação dos dados. Dessa forma,
um sistema baseado na arquitetura de mediador é responsável por reformular, em tempo
de execução, uma consulta do usuário submetida sobre o esquema de mediação, em
várias subconsultas sobre as fontes de dados pertencentes ao sistema. Para este fim,
são estabelecidos mapeamentos que especificam o relacionamento entre estas fontes de
dados e o esquema de mediação. A abordagem adotada para definição dos mapeamentos
determina como o processo de decomposição de consultas será desenvolvido no sistema
[Lenzerini 2002].

Os enfoques de definição de mapeamentos mais comumente encontrados na literatura
são: Global-As-View (GAV) e Local-As-View (LAV).

GAV estabelece que cada conceito do esquema global possui uma correspondência
com um ou mais conceitos do esquema da fonte, tornando a decomposição da consulta
mais simples. Esta abordagem favorece a decomposição de consultas, pois uma consulta
submetida a um esquema de mediação pode ser simplesmente desdobrada (unfolding) e
expressa em termos de subconsultas sobre as fontes de dados.

LAV é utilizado quando um ou mais conceitos do esquema da fonte tem um conceito
correspondente no esquema de mediação, o que facilita a manutenção das fontes. Essa
abordagem favorece a manutenção e a extensão do sistema, mas torna o processo de
decomposição mais custoso, uma vez que este não pode ser realizado através da estratégia
de unfolding, como na GAV.
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Figura 2.6: Exemplo da arquitetura de um PDMS.

Além destas principais, outras abordagens híbridas são propostas, como Global-Local-

As-View (GLAV) que combinam ambas GAV e LAV [Halevy et al. 2003].

Decomposição de Consultas em PDMS

Sistemas de Gerenciamento de Dados peer-to-peer (PDMS – Peer Data Management

System) surgiram como uma extensão natural dos sistemas de integração de dados basea-
dos em mediadores. Os PDMS são considerados o resultado da união dos benefícios do
paradigma P2P, tais como a perda de uma unidade centralizadora, com a semântica rica
dos bancos de dados.

Devido às características intrínsecas da arquitetura P2P, nestes sistemas não há a
existência de um único esquema global. Ao invés disso, cada peer representa uma
fonte de dados e fornece um esquema exportado, o qual corresponde aos dados a serem
compartilhados com os demais peers do sistema. Além disso, os mapeamentos são
estabelecidos entre estes esquemas exportados, com intuito de possibilitar a troca de
informações e a reescrita de consultas.

A Figura 2.6 ilustra um exemplo de PDMS. Nele, cinco fontes de dados (FD) estão co-
nectadas através de seus respectivos esquemas de exportação (EXP). As setas representam
os mapeamentos estabelecidos entre tais esquemas. Neste sistema, cada nó desempenha
ambos os papéis de cliente e servidor, significando que se um usuário submeter uma
consulta baseada no esquema de um determinado peer, o resultado irá ainda conter dados
de todos os outros peers relevantes para a resposta.

Para obter esta resposta, o processamento da consulta, ilustrado na Figura 2.7, é
desenvolvido conforme descrito a seguir. Seja Q uma consulta submetida sobre o peer P1,
de acordo com o esquema exportado EXP1. A consulta Q é, inicialmente, decomposta
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Figura 2.7: Processamento de uma consulta em um PDMS.

para uma consulta Q
′
sobre o(s) vizinho(s) imediato(s) de P1, que neste caso, é o peer

P2. O conjunto de mapeamentos M1−2 é utilizado durante este processo. Em seguida,
Q
′
é decomposta em outras duas consultas Q

′′
e Q

′′′
, respectivamente, sobre os peers P5

e P4, considerando os mapeamentos M2−5 e M2−4. Finalmente, Q
′′

é reformulada de
acordo com o esquema do peer P3, utilizando o mapeamento M5−3. Após as consultas
serem executadas em cada um dos peers visitados, os resultados são enviados destes para
o peer onde a consulta inicial foi submetida (P1). Tal peer é responsável por integrar os
resultados e apresentar a resposta ao usuário. Como é possível observar, a decomposição
da consulta é desenvolvida múltiplas vezes, sempre entre um esquema alvo e um esquema
fonte.

Por fim, salienta-se que além da topologia descrita nesta seção (sistema peer-to-peer

puro), há ainda outras topologias, dentre as quais, a super-peer. Nesta topologia, um peer

especial, chamado de super-peer, atua como um servidor para outros peers, podendo
desempenhar tarefas complexas como, por exemplo, responder a consultas e integrar
dados. No caso específico de PDMS, um super-peer pode ser visto como um mediador
para um grupo de diversos peers, podendo estar ligado a outros peer se superpeers do
sistema.

Decomposição de Consultas em Linked Data
Nos últimos anos, um número crescente de fontes de dados no formato RDF tem sido

publicadas na Web, principalmente devido aos esforços da comunidade envolvida no
projeto Open Linked Data1. Este projeto consiste em delimitar um conjunto de melhores
práticas para publicar e conectar dados estruturados na Web, com o intuito de criar uma
Web de dados. Entre tais práticas, estão: (i) o uso de URIs para identificação dos recursos;
(ii) a utilização de tecnologias, tais como RDF e SPARQL, para descrição e consulta

1http://linkeddata.org/
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a estes recursos, respectivamente; (iii) o reaproveitamento de URIs, de forma que seja
possível estabelecer ligações entre os dados disponíveis, com a finalidade de navegar
através destas ligações.

Embora tais práticas estejam sendo aplicadas, o problema de heterogeneidade não é
eliminado. Ao invés disso, este problema é transferido do nível sintático para o semântico,
em dois aspectos principais: (i) idealmente, uma única URI deveria identificar sempre
o mesmo recurso. Entretanto, ainda não há uma maneira eficaz de controlar a adoção
de URIs. Como consequência, quanto mais fontes de dados são publicados na Web
de Dados, maior é o problema de sobreposição de URIs, ou seja, diferentes URIs se
referem a uma mesma entidade real e (ii) assim como as URIs, a adoção de ontologias
não pode ser facilmente coordenada, uma vez que diferentes aplicações publicam seus
dados utilizando diferentes ontologias.

Para resolver o problema (i), alguns serviços de resolução de co-referência têm sido
desenvolvidos e disponibilizados na Web. Exemplo destes tipos de serviços são o sameas2,
LIMES3 e Silk4, que recebem como entrada uma URI e retorna um conjunto de URIs
que identificam o mesmo recurso em algumas fontes de dados Linked Data. No que diz
respeito ao problema (ii), se faz necessária a realização de tarefas de mediação entre as
ontologias adotadas. Tais tarefas incluem a geração de mapeamentos e a decomposição
de consultas.

Devido a natureza dinâmica e heterogênea não se pode esperar que uma estratégia
de decomposição de consultas seja aplicada sobre toda a Web de Dados, por questões
de escalabilidade. Isto seria equivalente a tentar construir um ambiente de integração
de dados para toda a Web. Conforme discutido em [Bizer et al. 2009], a maneira mais
eficiente de se consultar a Web de Dados, de uma maneira mais global, seria utilizando
serviços de rastreamento (crawling) e armazenamento (caching), através de motores de
busca guiados por URIs.

No entanto, apenas com estas duas estratégias, não é possível executar consultas em
fontes de dados, expressos em RDF, complexas e estruturadas sobre múltiplos conjuntos
de dados. Para contornar este problema, [Hartig e Langegger 2010] cita algumas formas
de consulta sobre múltiplas fontes Linked Data. Uma delas são as consultas federadas.
Consultas federadas baseia-se na distribuição do processamento de consultas para múl-
tiplas fontes de dados autônomas. Seu objetivo é dar ao usuário acesso aos dados por
meio de algum vocabulário padrão especificado em uma ontologia de domínio. Consultas

2http://sameas.org
3http://aksw.org/Projects/LIMES.html
4http://wifo5-03.informatik.uni-mannheim.de/bizer/silk/
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podem ser formuladas baseadas nessa ontologia. Um mediador decompõe, de forma
transparente, a consulta em subconsultas, direciona as subconsultas a múltiplos serviços
de consulta distribuídos, e, finalmente, integra os resultados das subconsultas.

Uma vantagem de consultas federadas é que não se requer tempo ou espaço adicional
para materialização de dados. Por outro lado, a execução de consultas é mais lenta devido
às transmissões de rede necessárias para realização das subconsultas sobre as fontes de
dados. Além disso, as consultas não podem ser realizadas sobre toda a web de dados,
mas somente sobre as fontes de dados registradas no mediador.

Em um processo de decomposição de consultas, os mapeamentos são fundamentais
para decompor as consultas corretamente, por isso a Seção 2.4 se destina a apresentar
a caracterização dos mapeamentos adotados neste trabalho. Além disso, a Seção 2.5
apresenta o formalismo adotado para estabelecer os mapeamentos entre as ontologias.
Porém, antes de apresentar tais características, a Seção 2.3 apresenta um dialeto de OWL
(Web Ontology Language), denominado OWL Extralite [Leme et al. 2009] utilizado para
representar as ontologias utilizadas neste trabalho, bem como trechos de ontologias que
serão utilizadas no decorrer desta dissertação.

2.3 OWL Extralite

OWL Extralite é um dialeto de OWL que contém os construtores fundamentais presentes
na maioria das linguagens para representação de ontologias, bem como nos modelos
de dados conceituais, tais como UML (Unified Modeling Language) (Unified Modeling

Language). Assim, uma ontologia OWL Extralite é um par O = (V, A), tal que:

• V representa o vocabulário da ontologia, composto por classes, propriedades de
tipo de dado e propriedades de objeto definidas na ontologia.

• A representa um conjunto de axiomas, correspondentes às restrições definidas sobre
O, as quais são:

– Restrições sobre classes: subsunção (rdfs:subclassOf ), disjunção (owl:disjointWith)
e equivalência (owl:equivalentClass).

– Restrições sobre propriedades: cardinalidades mínima e máxima (owl:minCardinality

e owl:maxCardinality), domínio (rdfs:domain) e range (rdfs:range).

Além disso, OWL Extralite admite a utilização de construtores tais como:
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– owl:inverseFunctionalProperty, que captura a representação de chaves sim-
ples.

– owl:inverseOf, que indica o relacionamento inverso entre propriedades.

– owl:functionalProperty, que determina que uma propriedade deve possuir, no
máximo, um valor para cada objeto.

Além disso, este dialeto suporta a definição de indivíduos (instâncias na ontologia).

2.3.1 Ontologia de Domínio e Ontologias Locais de Exemplos

Os trechos de ontologias apresentadas nas figuras abaixo são as que serão utilizadas para
exemplificar como as correspondências e os mapeamentos são aplicados. As ontologias
estão representadas em UML para facilitar o entendimento. As mesmas foram apresenta-
das brevemente na Seção 1.2 do Capítulo 1 e serão utilizadas no decorrer de toda esta
dissertação. A Figura 2.8 apresenta a ontologia de domínio, SWRC. A SWRC é uma
ontologia construída para modelar entidades relacionadas a pesquisas científicas como
pessoas, organizações, publicações bibliográficas e seus relacionamentos. As Figuras
2.9, 2.10 e 2.11 representam as ontologias locais as quais representam o esquema das
fontes de dados DBLP, KISTI e DBpedia respectivamente, brevemente apresentadas no
Capítulo 1. Sobre tais ontologias considera-se que:

• OD representa a ontologia de domínio.

• OS1 , OS2 e OS3 são ontologias que modelam os esquemas das fontes de dados e
serão chamada de ontologias locais.

• Os prefixos s, a, k e d representam os namespaces referentes ao vocabulário das
ontologias OD, OS1 , OS2 e OS3 respectivamente.

2.4 Caracterização dos Mapeamentos

De acordo com [Euzenat e Shvaiko 2007], um mapeamento mapeia entidades de uma
ontologia em uma entidade de outra ontologia. Um conjunto de mapeamentos pode ser
visto como uma coleção de regras de mapeamentos RM orientadas na mesma direção.

De uma maneira geral, um mapeamento, pode ser classificado de acordo com as
seguintes características:
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Figura 2.8: Trecho da Ontologia de Domínio de Dados Bibliográficos SWRC – OD

Figura 2.9: Trecho da Ontologia AKT – OS1

• Direcionalidade: um mapeamento pode ser unidirecional (injetivo) ou bidirecional
(bijetivo). Um mapeamento unidirecional especifica como os termos da ontologia
de domínio podem ser descritos utilizando os termos de cada ontologia local OSi ,
de forma que esta associação não é facilmente reversível. Já os mapeamentos
bidirecionais podem ser utilizados em ambos os sentidos.
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Figura 2.10: Trecho da Ontologia Kisti – OS2

Figura 2.11: Trecho da Ontologia DBpedia – OS3

• Heterogeneidade: um mapeamento homogêneo é aquele que associa entidades de
natureza semelhantes como, por exemplo, classe com classe e propriedade com
propriedade. Os mapeamentos heterogêneos, por outro lado, mapeiam entidades de
natureza distinta, permitindo que uma informação representada como uma classe
em uma ontologia possa ser descrita como uma propriedade em outra ontologia.
Mais especificamente, pode-se definir a heterogeneidade de um mapeamento da
seguinte forma: considere uma ontologia de domínio OD e o conjunto de ontologias
locais {OS1 , ..., OSn}. Seja ainda CD e CL = {COS1 , ..., COSn} o conjunto de classes;
PD e PL = {POS1 , ..., POSn} o conjunto de propriedades pertencentes ao vocabulário
de OD e de cada {OS1 , ..., OSn}, respectivamente. Um mapeamento homogêneo
relaciona elementos de CD apenas com elementos de CL, assim como PD com PL.
Já um mapeamento heterogêneo associa elementos de CD e PD com elementos de
ambos os conjuntos CL e PL, ou vice-versa.

• Cardinalidade: a cardinalidade de um mapeamento varia de mapeamentos simples,
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cardinalidade 1:1, a mapeamentos complexos, cardinalidade 1:n, n:1 e n:m. Um
mapeamento com cardinalidade 1:1 especifica uma relação direta entre os elementos
de duas ontologias distintas. Em contraste, um mapeamento complexo ocorre
quando envolve uma expressão complexa, por exemplo, conjunção de classes ou
propriedades, em pelo menos um de seus lados [Tang et al. 2006].

2.5 Formalismo dos Mapeamentos entre as Ontologias

No processo de decomposição de uma consulta é necessário caracterizar os mapeamentos
entre as ontologias que são manipuladas neste processo. Nesta seção, são explicadas
as leis de formação das correspondências e as regras para criação de um conjunto de
mapeamentos.

De acordo com [Euzenat e Shvaiko 2007], matching é o processo de encontrar rela-
cionamentos ou correspondências entre entidades de diferentes ontologias. O resultado
desse processo é um conjunto de correspondências entre duas ou mais ontologias. A
esse conjunto de correspondências dá-se o nome de alinhamento. Com o conjunto de
correspondências, é possível estabelecer regras de mapeamentos orientadas, ou seja,
de uma ontologia para a outra, nesse caso das ontologias locais para uma ontologia de
domíno.

Um conjunto de mapeamentos é composto por um conjunto de regras, as quais
são obtidas conforme a estratégia descrita em [Sacramento et al. 2010; Lopes 2011;
Leme et al. 2009]. Tal estratégia divide-se em duas etapas principais: (i) matching

contextualizado de vocabulários, que define um modelo de matching para representação
das correspondências entre as entidades de ontologias distintas, e (ii) geração das regras
de mapeamento, que induz a um conjunto de regras a partir do modelo obtido na etapa (i).

2.5.1 Matching Contextualizado de Vocabulários

Seja OL uma ontologia local e OD uma ontologia de domínio, tal que VL e VD representam
seus respectivos vocabulários. Sejam ainda CL e CD os conjuntos de classes, e PL e PD

os conjuntos de propriedades em VL e VD, respectivamente.

Um matching contextualizado de vocabulários, conforme definido em [Leme et al. 2009],
entre OL e OD é um matching cujas correspondências obtidas podem ser representadas
através de um conjunto finito S de quádruplas (v1, e1, v2, e2), tal que:

• Se (v1, v2) ε CL x CD, então e1 e e2 são a classe topo >, ou seja, não há restrições
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sobre as respectivas classes.

• Se (v1, v2) ε PL x PD, então e1 e e2 são classes em CL e CD, as quais devem
ser subclasses dos domains, os próprios domains ou os domains restritos das
propriedades v1 e v2, respectivamente.

O processo de matching proposto por [Leme et al. 2009] é dito contextualizado, por-
que as classes que compõem o domínio das propriedades são representadas explicitamente
nas correspondências resultantes do processo de matching. A esta representação explícita
das classes é chamada de contexto.

As Tabelas 2.1, 2.3 e 2.2 apresentam o conjunto de quádruplas obtido do matching

realizado entre a ontologia de domínio e cada ontologia local utilizadas neste trabalho,
isto é, entre OD e OS1 , OD e OS2 e OD e OS3 respectivamente.

Observe que na Tabela 2.1, a quádrupla da linha 1 indica que as propriedades s:title e
a:has-title são correspondentes devido ao seus contextos, ou seja, as suas classes domains

s:Article e a:Article-Reference, respectivamente, também possuirem uma correspondência
conforme pode ser visto na linha 3. A linha 9 apresenta a regra de matching aplicada para
classes. Na ontologia OS1 , s:Person alinha com a:Person sem nenhuma restrição imposta
sobre elas.

Tabela 2.1: Matching de vocabulários entre a ontologia de domínio OD e a ontologia
local OS1 .

# Ontologia SWRC - OD Ontologia AKT (DBLP) - OS1

v1 e1 v2 e2
1 s:title s:Article a:has-title a:Article-Reference
2 s:year s:Article a:has-date a:Article-Reference
3 s:Article > a:Article-Reference >
4 s:jornal_name s:Journal a:has-title a:Journal
5 s:Journal > a:Journal >
6 s:inJournal s:Article a:article-of-journal a:Article-Reference
7 s:name s:Person a:full-name a:Person
8 s:publisher s:Article a:has-author a:Article-Reference
9 s:Person > a:Person >
10 s:name s:Organization a:has-pretty-name a:Organization
11 s:Organization > a:Organization >
12 s:affiliation s:Organization a:has-affiliation a:Organization

É importante destacar que as correspondências obtidas através das abordagens exis-
tentes para matching nem sempre são completas e precisas. Assim, em muitos casos,
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tem-se a necessidade de realizar uma etapa adicional, denominada de pós-matching

[Sacramento et al. 2010]. Nesta etapa pode-se requerer a participação do usuário, com o
objetivo de validar os alinhamentos obtidos, bem como gerar novos alinhamentos, que
não foram capturados automaticamente.

Nas próximas seções serão explicados como os mapeamentos são caracterizados
bem como as regras de mapeamento são derivadas a partir das quádruplas discutidas
anteriormente.

Tabela 2.2: Matching de vocabulários entre a ontologia de domínio OD e a ontologia
local OS2 .

# Ontologia SWRC - OD Ontologia Kisti - OS2

v1 e1 v2 e2

1 s:title s:Article k:engNameOfAccomplishment k:Accomplishment
2 s:year s:Article k:yearOfAccomplishment k:Accomplishment
3 s:abstract s:Article k:engAbstractOfAccomplishment k:Accomplishment
4 s:Article > k:Article >
5 s:name s:Person k:engNameOfPerson k:Person
6 s:homepage s:Person k:urlOfPerson k:Person
7 s:email s:Person k:emailAddressOfPerson k:Person
8 s:Person > k:Person >
9 s:jornal_name s:Journal k:engFullNameOfJournal k:Journal

10 s:volume s:Journal k:volumeOfJournal k:Journal
11 s:hasNumber s:Journal k:issueOfJournal k:Journal
12 s:year s:Journal k:yearOfPublication k:Journal
13 s:Journal > k:Journal >
14 s:title s:Proceeding k:engFullNameOfProceeding k:Proceeding
15 s:year s:Proceeding k:yearOfPublication k:Proceeding
16 s:Proceeding > k:Proceeding >

Tabela 2.3: Matching de vocabulários entre a ontologia de domínio OD e a ontologia
local OS3 .

# Ontologia SWRC - OD Ontologia DBpedia - OS3

v1 e1 v2 e2
1 s:description s:Person d:abstract d:Person
2 s:name s:Person d:name d:Person
3 s:homepage s:Person d:wikiPageExternalLink d:Person
4 s:Person > d:Person >
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2.5.2 Formalização das Regras de Mapeamentos

Para se definir uma regra de mapeamento é necessário adotar uma linguagem de de-
finição. Estas linguagens são normalmente baseadas no conceito de consultas con-
juntivas. Por isso, são introduzidos alguns conceitos fundamentais relacionados a este
formalismo, utilizando como base o trabalho de [Doan et al. 2012; Abiteboul et al. 2011;
Sacramento et al. 2010; Lopes 2011; Leme et al. 2009].

De uma maneira geral, as regras de mapeamentos seguem a forma ψ(w)← φ1(t1)∧
. . .∧φn(tn), onde φ1(t1)∧ . . .∧φn(tn) é chamado de corpo da regra, é um átomo ou uma
conjunção de átomos e cada φi(ti) é uma classe ou uma propriedade pertencente a uma das
ontologias locais OSi . ψ(w) é chamado de cabeça da regra, é um átomo, onde ψ(w) pode
ser uma classe ou uma propriedade na ontologia de domínio OD e w é uma seqüência de
termos.

A geração de tais regras é guiada por uma série de casos, apresentados em
[Sacramento et al. 2010]. Contudo, para este trabalho, estas regras foram modificadas
para incluir tanto a fonte de dados quanto a classe domain quando se tratar de propriedades.
Desta forma, tem-se:

• Regra de Mapeamento para Classes: (c) ← (S1,c1)∧ . . .∧ (Sn,cn), onde ci é a
classe da fonte de dados Si que está sendo mapeada para a classe c da ontologia de
domínio.

• Regra de Mapeamento para Propriedades: (p,c)← (S1, p1,c1)∧ . . .∧ (Sn, pn,cn),
onde ci é a classe domain que representa o contexto da propriedade pi. A classe c

deve estar em alguma regra de mapeamento a qual mapeia c com a classe domain

da propriedade pi.

Para entender a semântica desses mapeamentos considere, por exemplo, as seguintes
regras de mapeamentos referentes a classes e a propriedades:

1. s:Person(Ps)← (dblp, a:Person(P)); (kisti, k:Person(P)); (dbpedia, d:Person(P))

2. s:name(Ps,n), s:Person(Ps)← (dblp, a:fullname(P,n), a:Person(P)); (kisti,

k:engNameOfPerson(P,n), k:Person(P)); (dbpedia, d:name(P,n), d:Person(P))

A regra (1) expressa que toda instância Ps da classe Person da ontologia de domínio s,
pode ser obtida pela união ou junção das instâncias P’s existente em cada fonte de dados.

A regra (2) expressa que toda propriedade name de uma instância p da classe s:Person,
pode ser mapeada para as propriedades a:full-name(p,n), k:engNameOfPerson(p,n) e
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d:name(p,n) nas ontologias locais a, k e d respectivamente, desde que p seja uma instância
obtida pela união ou junção das classes a:Person(p), k:Person(p) ou d:Person(p) conforme
explicado anteriormente.

Observando as ontologias OD, OS1 , OS2 e OS3 (Figuras 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11, respec-
tivamente) e os conjuntos de regras de mapeamentos obtidos, as seguintes observações
podem ser realizadas:

(i) Alguns conceitos presentes na ontologia de domínio OD não possuem uma correspon-
dência nas ontologias locais OS1 , OS2 ou OS3 , isto é, não existe um mapeamento que
relacione estes elementos. Como exemplo, podemos citar a propriedade s:keyword,
a qual não é possível consultar, uma vez que esta informação não se encontra
disponível em nenhuma das fontes.

(ii) Por outro lado, existem conceitos nas ontologias locais que não estão mapeados para
OD como, por exemplo, as classes k:CreatorInfo e k:pubInfo da ontologia fonte
OS2 . Isto sugere que, embora existentes nas fontes, estes conceitos não são de
interesse da aplicação, pois não se encontram disponíveis para consulta na OD.

2.6 Consulta SPARQL

Assim como os sistemas de bancos de dados relacionais fazem uso do SQL para consultar
registros nas suas bases de dados, SPARQL é a linguagem de consulta padrão recomen-
dada pelo W3C para recuperação de informações contidas em fontes de dados RDF ou
em ontologias.

A seguir, serão explanadas as principais características, componentes e a semântica da
linguagem SPARQL. Maiores detalhes podem ser encontrados em [Arenas et al. 2010].

Consulta SPARQL

Uma consulta SPARQL é definida como: SELECT varlist WHERE (GP), onde
varlist=(v1; v2; . . . ;vn) é uma lista ordenada de variáveis e varlist ⊆ var(GP); a função
var(GOP)retorna o conjunto de variáveis que ocorrem em GP.

Padrão de Grafo (GP)

SPARQL utiliza o casamento (matching) de padrões de grafos para expressar suas
consultas. Estes padrões de grafos são definidos recursivamente, sendo possível construir
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padrões complexos a partir dos padrões mais simples, em conjunto com os operadores da
álgebra SPARQL (AND, UNION, OPT, GRAPH e FILTER).

Um Padrão de Grafo SPARQL é definido recursivamente da seguinte forma
[Arenas et al. 2010; Pérez et al. 2006]:

(a) Um Padrão de Tripla (TP) é um padrão de grafo.

(b) Se P1 e P2 são padrões de grafo, então as expressões (P1 AND P2), (P1
OPTIONAL P2) e (P1 UNION P2) são padrões de grafo.

(c) Se P é um padrão de grafo e i é uma IRI ou uma variável, então (GRAPH i P)
é um padrão de grafo.

(d) Se P é um padrão de grafo e R é uma expressão de filtro SPARQL, então (P
FILTER R) é um padrão de grafo.

Padrões de Triplas (TP)

Correspondem aos padrões simples na forma de triplas RDF. A única diferença entre uma
tripla e um padrão de tripla consiste no fato de um padrão de tripla admitir a existência
de variáveis em seus componentes. Ou seja, um TP(S, P, O) ε (I ∪ B ∪ V) x (I ∪ V) x (I ∪
B ∪ L ∪ V), onde I, B, L e V são conjuntos disjuntos de IRIs, Nós Brancos, Literiais e
Variáveis.

Padrões de Grafos Básicos (BGP)

É uma sequência de padrões de triplas, possivelmente com expressões de FILTRO,
combinados através do operador de conjunção (AND, representado sintaticamente por
".").

Grafos Opcionais (OPT)

Padrões de grafos básicos permitem a construção de consultas nas quais todo o padrão
deve estar presente na fonte de dados para que haja uma solução. Visando permitir
que uma solução seja aceita, embora nem todo o padrão de grafo seja recuperado, o
operador de OPT foi desenvolvido. Através de sua utilização, se o trecho opcional não
estiver presente no dataset, a informação referente a tal trecho não é retornada, mas
isto não elimina o restante da solução. Sintaticamente, o operador OPT é expresso
através da palavra-chave OPTIONAL, da seguinte forma: OPTIONAL GP , a qual é,
algebricamente, equivalente a ( ( ) OPTIONAL (GP)).
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Filtros

Em SPARQL, os filtros (FILTER) contêm restrições que limitam o resultado da consulta
para os valores nos quais a expressão contida no filtro é avaliada como verdadeira. Tais
restrições são válidas para todo o grupo limitado por ","no qual o filtro aparece. SPARQL
permite que combinações booleanas possam ser utilizadas dentro das expressões de filtro,
bem como fornece um conjunto de operadores (unários, binários e ternários) que auxiliam
na construção das restrições.

A estrutura geral da linguagem é composta por três blocos fundamentais:

• Formato do Retorno: especifica o formato final no qual os resultados devem ser
retornados para o usuário. SPARQL dispõe de quatro maneiras para exibição dos
dados: (i) na forma de tabela, assim como SQL, através da cláusula SELECT; (ii)
como um grafo construído através de templates, onde as variáveis são substituídas
por seus respectivos valores, utilizando a cláusula CONSTRUCT; (iii) uma resposta
booleana (true/false), por meio da cláusula ASK; (iv) um grafo RDF descrevendo
os recursos encontrados (DESCRIBE).

• Cláusula da Fonte de Dados: especifica quais fontes RDF devem ser consultadas.

• Cláusula Where: contém o padrão de grafo (BGP) a ser avaliado com respeito
à fonte de dados. Este padrão pode conter expressões mais complexas, incluindo
operadores de união, aninhamentos, filtros, entre outros.

Opcionalmente, é possível aplicar modificadores de solução, tais como DISTINCT,
ORDER BY e LIMIT, sobre os resultados obtidos.

Considere a consulta Q = "Recupere todos os títulos de artigos que contenham a

palavra Data Integration, um resumo dos mesmos e, caso exista, recupere o ano desses

artigos.". A Figura 2.12 apresenta a consulta Q em SPARQL e em temos da ontologia de
domínio representada na Figura 2.8.

A primeira linha corresponde ao prólogo da consulta, que especifica o namespace,
com sua respectiva abreviação, a ser utilizado no corpo dta consulta. Neste caso, este
namespace s refere-se à ontologia SWRC. A palavra chave SELECT indica que a consulta
retornará uma tabela com duas colunas, correspondentes aos valores obtidos através do
casamento das variáveis ?titulo, ?ano, ?resumo e este casamento ocorre de acordo com
o padrão descrito na cláusula WHERE. Note que uma string iniciando com o símbolo

’?’ denota uma variável em SPARQL (o símbolo ’$’ também identifica uma variável).
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Figura 2.12: Exemplo de Consulta SPARQL.

Além disso, em SPARQL, as variáveis possuem um escopo global, ou seja, uma vez que
aparecem, são válidas em toda a extensão da consulta. Ainda na Figura 2.12, a cláusula
WHERE composta por um padrão de grafo que contém três padrões de triplas e dois
contrutores: ?artigo rdf:type s:Article, ?artigo s:title ?titulo, ?artigo s:abstract ?resumo,
FILTER regex {?title , "∧Data Integration", "i"}, OPTIONAL {?article swrc:year ?year

.}.

As palavras-chave FILTER e OPTIONAL aparecem no BGP e são responsáveis por
restringir a solução aos valores que obedecem à expressão contida no filtro e se o trecho
opcional não estiver presente na fonte de dados, a informação referente a tal trecho não é
retornada, mas isto não elimina o restante da solução respectivamente.

2.7 Conclusões

Neste capítulo, foi apresentada uma visão geral da fundamentação teórica desta disserta-
ção, discutindo os principais assuntos relacionados à esta abordagem. Para isso, foram
descritos os principais pontos referentes a integração de dados bem como os enfoques e
abordagens que utilizam ontologias para realizar o processo de integração. Em seguida, o
problema de decomposição de consultas, que consiste no problema chave desta disserta-
ção, também foi discutido, onde descreveu-se os cenários existentes que lidam com este
problema.

Foi descrito brevemente o dialeto adotado para representar as ontologias utilizadas
neste trabalho, bem como trechos de ontologias que são mencionadas no decorrer desta
dissertação.

Além disso, para todo processo de decomposição de consultas, os mapeamentos são
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fundamentais para decompor as consultas corretamente. Desta forma, foram apresentadas
as principais características dos mapeamentos de uma maneira geral, bem como foram
apresentados os formalizados dos mapeamentos utilizados neste trabalho.

Visto que a linguagem que é utilizada para representar as consultas, no processo de
decomposição deste trabalho, é a SPARQL, foram apresentadas suas características e
seus componentes.

O próximo capítulo irá descrever, com detalhes, a estratégia para a decomposição de
consultas, a qual faz uso dos mapeamentos apresentados neste capítulo.
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3
Decomposição de Consultas SPARQL

Este capítulo apresenta a estratégia de decomposição de consultas proposta neste tra-

balho. O capítulo está estruturado da seguinte maneira: A Seção 3.1.1 apresenta uma

visão geral sobre decomposição de consultas e introduz o conceito de consulta parcial

e total, enquanto a Seção 3.2 discorre sobre o processo de decomposição da consulta,

exibindo os algoritmos utilizados durante esta atividade além de apresentar um exemplo

de execução dos algoritmos para facilitar o entendimento da solução proposta. Por fim,

as conclusões do capítulo são apresentadas na Seção 3.3.

3.1 Definições Preliminares

Nesta seção são apresentadas algumas definições importantes para um melhor entendi-
mento da abordagem proposta nesta dissertação.

3.1.1 Decomposição da Consultas

O processo de decomposição de consultas proposto neste trabalho visa solucionar o
problema descrito a seguir:

Seja um esquema de mediação representado por uma ontologia de domínio OD;

F uma federação de dados interligados que possui um conjunto de fontes de dados S

representados no modelo RDF previamente conhecidas, onde S = {S1, . . ., Sn}, 1 ≤ i ≤
n; OL é um conjunto de ontologias {OS1 ,. . ., OSn}, chamadas de ontologias locais, onde

cada OSi descreve o vocabulário da fonte de dados Si e um conjunto de mapeamentos M

entre OD e cada ontologia local OSi . O problema de decomposição de consultas consiste

em como decompor uma consulta global Q, submetida em termos de OD, em uma ou

mais consultas {Q1, . . ., Qn} a serem submetidas nas suas respectivas fontes de dados Si,
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possibilitando a apresentação dos resultados de acordo com OD e considerando que as

ontologias que descrevem os esquemas são independentes e podem possuir estruturas

distintas?

Em se tratando das fontes de dados, neste trabalho, são consideradas fontes previ-
amente conhecidas e que cooperam entre si. A este conjunto de fontes foi atribuído o
nome de Federação de Dados Interligados definido a seguir:

Definição 3.1. Uma Federação de Dados Interligados F é a união de fontes de dados

previamente conhecidas, tal que F =
n⋃

i=1
<Si>, onde Si é o conjunto de fontes de dados que

seguem os princípios Linked Data e cada fonte possui uma ontologia OSi que descreve
o seu esquema. Além disso, para cada fonte de dados há uma interface de acesso Ei

chamada de SPARQL endpoint.

3.1.2 Caminho

No Capítulo 2 foram apresentadas características das correspondências adotadas neste
trabalho bem como a formalização dos mapeamentos. Contudo, foi necessário es-
tender o matching contextualizado de vocabulários apresentado em [Leme et al. 2009;
Sacramento et al. 2010] com o objetivo de lidar com diferenças estruturais entre as onto-
logias. Baseado na definição de caminho apresentada em [Spaccapietra e Parent 1994;
Vidal et al. 2001], um caminho neste trabalho é definido como se segue:

Definição 3.2. Dado um conjunto de propriedades {p1, . . ., pn} em uma ontologia O, µ

é um caminho, µ = p1. . . . . pn tal que:

(i) cada pi, 1 ≤ i ≤ n, é uma propriedade da ontologia O.

(ii) o range de pi é igual ao domain de pi+1, ∀ pi tal que 1 ≤ i ≤ n.

A Figura 3.1 ilustra a definição de caminho.

Figura 3.1: Ilustração de um Caminho.

Seja uma ontologia local OL e uma ontologia de domínio OD, tal que PL e PD são
os conjuntos de propriedades de OL e OD, respectivamente. O conceito de matching
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contextualizado de caminho entre OL e OD é um matching cujas correspondências obtidas
podem ser representadas pelo conjunto finito S de quádruplas (v1, e1, v2, e2), tal que:

• Se v1 ∈ PD e v2 é um caminho µ = p1. . . . . pn, onde cada propriedade de pi ∈ PL,
1 ≤ i ≤ n, então e1 e e2 são classe em CD e CL, as quais devem ser subclasses dos
domínios, os próprios domínios ou os domínios restritos das propriedades v1 e pn,
respectivamente. Se v1 é uma propriedade de dados ou de objeto então pn é uma
propriedade de dados ou de objeto, respectivamente.

– Se v1 é uma propriedade de dados ou de objetos, então, o (domain) de v1

possui uma correspodência com (domain) de p1.

Dessa forma, se (v1, e1, v2, e2) ∈ S, então, v1 alinha (matches) com v2 no contexto
de e1 e e2, além disso, ei é o contexto de vi e (ei,vi) é um conceito contextualizado para
i=1,2. Intuitivamente, um matching contextualizado indica as condições necessárias para
que dois conceitos de ontologias distintas sejam devidamente alinhados.

Suponha, por exemplo, que na ontologia de domínio existe uma propriedade P
′
e em

uma ontologia local há um caminho µ = P1.P2. Para estabelecer uma correspondência
entre P

′
e as propriedades do caminho µ é necessário verificar se o domain(P

′
) ≡

domain(P1) e o range(P
′
) ≡ range(P2). Se estas condições forem satisfeitas, então diz-se

que P
′ ≡ P1.P2. A Figura 3.2 ilustra a definição de matching contextualizado de caminho.

A Tabela 3.1 é uma atualização com as correspondências de caminhos da Tabela
2.2 apresentada no Capítulo 2. Destaca-se a linha 8, a qual apresenta o matching que
é realizado quando v2 é um caminho de propriedades. No caso, na ontologia OS1 a
propriedade de objeto s:publisher é correspondente ao caminho v2 = k:hasCreatorInfo.

k:hasCreator. Assim sendo, s:publisher corresponde ao caminho k:hasCreatorInfo.

k:hasCreator devido a classes domain de s:publisher, s:Article, ser corresponde a classe
domain da propriedade k:hasCreatorInfo do caminho k:hasCreatorInfo.k:hasCreator que
é k:Article como é identificado na linha 4.

3.1.3 Tipos de Subconsultas

As subconsultas geradas durante a decomposição de consultas podem ser classificadas
em dois tipos descritos a seguir. Para as duas definições, suponha que após uma consulta
Q ter sido submetida em um mediador, com o término do processo de decomposição de
consultas, são geradas as subconsultas Q1, . . ., Qn tal que:
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Tabela 3.1: Matching de vocabulários entre a ontologia de domínio OD e a ontologia
local OS2 .

# Ontologia de Domínio SWRC - OD Ontologia Kisti - OS2

v1 e1 v2 e2

1 s:title s:Article k:engNameOfAccomplishment k:Accomplishment

2 s:year s:Article k:yearOfAccomplishment k:Accomplishment

3 s:abstract s:Article k:engAbstractOfAccomplishment k:Accomplishment

4 s:Article > k:Article >

5 s:name s:Person k:engNameOfPerson k:Person

6 s:homepage s:Person k:urlOfPerson k:Person

7 s:email s:Person k:emailAddressOfPerson k:Person

8 s:publisher s:Article [k:hasCreatorInfo;k:hasCreator] k:Article

9 s:Person > k:Person >

10 s:jornal_name s:Journal k:engFullNameOfJournal k:Journal

11 s:volume s:Journal k:volumeOfJournal k:Journal

12 s:hasNumber s:Journal k:issueOfJournal k:Journal

13 s:year s:Journal k:yearOfPublication k:Journal

14 s:inJournal s:Article [k:hasPubInfo;k:hasSourceOfPublication] k:Article

15 s:Journal > k:Journal >

16 s:title s:Proceeding k:engFullNameOfProceeding k:Proceeding

17 s:year s:Proceeding k:yearOfPublication k:Proceeding

18 s:inProceeding s:Article [k:hasPubInfo;k:hasSourceOfPublication] k:Article

19 s:Proceeding > k:Proceeding >
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Figura 3.2: Ilustração de um Matching Contextualizado de Caminho.

(i) Consulta Parcial: uma consulta Qi, 1 ≤ i ≤ n, é uma consulta parcial, se esta
foi reescrita com apenas alguns padrões de triplas de Q. Em outras palavras,
isto significa que não existe no conjunto de mapeamentos regras que possam ser
utilizadas para reescrever todos os TP ∈ BGPQ, ou seja, o BGPQ > BGPQi .

(ii) Consulta Total: uma consulta Qi, 1 ≤ i ≤ n, é uma consulta total se a mesma foi
reescrita considerando todos os padrões de triplas de Q, em conjunto, possivelmente,
com outros padrões de tripla gerados a partir das regras de mapeamento que
envolvem caminhos. Isto significa que existe no conjunto de mapeamentos regras
que possam ser utilizadas para reescrever todos os TP ∈ BGPQ, ou seja, o BGPQ ≤
BGPQi .

3.1.4 Grafo de Consulta

Neste trabalho é adotado um modelo interno para representação de consultas SPARQL o
qual é manipulado ao longo do processo de decomposição de consulta.

Este modelo interno é chamado de Grafo de Consulta. Na Teoria dos Grafos, um
grafo é um par ordenado (V(G), E(G)) o qual consiste de um conjunto não vazio V(G)

de vértices e um conjunto E(G), disjunto de V(G), de arestas [Bondy 1976]. Além disso,
dois vértices são adjacentes, se somente se, existe uma aresta ligando-os. A adjacência é
representada por vu, tal que v ∈ V, u ∈ V e uv ∈ E.
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Baseado nesta definição, um Grafo de Consulta é definido como se segue:

Definição 3.3. Um Grafo de Consulta é um par ordenado GC = (N, E), onde N é um
conjunto de vértices, constituído por sujeitos (s) e objetos (o), onde s ∈ (I ∪ V), o ∈ (I
∪ L ∪ V) e E representa um conjunto de predicados (p), p ∈ (I ∪ V), de cada padrão de
tripla TP ∈ BGP, de uma consulta SPARQL Q.

Para gerar este grafo, os seguintes passos são necessários:

1. O BGP de Q é extraído.

2. Para cada padrão de tripla TP(s, p, o) ∈ BGP, s e o tornam-se vértices do grafo e p

se torna uma aresta que os liga.

3. Se o BGP contém construtores como FILTER ou OPTIONAL então: (i) uma
lista LF é criada para armazenar todas as expressões de filtros contidas no BGP,
juntamente com o vértice sobre o qual é aplicado o filtro e (ii) uma anotação
booleana é aplicada sobre o padrão de tripla que está sendo referenciado pelo
contrutor OPTIONAL. A lista e a anotação são necessárias para que o escopo de
aplicação dos filtros e do optional possa ser mantido durante a decomposição da
consulta.

A Figura 3.3 ilustra um Grafo de Consulta (a) para a consulta apresentada na Figura
2.12, bem como a lista de filtros (b) gerada para guardar a expressão de filtro FILTER

regex {?title , "∧Data Integration", "i"}).

Depois de se extrair o BGP de Q, tome como exemplo o padrão de tripla (<?artigo

s:title ?titulo), dois novos vértices (?artigo e ?titulo) e uma nova aresta (s:title) são
criados. Por outro lado, na tradução do padrão de tripla (?artigo s:abstract ?resumo>
resulta em somente um novo vértice (?resumo) e uma nova aresta (s:abstract), uma vez
que o vértice ?artigo já foi criado anteriormente. O construtor OPTIONAL ?artigo s:year

?ano. é representado como uma anotação (True) no vértice ?ano e a expressão de filtro é
armazenada em uma lista LF juntamente com vértice ?titulo.

Há diversas maneiras para armazenar e manipular grafos [Bondy 1976]. Neste traba-
lho, é usada uma matriz de adjacências a qual é uma matriz nxn, onde n é o número de
vértices em um grafo. Cada vértice é um índice da matriz. Se existe uma aresta que liga
um vértice x a outro vértice y, então o elemento ax,y é igual a 1, caso contrário é 0.

A matriz de adjacências A adotada neste trabalho é adaptada substituindo o valor 1
pelo valor da propriedade p, no caso contrário, o elemento ax,y é vazio.
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Figura 3.3: Exemplo de um Grafo de Consulta.

Por exemplo, a Figura 3.4 apresenta a matriz de adjacências que armazena o grafo
de consulta da Figura 3.3. Note que a ligação de cada vértice agora possui o próprio
predicado.

3.2 Processo de Decomposição da Consulta

Nesta seção, são apresentados os algoritmos criados para realizar a decomposição de uma
consulta. A Figura 3.5 apresenta o fluxograma do processo de decomposição de consultas
proposto.

Resumidamente, o processo apresentado na Figura 3.5 possui três atividades descritas
a seguir:

• Atividade 1: Ao receber uma consulta Q como entrada, um PARSER é responsável
por converter Q para um grafo de consultas GQ.

• Atividade 2: Uma vez que o grafo de consultas GQ foi criado, a Atividade 2
consiste em verificar, no conjunto de mapeamentos, se existe alguma regra de
mapeamento que possa ser utilizada para decompor GQ em um ou mais grafos
GQS1 , . . ., GQSn , onde cada GQSi corresponde a um grafo de consulta para a fonte
de dados Si.
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Figura 3.4: Matriz de adjacências A.

• Atividade 3: A última atividade consiste em transformar cada subgrafo gerado
na Atividade 2 em subconsultas SPARQL {QS1 , . . ., QSn}. Salienta-se que estas
consultas estão de acordo com o respectivo esquema da fonte Si.

Para cada uma das atividades descritas anteriormente, foram criados algoritmos para
atingir o objetivo das mesmas. Estes algoritmos são descritos nas subseções a seguir.
Para um melhor entendimento dos algoritmos, considere o cenário descrito a seguir.
Seja F uma Federação de Dados Interligados construída sobre o domínio de dados
bibliográficos, tal que S = {DBLP , Kisti , DBpedia}, OD é uma ontologia de domínio
(SWRC), onde parte dela está descrita na Figura 2.8 (Capítulo 2), OL = {Odbl p, Okisti

e Odbpedia} ontologias locais que descrevem as fontes de dados de S, apresentadas nas
Figuras 2.9, 2.10, 2.11 (Capítulo 2) respectivamente, M é o conjunto de mapeamentos
entre a ontologia de domínio OD e cada ontologia local de OL.

A Tabela 3.2 apresenta uma consulta Q que está representada na linguagem SPARQL
submetida de acordo com o vocabulário da ontologia de domínio (OD). Esta consulta
possibilita, durante o processo de decomposição de consultas, explorar questões como:
(i) mapeamento que envolve caminho de propriedades, (ii) construtores FILTER e OPTI-
ONAL e (iii) geração de consultas parciais após o processo de reescrita.

Consulta Q: Recupere os títulos e os resumos dos artigos publicados pelo autor Alon

Y. Halevy que possuem a palavra "Data Integration"no título. Além disso, caso exista,

recupere o ano desses artigos. Retorne também uma pequena biografia do autor.

Considere também, o conjunto de mapeamentos M, apresentados no Apêndice A que
serão utilizados para decompor a consulta Q em subconsultas a serem submetidas nas
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Figura 3.5: Fluxograma da reescrita no processo de Decomposição de Consultas.

Tabela 3.2: Consulta SPARQL Q.

Consulta Q
PREFIX s:<http://swrc.ontoware.org/ontology#>
SELECT ?titulo ?ano ?resumo ?bio
WHERE

?artigo rdf:type s:Article .
?artigo s:abstract ?resumo .
?artigo s:title ?titulo .
?artigo s:publisher ?autor .
?autor s:description ?bio .
?autor s:name "Alon Y. Halevy".
FILTER regex{?titulo, "Data Integration", "i"}
OPTIONAL {?artigo s:year ?ano}

}
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fontes de dados DBLP, Kisti e DBpedia, mais especificamente as regras: #1, #3, #5-7,
#15-17.

3.2.1 Atividade 1: Conversão de Q para GQ

É válido salientar que optou-se por converter uma consulta em SPARQL para um mo-
delo baseado em grafos pelos seguintes motivos: (i) é um formato adequado para as
manipulações e operações que são realizadas tanto durante a atividade de reescrita da
consulta quanto para a geração das subconsultas e (ii) por se tratar de uma estrutura mais
complexa, um grafo permite a utilização de anotações úteis para manter a consistência
semântica de uma consulta após a reescrita.

Para se converter uma consulta Q para o modelo baseado em grafos foi necessário
desenvolver dois algoritmos o ConverteConsulta e o Filtro descritos a seguir.

Algoritmo ConverteConsulta
O algoritmo ConverteConsulta, apresentado no Algoritmo 1, recebe como entrada

a consulta SPARQL Q e produz dois artefatos: (i) uma matriz de adjacências AGQ que
armazena o grafo de consulta gerado para Q e (ii) uma lista LFQ que armazena cada
construtor FILTER encontrado no BGP de Q.

De maneira geral, o Algoritmo 1 utiliza uma função, chamada Iterador() (Linha 4),
que tem como objetivo percorrer cada padrão de tripla, TP(s, p , o), da consulta Q. A
sintaxe TP.e é utilizada para representar o valor de um elemento (e) de TP, onde e pode
ser um sujeito, um predicado ou um objeto.

Para ilustrar este passo, suponha que o algoritmo acaba de ser iniciado. Suponha
ainda que a função Iterador() percorreu o padrão de tripla (?artigo, rdf:type, s:Article)

da consulta Q. Para cada TP, é verificado se OPTIONAL {TP}, ou seja, se este padrão
de tripla é opcional na consulta Q. Sendo TP opcional, então, TP sofre uma pequena
modificação, passando a ter uma anotação sobre o objeto o, ficando com a seguinte
representação: TP(s, p , <o, op>), onde op é uma variável booleana que possui valor
verdadeiro.

Visto que o padrão de tripla (?artigo, rdf:type, s:Article) não é opcional na consulta Q,
então, são criadas as arestas sg e og, onde sg recebe o valor do sujeito ?artigo e og recebe
o valor do objeto s:Article. O próximo passo consiste em verificar se o valor atribuído à
sg já foi armazenado como índice da matriz de adjacências. Como é a primeira iteração
do algoritmo, não há índices na matriz de adjacências, a mesma foi inicializada como
vazia. Desta forma, ?artigo e s:Article passam a ser índices de AGQ e o elemento da
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matriz a[?artigo,s:Article] recebe o valor da aresta pg o qual foi atribuído o valor de rdf:type.
A Figura 3.6 apresenta como está, atualmente, o grafo de consulta (a) e a matriz de
adjacências (b) para este exemplo executado.

Figura 3.6: Grafo de Consulta e Matriz de Adjacências.

Agora, suponha que no decorrer da execução do algoritmo, a função Iterador() en-
controu o padrão de tripla (?artigo, s:year, ?ano) que pertence ao construtor OPTIONAL.
De acordo com o algoritmo ConverteConsulta, este padrão de tripla passará a ser repre-
sentado com uma anotação no objeto ?ano, neste caso, ficando com a seguinte estrutura:
(?artigo, s:year, <?ano, verdadeiro>).

Após esta transformação, para cada sujeito e objeto são criados novos nós sg e og,
recebendo como valores ?artigo e ?ano respectivamente. Contudo, após a criação do
nó sg, é feita uma verificação se o valor que este nó recebeu já é um índice na matriz de
adjacências. Como apresentado na Figura 3.6 (b), o valor ?artigo já é um índice, logo,
apenas o valor do nó og é armazenado como índice. Sendo assim, o elemento da matriz
a[?artigo,?ano] recebe o valor da aresta pg que possui valor s:year. A Figura 3.7 apresenta
como ficou o grafo de consulta e a matriz de adjacências após esta nova iteração.

Os demais padrões de triplas seguem o mesmo raciocínio apresentado nos dois
exemplos. Ao final do algoritmo ConverteConsulta obtém-se o grafo de consulta e a
matriz de adjacências, apresentados na Figura 3.8, os quais representam a consulta Q

totalmente transformada em grafo.
Após todo este procedimento (Linhas 5-24), no algoritmo ConverteConsulta é feita

uma análise da consulta Q a fim de identificar a presença do construtor FILTER (Linha
25-27). Esta verificação é realizada pela função Iterador(). Para cada construtor FILTER
encontrado, então é feita uma chamada ao algoritmo Filtro (Algoritmo 2). Se não existir
ou se já foram tratados todos os filtros da consulta Q, então o algoritmo ConverteConsulta
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Figura 3.7: Grafo de Consulta e Matriz de Adjacências.

Figura 3.8: Grafo de Consulta GCQ

é finalizado, retornando a matriz de adjacências que contém o grafo de consulta GQ e a
lista LFQ com os construtores FILTER, caso existam.
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Figura 3.9: Matriz de Adjacências do Grafo de Consulta GQ.
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Algoritmo 1: Algoritmo Converte Consulta em Grafo.
Entrada: Consulta Q
Saída: Grafo de Consulta GQ contido em AGQ Lista de Filtros LFQ

AGQ ← θ , LFQ ← θ ; // Matriz de Adjacência, Lista de Filtro1

Booleana op← falso;2

início3

Iterador(); // Função que percorre cada padrão de tripla4

TP(s, o, p)

enquanto Iterador.próximo 6= nulo faça5

se TP(s, p, o) ∈ OPTIONAL, ou seja, OPTIONAL { TP(s, p, o) } então6

Transforme TP(s, p, o) em uma tripla do tipo TP(s, p, <o, op>);7

op← verdadeiro;8

Crie nós sg e og, Crie aresta pg;9

sg← TP.s, pg← TP.p, og← TP.o;10

se op == verdadeiro então11

se ∃ um índice em AGQ igual a sg então12

Adicione <og, op> como índice de AGQ;13

a[sg,<og,op>]← pg;14

senão15

Adicione sg e <og, op> como índices de AGQ;16

a[sg,<og,op>]← pg;17

senão18

se ∃ um índice em AGQ igual a sg então19

Adicione og como índice de AGQ;20

a[sg,og]← pg;21

senão22

Adicione sg e og como índices de AGQ;23

a[sg,og]← pg;24

enquanto iterador() achar FILTER (exp) faça25

LFQ ← LFQ ∪ Filtro(FILTER (exp));26

retorna AGQ e LFQ27

fim28
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Algoritmo Filtro

Para capturar os construtores FILTER do BGP de Q foi necessário representar este
construtor por meio de uma estrutura chamada Filter (Linhas 3-6). Esta estrutura é
constituída por dois atributos: uma expressão e um conjunto de variáveis manipuladas ou
mencionadas no atributo expressão.

Devido a compatibilidade de dados, as variáveis que compõem o conjunto de variáveis
devem ser do tipo nó, uma vez que as variáveis que fazem parte de um construtor FILTER
representam ou um sujeito ou um predicado, os quais, por sua vez, são representados como
nós do grafo de consulta. Basicamente, o algoritmo Filtro, apresentado no Algoritmo
2, possui uma função que percorre a expressão do construtor FILTER passada como
parâmetro no Algoritmo 1. Desta expressão, são extraídas a expressão em si e as variáveis
que são manipuladas ou mencionadas nela. Para isto, duas funções EXP() e VarEXP()

são utilizadas para extrair tais informações.
Cada variável extraída pela função VarEXP() é armazenada em um conjunto de

variáveis chamado de VARS. Após a criação deste conjunto, todo ele é percorrido com o
objetivo de adicionar as variáveis como um nó da estrutura Filtro. Com a estrutura filtro

instanciada tanto com a expressão quanto com as variáveis, filtro são armazenadas na lista
de filtros L a qual é retornada como artefato final do Algoritmo 2. Uma lista de filtros
contém todos os construtores FILTER encontrados no BGP. Para exemplificar como os
construtores FILTER são extraídos do BGP e armazenados em LFQ , considere o filtro
aplicado na consulta Q: FILTER regex{?title, "Data Integration", "i"} tem-se que:

expressão = regex{?titulo, "Data Integration", "i"}
variável = ?titulo

Tanto a expressão quanto a variável são armazenada em um nó da lista LFQ conforme
ilustrado na Figura 3.10.

Figura 3.10: Lista de Filtros LFQ .

De posse do grafo de consulta GQ e da lista de filtros LFQ é, então, inicializado o
processo de decomposição de consultas. A próxima seção descreve como a decomposição
de GQ é realizada pela Atividade 2.
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Algoritmo 2: Algoritmo Filtro.
Entrada: Construtor FILTER (exp)
Saída: Lista de Filtro lista
lista← θ ; // Lista de Filtro1

início2

Define estrutura Filtro{3

String Expressão;4

Nó var;5

} filtro;6

Define estrutura Lista{7

Nó filtro;8

} lista;9

visitaFiltro() ; // Função que visita a expressão (exp)10

do construtor FILTER

// e é uma string do tipo Expressão definida na

estrutura Filtro

Expressão e← visitaFiltro.EXP(); // EXP é uma função que11

retorna o conteúdo da string exp.

Crie conjunto VARS;12

VARS← visitaFiltro.VarEXP() ; // VarEXP é uma função que13

retorna cada variável, seja s, p ou o, contida em

exp

Nó var← nulo ; // var é do tipo nó definido na14

estrutura Filtro

enquanto tamanhoVARS > 0 faça15

para i de 1 até tamanhoVARS faça16

var← VARS[i]17

lista[i]← filtro(e, var);18

retorna lista19

fim20

3.2.2 Atividade 2: Decomposição de GQ

O principal objetivo desta atividade é utilizar o grafo de consulta GQ e decompô-lo em
novos grafos de acordo com o conjunto de mapeamentos apresentados no Capítulo 2).
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Cada novo grafo representará, ao final do processo, uma consulta SPARQL a qual objetiva
extrair dados de uma única fonte de dados.

Nesta seção são apresentados os algoritmos criados para realizar o processo de
decomposição do grafo de consulta GQ. Para esta atividade foram desenvolvidos quatro
algoritmos que serão explicados a seguir.

Para ilustrar como estes algoritmos funcionam, suponha que todo o processo será
realizado para a fonte de dados S = {Kisti}. Para as demais fontes DBLP e DBpedia o
procedimento segue o mesmo raciocínio.

Funcionamento Geral do Algoritmo DecompoeConsulta

O algoritmo DecompoeConsulta apresentado em Algoritmo 3 é auxiliado pelos
algoritmos CriaGrafo (Algoritmo 4), ReescreveVertice (Algoritmo 5) e ReescreveAresta

(Algoritmo 6).

O primeiro algoritmo recebe como entradas um grafo de consulta GC=(N,E), o
conjunto das fontes de dados S participantes da federação de dados interligados F, o
conjunto de mapeamentos M entre a ontologia de domínio OD e as ontologias locais de
cada fonte de dados de S.

O objetivo do Algoritmo 3 consiste em produzir como artefato um conjunto de grafos
GC1 , . . ., GCn , baseado no conjunto de mapeamentos M, os quais representam as consultas
(decompostas de Q) que serão submetidas nas fontes de dados de S.

Basicamente, o algoritmo DecompoeConsulta, segue três passos descritos a seguir:

1. Inicializa o conjunto de saída (SSG) e um grafo auxiliar (AuxGrafo)

2. Para cada fonte de dados Si, é realizada uma chamada ao algoritmo CriaGrafo,
com o objetivo de gerar um novo grafo vinculado a esta fonte de dados.

3. Com o retorno do algoritmo CriaGrafo, por fim, o conjunto de grafos (SSG) é
atualizado e retornado (linha 7).
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Algoritmo 3: Algoritmo DecompoeConsulta.
Entrada: Grafo de Consulta GC=(N,E), Conjunto de Fonte de Dados S,

Conjunto de Mapeamentos M

Saída: Conjunto de Grafos SSG
SSG← θ ; // conjunto de grafos1

AuxGrafo← θ ; // grafo auxiliar2

início3

para cada Si ∈ S faça4

AuxGrafo← CriaGrafo(GC, Si, M);5

SSG← SSG ∪ AuxGrafo;6

retorna SSG7

fim8

Funcionamento Geral do Algoritmo CriaGrafo

Este algoritmo recebe como entrada o grafo de consulta GC, a fonte de dados Si e
o conjunto de mapeamentos M. O algoritmo CriaGrafo é executado até que todos os
vértices e arestas da grafo de consulta GC sejam reescritos (os que podem ser reescritos).

O primeiro passo do algoritmo é inicializar a matriz de adjacências AGSi que receberá
os vértices e arestas reescritos.

De maneira geral, o algoritmo CriaGrafo percorre cada aresta do grafo de consulta
GQ (Linha 3). Para cada aresta uv percentente ao conjunto de arestas E, são criados dois
novos nós sgi e ogi e uma nova aresta pgi .

Os nós sgi e ogi recebem o valor dos vértices u e v, conectados pela aresta uv, reescritos
pelo o algoritmo ReescreveVertice (Algoritmo 5). Já a aresta pgi , recebe o valor da aresta
uv de GQ reescrita pelo algoritmo ReescreveAresta (Algoritmo 4).

Antes de enviar o vértice v para o algoritmo ReescreveVertice é feita uma verificação
para identificar se existe alguma anotação com valor verdadeiro sobre este vértice. Se
existir, então, para o vértice ogi são atribuídos: o valor retornado do processo Reescre-
veVertice e a anotação verdadeiro. Esta anotação indicará, para o processo realizado
na Atividade 3, que ao transformar os vértices sgi , ogi e a aresta pgi em sujeito, objeto
e predicado, respectivamente, o padrão de tripla gerado deverá pertencer ao construtor
OPTIONAL. Este processo será descrito adiante.

Os valores atribuídos aos vértices sgi e ogi são adicionados como índices na matriz de
adjacências AGSi

a qual armazenará o grafo que está sendo criado para a fonte de dados Si.
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Contudo, antes de inserir o valor de sgi em AGSi
, é verificado se o mesmo já é um índice.

Se esta verificação for verdadeira, apenas o valor atribuído ao vértice ogi é inserido e,
então, o elemento a[sgi ,ogi ]

recebe o valor atribuído à pgi .

Por fim, o algoritmo retorna o grafo GSi o qual está armazenado na matriz de adjacên-
cias AGSi

.

Algoritmo 4: Algoritmo CriaGrafo.
Entrada: Grafo de Consulta GC=(N,E), Fonte de Dados Si, Conjunto de

Mapeamentos M

Saída: Grafo Reescrito GSi

AGSi
[n][m]← θ ; // matriz de adjacência que irá1

armazenar o grafo GSi

início2

para cada uv ∈ E faça3

Crie nó sgSi
e ogSi

4

Crie aresta pgSi
5

sgSi
← ReescreveVertice(u); // reescreve o vértice u6

se ∃ uma anotação verdadeiro sobre o vértice v então7

ogSi
← (ReescreveVertice(v), verdadeiro); // reescreve o8

vértice v

senão9

ogSi
← ReescreveVertice(v); // reescreve o vértice u10

pgSi
← ReescreveAresta (uv, sgi , ogi , AGSi

);11

se ∃ um índice em AGSi
igual ao valor de sgi então12

Adicione ogSi
como índice de AGSi

;13

a[sgSi
,ogSi

]← pgSi
;14

senão15

Adicione sgSi
e ogSi

como índices de AGSi
;16

a[sgSi
,ogSi

]← pgSi
;17

retorna GSi; // o grafo em AGSi
18

fim19

A seguir são descritos os algoritmos ReescreveVertice e ReescreveAresta.
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Funcionamento Geral do Algoritmo ReescreveVertice

O algoritmo ReescreveVertice (Algoritmo 5) chamado nas linhas 6, 8 e 10 do Algo-
ritmo 4, tem como principal objetivo reescrever um vértice n passado como entrada.

Se n ∈ (V ∪ L), ou seja, n é uma variável ou um literal, então, não é preciso realizar a
reescrita, apenas é retornado o valor de n (Linha 4).

No caso em que n ∈ (I), onde, n é uma classe, então é realizada uma busca no conjunto
de mapeamentos M, com o objetivo de identificar se existe uma regra de mapeamento R

para a classe n na fonte de dados Si (linha 6). Lembrando que uma regra de mapeamento
para classes é do tipo ψ(w)← (S1, t1) ∧ . . . ∧ (Sm, tm), onde w, neste caso, é o vértice n e
ti é a classe correspondente a n na fonte de dados Si. Então, ti é retornado pelo algoritmo
ReescreveVertice.

Algoritmo 5: Algoritmo ReescreveVertice.
Entrada: vértice n
Saída: vértice reescrito
AGSi

← θ ; // matriz de adjacência que irá armazenar o1

grafo GSi

início2

se n ε (V ∪ L) então3

retorna n;4

senão5

Rc← buscaMapeamento(n);6

se Si ∈ Rc, onde Rc é uma regra de mapeamento do tipo ψ(n)←
m∧

l=1
(Sl ,7

cl) então
retorna ci;8

fim9

Funcionamento Geral do Algoritmo ReescreveAresta

O algoritmo ReescreveAresta (Algoritmo 6) chamado na linha 11 do Algoritmo 4,
tem por objetivo reescrever a aresta uv, retornando o elemento a[sgSi

,ogSi
] da matriz de

adjacências AGSi
.
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Algoritmo 6: Algoritmo ReescreveAresta.
Entrada: aresta uv, vértice sgSi

, vértice ogSi
, matriz de adjacência AGSi

Saída: Elemento a[sgSi
,ogSi

] de AGSi

início1

se uv ∈ (V) ou uv = rdf:type então a[sgSi
,ogSi

]← uv;2

senão se uv ∈ (I) então3

Rprop← buscaMapeamento(uv);4

se Si ∈ Rprop, onde Rprop é uma regra de mapeamento do tipo ψ(uv,c)←
m∧

j=15

(S j, p j, c j) então
Rc← buscaMapeamento(c);6

se ∃ uma Rc que mapeia a classe domain c da propriedade uv, em uma classe7

domain da propriedade p j (ψ(c)←
m∧

l=1
(Sl , cl)) então

se p j é um caminho µ = X1. . . . .Xk−1 para k > 1 então w← sgSi
;8

para cada Xz, 1 ≤ z ≤ k-1 faça9

Cria um novo vértice aux e atribui como valor uma variável tk;10

se ∃ um índice em AGSi
igual ao valor de w então Adiciona o vértice11

aux como índice da matriz de adjacência AGSi
;

senão12

Adiciona os vértices w e aux como índices da matriz de13

adjacência AGSi
;

a[sgSi
,aux]← Xz, w← aux;14

se ∃ um índice em AGSi
igual ao valor de w então Adiciona o vértice ogSi

15

como índice da matriz de adjacência AGSi
;

senão16

Adiciona os vértices w e ogSi
como índices da matriz de adjacência17

AGSi
;

a[w,ogSi
]← Xz;18

senão19

a[sgSi
,ogSi

]← p j;20

senão21

retorna θ ;22

retorna a[sgSi
,ogSi

]23

fim24
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Se uv ∈ (V) ou seja, é uma variável, então, não há o que reescrever, ela é apenas
inserida no elemento a[sgSi

,ogSi
], atualizando, assim, AGSi

.

É possível dividir este algoritmo em dois casos. São eles:

Caso 1
No caso em que uv é uma propriedade de dados ou de objeto, então, é realizada uma
busca no conjunto de mapeamentos M (linha 5) com o objetivo de encontrar alguma regra
de mapeamento R que mapeie uv para propriedades na fonte de dados Si.

O retorno da linha 4 é uma regra Rprop do tipo: ψ(uv,c)← (S1, p1, c1) ∧ . . . ∧ (Sm,
pm, cm). Este mapeamento pode ser representado de maneira resumida como sendo:

ψ(uv,c)←
m∧

j=1
(S j, p j, c j).

Para a classe (domain) c da propriedade uv é realizada uma nova busca no conjunto de
mapeamentos (Linha 6) com o objetivo de verificar se existe alguma regra de mapeamento
que mapeie c com alguma classe ci, retornada em Rprop, da fonte de dados Si, 1 ≤ i ≤ m.
Se existir o processo de reescrita da aresta continua na linha 20, acrescentando o valor da
propriedade p j ao elemento da matriz a[sgSi

,ogSi
].

Caso contrário, a aresta uv não pode ser reescrita para a fonte de dados Si, retornando
vazio (Linha 22).

Caso 2
Quando uv tem um mapeamento para um caminho, então o algoritmo executa as linhas
7-14. Neste caso, em Rprop existe uma propriedade p j que é um caminho µ = X1. . . .
.Xk−1 para k ≥ 1.

Para capturar todas as propriedades deste caminho, um vértice w é criado e, inicial-
mente, recebe o valor do vértice sgSi

.

Para cada propriedade Xz, 1≤ z≤ k-1, é criado um vértice auxiliar que terá como valor
uma variável nomeada de tk. Então, a cada iteração os vértices w e aux são adicionados
como índices da matriz, sempre fazendo a verificação se, para o valor atribuído a w, já
existe um índice na matriz de adjacências.

Com isso, o elemento a[sgSi
,aux] recebe como valor a propriedade Xz.

Ao serem tratados todos os Xz, então, o vértice w juntamente com o vértice ogSi
são

armazenado como índices da matriz AGSi
, se o valor de w já não for um índice.
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3.2.3 Exemplo

Para entender melhor como estes algoritmos funcionam, serão explicados dois exemplos
de execução. Um para cada caso.

Exemplo 1 - Caso 1
Suponha, que em sua primeira iteração, a aresta de GQ, rdf:type, foi lida.
São criados dois nós sgSi

e ogSi
e uma aresta pgSi

. O nó sgSi
recebe o valor reescrito do

vértice u e o nó ogSi
recebe o valor reescrito do vértice v. Já a aresta pgSi

recebe o valor
reescrito da aresta uv.

Neste caso, os vértices ligados pela aresta uv = rdf:type são u = ?artigo e v = s:Article.
Tanto u quanto v são passados para o algoritmo ReescreveVertice.

Desta forma, o algoritmo ReescreveVertice primeiro reescreve o vértice u. Sendo
assim, o algoritmo checa na linha 3 se u pertence a (V ∪ L), visto que u é uma variável
(?artigo), então, satisfaz a verificação e então nenhuma reescrita é feita, apenas a variável
é retornada.

Voltando ao algoritmo CriaGrafo, a linha 7 é analisada, porém, o vértice v, neste
caso, s:Article, não possui nenhuma anotação sobre ele. Logo, o algoritmo executa
a linha 10, passando v para o algoritmo ReescreveVertice. Novamente no algoritmo
ReescreveVertice, a linha 3 é executada, porém, s:Article não pertence a (V ∪ L). Então, é
realizada uma busca, no conjunto de mapeamentos M, com o objetivo de encontrar alguma
regra de mapeamento para s:Article. A regra retornada para s:Article é: s:Article(ar)←
(dblp, a:Article-Reference(ar)); (kisti, k:Article(ar)).

Se existe algum mapeamento para a fonte de dados Si na regra de mapeamento Rc,
então é retornado a classe ci correspondente ao vértice v. Neste caso, como a fonte
de dados tratada é a Kisti, então o conceito retornado é k:Article1. Logo, retorna-se
para o algoritmo CriaGrafo e, então, a linha 11 é executada, ou seja, o algoritmo
ReescreveAresta é chamado e para ele são passados a aresta uv, os vértices reescritos sgSi

e ogSi
, bem como matriz de adjacências AGSi

.
No algoritmo ReescreveAresta, a linha 2 é verificada e constatado que o valor de uv

= rdf:type, então, o algoritmo apenas acrescenta este valor ao elemento a[sgSi
,ogSi

] o qual
é retornado pelo ReescreveAresta. Com a aresta uv reescrita, volta-se para o algoritmo
CriaGrafo que, então, adiciona pgSi

ao elemento a[sgSi
,ogSi

].
A Figura 3.11 apresenta como está, atualmente, o grafo de consulta GSi para a fonte

de dados Si bem como a matriz de adjacências AGSi
.

1Para fins de implementação, a variável ar não é utilizada na reescrita.
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Figura 3.11: Grafo de Consulta GSi(a) e Matriz de Adjacências AGSi

Para as demais arestas o processo segue o mesmo raciocínio. Porém, é interessante
apresentar como ocorre a reescrita de uma propriedade que é mapeada em um caminho.

Exemplo 2 - Caso 2
Tome como exemplo, a aresta uv = s:publisher no grafo de consulta GQ. Ela tem

como vértices u = ?artigo e v = ?autor. Visto que já foi apresentado como se reescreve
vértices que possuem como valor uma variável, será explicado apenas a parte de reescrita
da aresta uv.

O algoritmo ReescreveAresta ao receber a aresta uv = s:publisher executa a li-
nha 2 e constata que s:publisher ∈ (I), neste caso, uma propriedade de objeto. Com
isso, é realizada uma busca no conjunto de mapeamentos M com o ojetivo de en-
contrar alguma regra de mapeamento Rprop para s:publisher. A regra retornada é:
(s:publisher, s:Article(ar))← (dblp, a:has-author, a:Article(ar)); ([(kisti, k:hasCreator,

k:Article(ar));(kisti, k:hasCreatorInfo, k:CreatorInfo(z))])

Note que na fonte de dados Kisti, a propriedade s:publisher é mapeada para o caminho
[(kisti, kisti:hasCreator, kisti:Article(ar));(kisti, kisti:hasCreatorInfo, kisti:CreatorInfo(z))].

Neste caso, quando o mapeamento trata de propriedades, é necessário verificar se
existe alguma regra de mapeamento que mapeie a classe domain da propriedade uv com
uma classe domain da propriedade p j da fonte de dados Si (Linhas 6-7).

Desta forma, tem-se que a classe domain s:Article da propriedade s:publisher tem
correspondência com uma das classes domain das propriedades do caminho [(kisti,
kisti:hasCreator, kisti:Article(ar));(kisti, kisti:hasCreatorInfo, kisti:CreatorInfo(z))], no
caso, k:Article.

Com isso, o algoritmo ReescreveAresta analisa cada propriedade do caminho, ou
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seja, kisti:hasCreator e kisti:hasCreatorInfo.

A Figura 3.12 ilusta a execução das linhas 7-14.

Resumidamente, o primeiro passo é criar um vértice auxiliar que irá receber o valor
de uma variável chamada tk, onde k varia conforme o número de propriedades que existe
no caminho. Além disso, é realizada a ligação entre o nó w e o nó aux por meio da
propriedade kisti:hasCreatorInfo quando esta é adicionada ao elemento a[w,aux].

O segundo passo é fazer o nó w receber o nó tk com o objetivo de ligá-lo com o vértice
ogSi

, pois este representa a classe range da última propriedade do caminho.

Por último, o terceiro passo, realiza a ligação do nó w com o nó ogSi
por meio da

propriedade kisti:hasCreator quando esta é adicionada ao elemento a[w,ogSi
] na matriz de

adjacências.

Figura 3.12: Ilustração dos passos realizados pelas linhas 9-18 do algoritmo ReescreveA-
resta

Ao final de todo o processo dos algoritmos, obtém-se a matriz de adjacências e o
grafo de consulta para a fonte de dados Kisti ilustrados na Figura 3.13.

Executando os algoritmos para as demais fontes de dados obtém-se os grafos de
consulta listados na Figura 3.14 para a fonte de dados DBLP e na Figura 3.15 para a fonte
de dados DBpedia
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Figura 3.13: Grafo de Consulta e Matriz de Adjacências gerados para a fonte de dados
Kisti.

3.2.4 Atividade 3: Criação das Subconsultas SPARQL

Com os grafos gerados para cada fonte de dados é possível criar consultas SPARQL para
cada um deles. Para realizar esta atividade, não foi criado nenhum algoritmo, ao invés
disso, foi utilizada a API Jena2, pois esta oferece classes e métodos para percorrer cada
nó e cada aresta dos grafos de consultas e transformá-los em sujeito, objeto e propriedade
já levando em consideração se um objeto possui alguma anotação. Além disso, é possível
percorrer a lista de filtros LF para aplicá-los nos devidos grafos de consultas.

A Tabela 3.3 apresenta as consultas geradas para cada grafo de consulta obtido na
Atividade 2.

2http://jena.apache.org
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Tabela 3.3: Subconsultas Reescritas.

Consulta DBLP
SELECT ?titulo ?ano
WHERE {
?artigo rdf:type a:Article-Reference .
?artigo a:has-title ?titulo .
?artigo a:has-author ?autor .
?autor a:full-name "Alon Y. Halevy".
OPTIONAL {?artigo a:has-date ?ano .}
FILTER regex {?titulo, "Data Integration", "i"}

}
Consulta Kisti

SELECT ?titulo ?resumo ?ano
WHERE {
?artigo rdf:type a:Article .
?artigo k:engNameOfAccomplishment ?titulo .
?artigo k:engAbstractOfAccomplishment ?resumo
?artigo k:hasCreatorInfo ?t1 .
?t1 k:hasCreator ?autor .
?autor k:engNameOfPerson "Alon Y. Halevy".
OPTIONAL {?artigo k:yearOfAccomplishment ?ano .}
FILTER regex {?titulo, "Data Integration", "i"}

}
Consulta DBpedia

SELECT ?bio
WHERE {
?autor d:name "Alon Y. Halevy".
?autor d:abstract ?bio .

}
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Figura 3.14: Grafo de Consulta e Matriz de Adjacências gerados para a fonte de dados
DBLP.

Figura 3.15: Grafo de Consulta e Matriz de Adjacências gerados para a fonte de dados
DBpedia.
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3.3 Conclusões

Este capítulo apresentou a abordagem proposta neste trabalho. Foram apresentadas
algumas definições preliminares com o objetivo de facilitar o entendimento do processo
de decomposição de consultas proposto. Foi apresentada uma visão geral do processo
de decomposição de consultas o qual faz uso de mapeamentos heterogêneos bem como
foi definido o conceito de Caminho utilizado para lidar com diferenças estruturais entre
as ontologias. Além disso, foi introduzido o conceito de Grafo de Consulta que é um
modelo baseado em grafos para representação e manipulação de consultas SPARQL.

Foram apresentadas as principais atividades realizadas durante a primeira fase do
processo de decomposição de consultas: a reescrita. Para cada uma das atividades, foram
apresentados os algoritmos definidos e implementados neste trabalho. Um conjunto
de seis algoritmos que tem como funções: criar um grafo de consultas a partir de um
consutla SPARQL Q; extrair todos os construtores filtros do BGP da consulta Q; criar um
conjunto de grafos para as fontes de dados da federação F; realizar a reescrita de arestas
e, por fim, realizar a reescrita de vértices.

O resultado final dos algoritmos é um conjunto de grafos os quais representam as
subconsultas a serem executadas nas fontes de dados capazes de contribuírem com a
resposta para a consulta original. No decorrer da explicação dos algoritmos, foi mostrado
um exemplo de execução dos mesmos, permitindo uma maior clareza do processo de
decomposição de consultas em fontes de dados da Web de Dados.

O próximo capítulo apresentará um estudo de caso real, onde foram realizados
diversos testes para analisar o comportamento dos algoritmos propostos.
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4
Trabalhos Relacionados

Este capítulo discorre sobre algumas abordagens no contexto de decomposição de

consultas na Web de Dados, fazendo uma análise comparativa entre as abordagens que

se concentram na mesma linha de pesquisa da proposta nesta dissertação.

4.1 Abordagens de Decomposição de Consultas

O problema de decomposição de consultas é relevante para diversas aplicações, tais como
otimização de consultas, data warehousing e integração de dados.

No contexto de integração de dados na Web de Dados, algumas abordagens têm
sido propostas. Dentre esses trabalhos se destacam: SemWIQ [Langegger 2010], FedX
[Schwarte et al. 2011] e DARQ [Quilitz e Leser 2008]. Contudo, o foco destas aborda-
gens não é a decomposição de consultas e sim a otimização do tempo de execução das
consultas no processo de integração dos dados Linked Data. Desta forma, tais abordagem
podem ser vistas como complementares ao trabalho desta dissertação. Assim sendo,
foi realizado um estudo nos métodos de decomposição de consultas, propostos em tais
trabalho, os quais são descritos brevemente.

• SemWIQ utiliza um catálogo que armazena descrições e estatísticas sobre as bases
de dados registradas, bem como faz uso de um cache local, onde se armazena as
triplas comumente mais utilizada. Este trabalho usa um serviço de pooling que
envia consulta aos SPARQL endpoints para recuperar todos os nomes de classe e
propriedade com o obejtivo de atualizar as descrições e estatísticas sobre as fontes
de dados.

• FedX utiliza, como estratégia para decompor uma consulta Q, o envio de consultas
ASK a todas as fontes de dados existentes na federação de dados com o objetivo de
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descobrir se alguma fonte possui um dos padrões de triplas de Q. Se uma fonte de
dados possui um dos padrões de triplas, então uma subconsulta Q

′
é criada para

aquela fonte de dados com os padrões de triplas que esta fonte possui.

• DARQ armazena, previamente, a capacidade de cada fonte de dados em um arquivo
chamado de descrição de serviço (service descriptions) e em um catálogo em RDF
que descreve as fontes de dados. A reformulação da consulta é bem simples: a
consulta é analisada e, então, determina-se quais fontes de dados devem ser consul-
tadas, a consulta submetida é decomposta (particionada) em várias subconsultas de
acordo com as informações na descrição de serviço e, por fim, gera-se um plano
que representa uma consulta federada para múltiplos SPARQL endpoints.

Com relação às abordagens que são mais próximas da estratégia deste trabalho
destacam-se as apresentadas em [Correndo et al. 2010], [Lee et al. 2010], [Vidal et al. 2011]
e [Makris et al. 2012] os quais serão detalhados a seguir:

Reescrita de consultas SPARQL para Integração de Linked Data
Correndo et. al [Correndo et al. 2010] apresentam uma abordagem, parcialmente

voltada para o contexto das fontes de dados que do projeto Linking Open Data1 e objetiva
realizar a integração de dados RDF através da decomposição de consultas em SPARQL. O
algoritmo proposto para a decomposição recebe como entrada uma consulta em SPARQL,
uma ontologia fonte (dataset), que é a ontologia utilizada para formular a consulta, uma
ontologia alvo (dataset) e um conjunto de alinhamentos entre estas duas ontologias. Além
disso, os autores consideram que uma fonte de dados pode ter mais de uma ontologia
vinculada a ele.

Os alinhamentos utilizados são representados por meio de uma quádrupla (chamada
de OA – Ontology Alignments) da forma OA = (SO, TO, TD, EA), onde:

(i) SO é o conjunto de URIs da ontologia fonte;

(ii) TO é conjunto de URIs da ontologia alvo;

(iii) TD é o conjunto de URIs do datasetalvo;

(iv) EA é o conjunto de Entidades de Alinhamento de um OA, ou seja, é o alinhamento
entre os conceitos presentes nas duas ontologias (fonte e alvo).

A Figura 4.1 ilustra um exemplo de uma quádrupla (OA). Em (a), são exibidos os três
primeiros conjuntos, enquanto em (b), é possível visualizar uma parte do conjunto EA (o
alinhamento da propriedade akt:has-autor).

1http://lod-cloud.net/
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Figura 4.1: Exemplo de Alinhamentos utilizados em [Correndo et al. 2010].

Uma entidade de alinhamento é definida como uma tripla EA = (LHS, RHS e FD),
onde:

(i) LHS (Left-Hand Side) é uma tripla RDF que não contém símbolos funcionais;

(ii) RHS (Right-Hand Side) é uma conjunção de triplas, também sem símbolos
funcionais;

(iii)FD (Functional Dependencies)é um conjunto de atribuições, para termos presentes
na consulta, utilizando funções.

Estas dependências funcionais são utilizadas para transformação de URIs, visando
lidar com o problema de co-referência de entidade, no contexto da reescrita. Isto sig-
nifica que se, na consulta, aparecer uma URI representando uma instância, esta será
transformada na URI correspondente a tal instância, na fonte de dados alvo.

Por exemplo, suponha que na consulta existe a seguinte tripla: ?paper akt:has-

author id:person-02686.. A URI id:person-02686 é uma constante que identifica um
determinado autor na fonte de dados da universidade de Southampton. Se a consulta
que contém esta tripla necessita ser reescrita para uma consulta sobre a fonte de dados
ReSIST2, que contêm informações sobre publicações acadêmicas, é preciso substituir
a URI id:person-02686 pela identificação deste autor no repositório ReSIST. Para esta
conversão, os autores utilizam as dependências funcionais (veja um exemplo na Figura
4.1 (b)), as quais fazem uma chamada ao serviço sameas3, que retorna todas as URIs
equivalentes, para algumas fontes de dados existentes no Linking Open Data, à URI
passada como entrada. De posse da nova URI, é possível substituí-la na consulta reescrita.
Os autores não tratam o problema de co-referência de entidade para realização da fusão
dos dados obtidos como resposta, mas somente para a substituição de URIs relativas a

2http://www.resist-noe.org/
3http://sameas.org/about.php
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instâncias presentes na consulta.

Durante o processo de reescrita da consulta SPARQL, o padrão de grafo é extraído,
de forma que os demais construtores não são considerados (nem mesmo o filtro). Em
seguida, cada uma das triplas existentes no padrão é casada com o LHS das entidades
de alinhamento (EA). Para cada casamento realizado, a tripla é substituída pelo RHS

correspondente ao LHS com o qual a tripla casou. Tudo isso, considerando a ligação das
variáveis existentes na consulta e a substituição das entidades presentes nas dependências
funcionais descritas anteriormente. Ao final, é gerado um novo padrão de grafo a ser
submetido sobre a fonte de dados alvo.

Para validação da abordagem, foi desenvolvido um sistema simples, no qual o usuário
insere uma consulta SPARQL e seleciona fonte de dados alvo. A partir de então, é gerada
uma consulta reescrita, que pode ser executada sobre o SPARQL endpoint pertencente
a tal fonte de dados. Embora os autores descrevam o formato dos alinhamentos da
entrada, eles não indicam como o sistema pode ser utilizado ou alimentado com estes
alinhamentos, bem como não exibem os resultados das consultas testadas. Eles apenas
provêem uma base com alguns alinhamentos entre as fontes de dados ECS4 e DBPedia e
entre o as ontologias AKT e o KISTI.

Um processamento de consultas inteligente para ontologias distribuídas
O trabalho em [Lee et al. 2010] propõe uma abordagem para o processamento de

consultas sobre ontologias distintas e distribuídas. Para atingir este objetivo foi proposto
um modelo geral de mapeamento semântico que envolve múltiplas ontologias. Baseado
nestes mapeamentos é possível integrar dados provenientes de diferentes ontologias por
meio de um processo de decomposição de consultas.

As ontologias, consideradas em [Lee et al. 2010], são expressas em triplas que descre-
vem as relações entre os conceitos, entre as instâncias, e entre uma classe e uma instância.
Exemplo destas ontologias são apresentadas na Figura 4.2.

Um tripla é da forma t(p;s;o) e as consultas são expresas em termos de triplas. Por
exemplo, suponha uma ontologia k, Q é uma conjunção de padrões de tripla do tipo qt1 ∧
. . . qtn, onde qti = {pi, si, oi}.

Os mapeamentos utilizados baseam-se em regras do tipo DQS ← DQT , onde:

• S é um conjunto de ontologias.

4http://eprints.ecs.soton.ac.uk/

76



4.1. ABORDAGENS DE DECOMPOSIÇÃO DE CONSULTAS

Figura 4.2: Exemplo de Ontologias Distribuídas. (Fonte: [Lee et al. 2010])

Figura 4.3: Exemplo de Mapeamento. (Fonte: [Lee et al. 2010])

• DQS e DQT são consultas conjutivas da forma {Q1 ∧ . . . ∧ Qn}, onde cada Qi é
uma consulta sobre as ontologias de S.

A regra DQS ← DQS significa que a resposta da consulta do lado esquerdo está
contida ou é igual a resposta da consulta do lado direito. Estes mapeamentos são baseados
em lógica DL-Safe. Esta lógica, garante que cada variável presente no lado esquerdo
da regra, também ocorre no lado direito. Logo, a abordagem restringe que as consultas
conjutivas tenham pelo menos uma variável na tripla em comum.

A Figura 4.3 apresenta exemplos de mapeamentos para as ontologias apresentadas na
Figura 4.2.

Os autores apresentam o algoritmo utilizado durante a fase de reformulação das
consultas. Este algoritmo recebe como entrada DQ, ou seja, um conjunto de consultas
conjuntivas e o conjunto de mapeamentos que eles chamam de SM, gerando como saída
um conjunto de subconsultas EQ.

Para entender como este algoritmo funciona, suponha os mapeamentos apresentados
na Figura 4.3. Considere a consulta: "Encontre os autores que escreveram publicações

sobre Web Semântica". Transformando esta consulta para uma consulta conjuntiva
baseada em triplas, tem-se que: DQ = {U: (type, ?x, Professor) ∧ U:(researchOn, ?x,
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’semanticweb’)}. Nota-se que DQ = qt1 ∧ qt2, onde qt1 = U: (type, ?x, Professor) e qt2 =
U:(researchOn, ?x, ’semanticweb’).

Para cada qti ε DQ, 1 ≤ i ≤ n, o algoritmo verifica se existe alguma regra r j,1 ≤
j ≤ n, em SM, onde o lado direito de r j seja igual a qti. Caso exista, então, é gerada
um novo conjunto de consulta EQi que é criado por substituir qti pelo lado esquedo r j.
Por exemplo, sendo qt1 = U: (type, ?x, Professor), a regra de mapeamento M1, possui o
lado direito igual a qt1. Logo, é criada um novo conjunto de consulta EQ1 = C:(type, ?x,
Lecture) ∧ qt2.

Após reescrever qt1, o algoritmo realiza o mesmo procedimento para reescrever EQ1.
Desta forma, verifica-se que a regra de mapeamento M3, possui o lado direito igual a
qt2. Sendo assim, cria-se um novo conjuto de consultas EQ2 = C:(type, ?x, Lecture) ∧
U:(authorOf, ?x, ?y) ∧ P:(isAbout, ?y, ?z).

Como não há mais nenhuma consulta a ser reescrita, então o algoritmo retorna EQ2,
ou seja, as subconsultas geradas pelo processo de decomposição de consultas.

Para avaliar o trabalho, os autores utilizaram ontologias disponíveis no workbench

LUBM5. Foram criados mapeamentos entre estas ontologias, bem como um conjunto de
oito consultas conjuntivas para a realização dos testes.

Processamento de consulta em um framework baseado em mediador para integração
de dados no padrão Linked Data

O trabalho apresentado em [Vidal et al. 2011] é um framework para integração de
dados Linked Data. O framework proposto é baseado numa arquitetura de três níveis de
esquema, que utiliza as ontologias tanto para descrição semântica das fontes de dados
quanto para representar o esquema de mediação.

Cada fonte de dados, publicada na Web de Dados no padrão de Linked Data, é descrita
por uma ontologia de aplicação (OA) cujo vocabulário é um fragmento fechado, ou seja,
um subconjunto do vocabulário da ontologia de domínio (OD). Os esquemas-fonte (Fi)
são acessados por meio de SPARQL endpoints e são expressos como vocabulário, ou
seja, uma coleção de classes e propriedades definidas em termos de RDFS e OWL.

Para lidar com informação incompleta, ligações same-as e URI links são considerados
durante a decomposição da consulta, o que gera resultados mais significativos e completos
para o usuário. O mediador realiza o processamento de uma consulta SPARQL sobre a
ontologia de domínio para gerar subconsultas federadas destinadas a múltiplos SPARQL
endpoints autônomos.

5http://swat.cse.lehigh.edu/projects/lubm/text
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Na abordagem proposta, considera-se um conjunto restrito de consultas SPARQL, e
essas consultas devem incluir, como primeira restrição na cláusula WHERE, um conceito
primário identificado pelo predicado rdf:type. A seguir é explicado resumidamente o
passo a passo do processo de decomposição de consulta utilizado nessa abordagem:

De posse de uma consulta Q, primeiramente, é feita uma validação sintática e semân-
tica da mesma.

Em seguida, a consulta Q é transformada numa árvore que representa a estrutura
da consulta sobre a ontologia de domínio. Cada nó da árvore é marcado com um tipo
de dado ou variável de objeto. Cada aresta é rotulada com uma propriedade e cada nó
tem uma anotação com o respectivo tipo. O nó-raiz da árvore corresponde ao conceito
primário rdf:type.

A árvore gerada no passo anterior é reformulada em uma nova árvore, que é uma
combinação de subconsultas sobre as fontes de dados relevantes. A decomposição da
consulta é dividida em duas subetapas:

a) a consulta Q é reformulada, com base nos mapeamentos de mediação, em um plano
de execução de consultas sobre as ontologias de aplicação. Cada subconsulta Qi visa a
extrair dados de uma única ontologia de aplicação;

b) cada subconsulta Qi é, então, traduzida em termos de uma consulta sobre as fontes
de dados com base nos mapeamentos locais.

Os mapeamentos são fundamentais nesta etapa, pois eliminam previamente fontes
de dados irrelevantes para a consulta, possibilitando desempenho melhorado devido à
diminuição do volume de dados consultados.

Para avaliar a proposta foram realizados experimentos em dois tipos de cenários: (1)
utilizaram fontes de dados que abrangem vários domínios de interesse popular, incluindo
notícias, filmes, música, farmacêutico e medicamentos e, (2) fontes que descrevem os
dados de lojas virtuais como Amazon e eBay, uma terceira fonte de dados que possui
informações detalhadas sobre os fabricantes de produtos (Producer) e uma quarta fonte
de dados com informações dos consumidores que postaram revisões(Foaf ). Os resultados
podem ser analisados em [Vidal et al. 2011].

SPARQL-RW: Reescrita de consultas SPARQL para mediação de consultas entre
ontologias mapeadas

No trabalho apresentado por [Makris et al. 2012] é proposto uma abordagem para
reescrita de consultas SPARQL, através da utilização de um conjunto de mapeamentos
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entre as ontologias. A idéia é que a abordagem possa ser utilizada por um sistema baseado
em mediadores para integração de dados RDF.

Para descrever a estratégia adotada, os autores consideram que a ontologia fonte
é a ontologia sobre a qual a consulta é formulada, de maneira que talconsulta deve
ser reescrita em termos da ontologia alvo. Entre estas ontologias, há um conjunto de
mapeamentos (entre entidades das ontologias fonte e alvo, respectivamente) que podem
ser de três tipos:

(i) classe e expressão com classe;

(ii) propriedade de tipo de dado e expressão com propriedades de tipo de dado;

(iii) propriedade de objeto e expressão com propriedades de objeto.

Portanto, tem-se que todos os mapeamentos são homogêneos. Além disso, a relação es-
tabelecida entre as entidades mapeadas pode ser de equivalência (≡) ou subsunção(v/w).
De posse destes mapeamentos, o processo de reescrita é baseado na reformulação do
padrão de grafo da consulta.

Nesta abordagem, os operadores presentes neste padrão de grafo (AND, UNION,
OPTIONAL, FILTER) permanecem inalterados ao longo do processo, assim como todos
os construtores presentes na expressão de FILTRO. Dessa forma, a parte mais importante
da estratégia consiste na reescrita dos padrões de triplas que formam o padrão de grafo.
Os autores dividem estes padrões de triplas em dois grupos, chamados de Padrões de
Triplas de Dados e Padrões de Triplas de Esquema, respectivamente. O primeiro grupo se
refere aos padrões que buscam instâncias na ontologia, como por exemplo, o padrão ?x

foaf:autor ?y. Neste caso, a entidade da ontologia (foaf:autor) está presente no predicado,
de forma que a resposta irá retornar instâncias da ontologia FOAF. Já o segundo, grupo
de padrões de triplas corresponde aos que procuram informações sobre o esquema da
ontologia, como por exemplo, o padrão ?x rdf:subclassOf foaf:Pessoa. Observe que,
se submetido a uma fonte de dados, este padrão não retornará dados, mas sim todas
as subclasses rdf:subclassOf da classe Pessoa. Além disso, a entidade da ontologia
(foaf:Pessoa) se encontra presente no objeto e não no predicado. Uma vez que um padrão
de tripla consiste de três partes (sujeito, predicado e objeto), o procedimento de reescrita
é dividido em três etapas, na seguinte ordem, de acordo com o local onde a entidade do
padrão de tripla aparece: entidade no predicado, entidade no sujeito e entidade no objeto.
Em cada uma destas situações, esta entidade é buscada nos mapeamentos e substituída
pelo(s) conceito(s) corresponde(s) na ontologia alvo. Ao final do processo, a consulta
está expressa em termos desta ontologia alvo.

A validação da abordagem é feita de forma teórica, sendo demonstrado que a consulta
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reescrita preserva a semântica da consulta original. No que se refere à implementação, os
autores não entram em detalhes a este respeito, não descrevem o sistema, nem realizam
um estudo de caso ou experimentos.

4.2 Análise Comparativa dos Trabalhos Relacionados

Dada esta visão geral, é possível se concentrar na comparação entre os trabalhos descritos
na seção anterior, os quais são mais próximos da estratégia proposta nesta dissertação.

As abordagens [Correndo et al. 2010] e [Makris et al. 2012] lidam diretamente com
SPARQL. No entanto, tanto Correndo et. al quanto Makris não tratam expressões de
filtro, além de utilizarem apenas mapeamentos homogêneos. Além disso, Markis não
apresenta a implementação da ideia proposta, enquanto Correndo não discute aspectos
teóricos, mostrando apenas um estudo de caso.

Já a estratégia proposta em [Lee et al. 2010], embora não seja aplicada diretamente
sobre fontes de dados no padrão Linked Data apresenta um algoritmo de decomposição
de consultas utilizando ontologias distintas e distribuídas, cenário este semelhante ao
encontrado na Web de Dados. A abordagem utiliza mapeamentos homogêneos, expressos
em lógica DL-safe e não lida com construtores como FILTER e OPTIONAL visto as
consultas serem baseadas em triplas. Os autores não apresentam a implementação da
ideia proposta, mostrando apenas um estudo de caso.

O trabalho que mais se assemelha a abordagem proposta nestra dissertação é o
apresentado em [Vidal et al. 2011], pois o mesmo faz uso de mapeamentos para realizar
o processo de decomposição de consultas. O algoritmo de decomposição possui duas
características importantes: consultar apenas fontes de dados que podem contribuir com
qualquer resultado intermediário, sem precisar recorrer a mecanismos de inferência
para fazer a expansão da consulta; utiliza-se ligações same-as e URI-links durante a
reformulação da consulta, visando minimizar o problema de informação incompleta e,
consequentemente, aumentar o valor da informação no momento em que dados de várias
fontes são acessados, relacionados e combinados. Por outro lado, a abordagem limita
o tipo de consulta que pode ser submetida ao mediador. Toda consulta deve ter um
conceito primário do tipo rdf:type na cláusula where do BGP, obrigando dessa forma
o usuário conhecer muito bem a ontologia de domínio que representa o esquema do
mediador. Além disso, a proposta não cobre casos em que as consultas SPARQL contêm
construtores como OPTIONAL.
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As Tabelas6 4.1, 4.2 e 4.3 apresentam um resumo das principais características dos
trabalhos relacionados, em comparação à abordagem aqui apresentada.

De maneira geral, além das diferenças já citadas, pode-se apontar as seguintes carac-
terísticas como diferenciais da abordagem proposta nesta dissertação:

(i) Foco no problema de decomposição de consultas em federações de dados interligados,
onde as fontes de dados da federação têm como esquema ontologias as quais
apresentam estruturas distintas.

(ii) Mapeamentos heterogêneos definidos por [Sacramento et al. 2010] e com cardinali-
dade 1:n.

(iii) Recebe-se como entrada uma consulta na linguagem SPARQL e realiza-se a decom-
posição levando-se em consideração construtores desta linguagem como FILTER e
OPTIONAL.

(iv) É possível, por meio dos mapeamentos, encontrar informações complementares, ou
seja, não é obrigatório cada fonte de dados responder toda a consulta dada como
entrada. Caso ela responda apenas partes dela, o mesmo será considerado.

(v) Desenvolvimento de um protótipo para avaliar o método proposto.

4.3 Conclusões

Este capítulo discorreu, de maneira mais detalhada, sobre os trabalhos que possuem
características mais próximas ao trabalho desta dissertação e apresentou uma análise
comparativa entre estes.

O próximo capítulo descreve, com detalhes, a estratégia para a decomposição de
consultas proposta neste trabalho.

6As tabelas foram divididas para não ultrapassar as margens da página.
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Tabela 4.1: Resumo das Abordagens para Decomposição de Consultas - Objetivo e Modelo de Dados

Abordagem Objetivo Modelo de Dados
[Correndo et al. 2010] Decomposição de Consultas SPARQL aplicada a conjuntos Linked Data RDF, OWL

[Lee et al. 2010] Processamento de consultas sobre ontologias distintas e distribuídas OWL
[Vidal et al. 2011] Framework para integração de daod Linked Data RDF, OWL

[Makris et al. 2012] Decomposição de Consulta SPARQL entre duas ontologias. RDF, OWL
oLinDa7 Decomposição de Consulta SPARQL em Federação de Dados Interligados. RDF, OWL

Tabela 4.2: Resumo das Abordagens para Decomposição de Consultas - Linguagem, Mapeamentos

Abordagem Linguagem de Consulta Tipo de Mapeamento
[Correndo et al. 2010] SPARL Homogêneos, Expresso em RDF, não considera construtores, Relações de

Equivalência.
[Lee et al. 2010] Consultas Conjuntivas Homogênedos, Expressos em DL-Safe, não considera construtores, Relações

de Equivalência.
[Vidal et al. 2011] SPARQL Heterogêneos; Expressos em uma expressão de Datalog, não considera cons-

trutor FILTER.
[Makris et al. 2012] SPARQL Homogêneos, Expressos em Lógica Descritiva, Operações de comparações

sobre a ontologia fonte, Relações de Equivalência e Subsunção.
oLinDa SPARQL Heterogêneos, Expresso em uma extensão de Datalog, Relações de Equivalên-

cias e Subsunções, Mapeamentos de Caminho, Mapeamentos com cardinali-
dade 1:n
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Tabela 4.3: Resumo das Abordagens para Decomposição de Consultas - Método de Decomposição da Consulta

Abordagem Método de Decomposição da Consulta
[Correndo et al. 2010] Extrai o padrão de grafo da consulta SPARQL e reescreve cada um deles de acordo com os

mapeamentos
[Lee et al. 2010] Para cada consulta é analisado se existe uma regra de mapeamento que possa substituir

esta consulta por uma outra.
[Vidal et al. 2011] Utiliza os mapeamentos para descobrir quais fontes de dados podem responder a consulta

original. Expressa a consulta SPARQL em ávore e reescreve cada nó e aresta conforme as
regras de mapeamentos.

[Makris et al. 2012] Reescreve cada padrão de tripla considerando que estes podem ser padrões de tripla de
dados ou de esquema.

oLinDa Extrai o padrão de tripla do BGP da consulta SPARQL. Utiliza os mapeamentos como
forma de descobrir quais fontes de dados podem contribuir com a resposta a consulta
original, além de utilizá-los para reescrever os predicados e as classes da ontologia de
domínio para as ontologias locais.
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5
Implementação e Experimentos

Neste capítulo, são apresentados os aspectos de implementação relacionados ao processo

proposto no capítulo anterior. Para isto, a Seção 5.1, descreve o protótipo desenvolvido,

ilustrando suas principais características e funcionalidades. A Seção 5.2, por sua

vez, aborda aspectos referentes à avaliação do trabalho. Para tanto, inicialmente, na

Seção 5.2.1, levanta-se uma discussão a respeito dos critérios adotados para realizar as

medições e as comparações. Em seguida, na Seção 5.2.2, é apresentado o cenário de

avaliação construído. Na Seção 5.2.3 são exibidos os resultados obtidos, juntamente com

uma análise a respeito dos mesmos. A Seção 5.3, apresenta algumas considerações sobre

os experimentos realizados e, por fim, a Seção 5.4 apresenta a conclusão deste capítulo.

5.1 O protótipo oLinDa

Com o objetivo de avaliar a abordagem de decomposição de consultas proposta neste
trabalho, foi construído um protótipo chamado de oLinDa1 um acrônimo de Query

Decomposition over Linked Data Federation. Este protótipo permite que o usuário, por
meio de uma interface gráfica amigável, formule consultas e manipule mapeamentos.

5.1.1 Arquitetura

O protótipo proposto neste trabalho está ilustrado na Figura 5.1 e é possível dividi-lo
em conjuntos de módulos e atividades realizadas em tempo de projeto e em tempo de
execução.

As atividades executadas em tempo de projeto são criadas a partir do momento em
que são recebidas as ontologias locais de cada fonte de dados (OSn) e a ontologia de

1Disponível em https://code.google.com/p/olinda-rewriting/
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domínio (OD). Estas ontologias são enviadas para o módulo Geração de Mapeamentos o
qual retornará um conjunto de regras de mapeamentos. Tais regras são armazenadas no
Repositório de Mapeamentos. O repositório de mapeamentos será utilizado pelo módulo
de Geração de Subconsultas.

Após a realização das atividades em tempo de projeto, o ambiente encontra-se prepa-
rado para o processo de decomposição de consultas, em tempo de execução. A seguir são
explicados cada componente da camada de usuário e lógica.

1. Interface de Acesso: módulo responsável pela interação do usuário com a camada
lógica. Ao usuário é permitido acesso a algumas funcionalidades, como: escre-
ver consultas SPARQL, salvá-las e executar o processo de decomposição, bem
como visualizar os resultados obtidos por este processo. Além disso, o usuário
pode manipular os mapeamentos adicionando, editando ou removendo regras de
mapeamentos.

2. Parser: módulo que transforma a consulta SPARQL de entrada em um grafo de
consulta, bem como analisa se a sintaxe da consulta SPARQL está correta.

3. Geração de Subgrafos: módulo que recebe o grafo de consulta, e baseando-se nas
regras de mapeamentos do conjunto de mapeamentos M, gera subgrafos para cada
fonte de dados que possui mapeamentos em M que fazem referência a conceitos
presentes na consulta.

4. Geração de Subconsultas: módulo responsável por percorrer os subgrafos gerados
pelo módulo Geração de Subgrafos e gerar as subconsultas {Q1...Qn} seguindo a
sintaxe do SPARQL.

A arquitetura exibida na Figura 5.1 foi implementada na linguagem JAVA. A API
Jena2 foi utilizada tanto para manipular as consultas em SPARQL quanto para criar o
grafo de consulta, juntamente com a API ARQ3.

5.1.2 Funcionalidades

A Figura 5.2 apresenta o diagrama de casos de uso correspondente às funcionalidades do
protótipo oLinDa.

Como pode ser visto na Figura 5.2, o usuário pode formular consultas SPARQL bem
como salvá-las. Após o processo de decomposição de consultas, o protótipo apresenta

2http://jena.apache.org/
3http://jena.apache.org/documentation/query/index.html
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Figura 5.1: Protótipo oLinDa

as consultas decompostas para a visualização do usuário. Além disso, o usuário pode
configurar os mapeamentos, ou seja, é possível que o usuário visualize, selecione, edite,
adicione e remova regras de mapeamentos.

A Figura 5.3 exibe a tela principal do protótipo, na qual é possível visualizar três
áreas:

(a) Área da consulta original (SPARQL Query): local onde é inserida a consulta que deve
ser decomposta.

(b) Área de Ações: local onde o usuário pode salvar a consulta inserida na área (a) ou
simplesmente remover a consulta de (a).

(c) Área da consulta reescrita (Results): apresenta as consultas decompostas.

A Figura 5.4 apresenta a tela referente à manipulação dos mapeamentos, a qual expõe
o conjunto de regras contidas no conjunto de mapeamentos M, possibilitando ao usuário
visualizá-las e editá-las.

87



CAPÍTULO 5. IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS

Figura 5.2: Funcionalidades do protótipo oLinDa

Figura 5.3: Tela Principal do oLinDa.

5.2 Avaliação Experimental

A avaliação experimental, apresentada nesta seção, tem como objetivo avaliar, na prá-
tica, a abordagem de decomposição de consultas proposta neste trabalho. Para tanto,
inicialmente, é apresentada uma discussão a respeito dos critérios adotados para realizar
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Figura 5.4: Tela para Manipulação de Mapeamentos.

medições e comparações. Em seguida, é apresentado o cenário de avaliação construído.
Por fim, são exibidos os resultados obtidos, juntamente com uma análise a respeito dos
mesmos.

5.2.1 Objetivos e Critérios para Medições e Comparações

Para avaliar o funcionamento da abordagem de decomposição de consultas, é necessário
que se tenha algum parâmetro de referência que indique quais deveriam ser os resultados
de Q. No contexto do problema de decomposição de consultas, para definir esta referência,
pode-se utilizar a premissa de que os mapeamentos recebidos como entrada são corretos,
uma vez que o objetivo não é avaliar a corretude destes mapeamentos, mas sim do
processo de decomposição.

Desta forma, para montar um cenário para avaliação da abordagem proposta, foi feita
uma busca por fontes de dados no padrão Linked Data que contivessem informações em
comuns sobre journals, conferências, proceedings, autores de artigos e artigos. Descobriu-
se um conjunto de doze fontes de dados que contêm tais informações. São elas:

• ACM - http://acm.rkbexplorer.com/

• BIBO - http://bibo.rkbexplorer.com/

• CiteSeer - http://citeseer.rkbexplorer.com/
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• DBLP - http://dblp.rkbexplorer.com/

• DOTAC - http://dotac.rkbexplorer.com/

• IBM - http://ibm.rkbexplorer.com/

• IEEE - ttp://ieee.rkbexplorer.com/

• Kisti - http://kisti.rkbexplorer.com/

• OAI - http://oai.rkbexplorer.com/

• ROMA - http://roma.rkbexplorer.com/

• Southampton - http://southampton.rkbexplorer.com/

• Sweto - http://datahub.io/dataset/sweto-dblp

Após conhecer estas fontes, foi realizada uma nova busca para saber quais delas
compartilhavam informações em comum e quais tinham vocabulários diferentes. Esta-
belecidos estes dois critérios, descobriu-se que apenas as fontes de dados DBLP, Kisti e
Sweto se adequavam a eles. Os dados, em comum, contidos nestas fontes são os descritos
a seguir:

• Conferência: Extending Database Technolog (EDBT) 2002 juntamente com os
artigos e autores que publicaram nesta conferência.

• Journal: The VLDB Journal 2000 e 2001, bem como os autores e artigos que foram
publicados neste Journal, além do Journal ACM Computing Surveys 2000, 2001 e
2002.

• Proceeding: Advanced in Database Technology 2002 com seus artigos e autores.

Contudo, nenhuma dessas fontes de dados possui apenas dados sobre autores, por isso,
foram utilizadas informações obtidas da DBpedia - http://dbpedia.org/ para complementar
tais informações.

De posse destes dados foi criado um repositório de dados RD que contém os dados
descritos acima. Para isto, foram extraídas4 do sites do Journal VLDB5 e ACM Compu-

4Os dados foram extraídos manualmente, pois não foi possível criar um script para automatizar o
processo, visto que não havia um fluxo contínuo de execução para captura de tais informações, além de as
informações estarem em formato HTML, além da necessidade de se percorrer muitas URLs para a busca
das informações.

5http://www.vldb.org/
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ting Surveys6, bem como do Portal EDBT7 as informações acerca dos artigos que foram
publicados nestes Journals, Conferência e Proceedings.

A ontologia de domínio que descreve o esquema de RD e que foi utilizada para a
definição das consultas é a SWRC já apresentada no Capítulo 2

Com o repositório RD criado foi possível avaliar se o processo de decomposição
proposto neste trabalho está funcionando de maneira adequada, da seguinte forma:

• Seja um repositório de dados RD.

• Seja PCF o processo que decompõe uma consulta Q, submetida em RD, para uma
ou mais consultas QSi a serem submetidas em sua respectiva fonte de dados Si.

• Seja RT o retorno obtido com a submissão de Q sobre RD.

• Seja RW o retorno obtido pela união ou junção dos resultados de cada Qi sobre Si.

• Se RT = RW , então os resultados obtidos pelas consultas criadas pelo processo
de decomposição de Q proposto, é correto e completo, se comparados com os
resultados obtidos, caso Q fosse executada no repositório de dados integrados RD.

Diante do exposto, para se comparar os resultados obtidos pelo oLinDa com os
resultados esperados, foram realizados os passos descritos abaixo:

1. Povoamento do repositório de dados RD.

2. Com RD totalmente povoado, é submetida uma consulta Q diretamente sobre ele
em termos de OD.

3. Como resultado desta consulta, é gerado um conjunto de instâncias RT . Este é o
conjunto utilizado como referência para comparar as respostas obtidas pela junção
ou união dos resultados de cada uma das Qi originadas a partir da decomposição
de Q.

A partir do conjunto de instâncias RT as seguintes métricas, Precisão (precision) e
Revocação (recall), podem ser utilizadas para medir o grau de corretude e completude
dos resultados em Rw:

Precisão (Corretude) =
RT ∩RW

RW

6http://surveys.acm.org/
7http://www.edbt.org/

91



CAPÍTULO 5. IMPLEMENTAÇÃO E EXPERIMENTOS

Revocação (Completude) =
RT ∩RW

RT

onde,

• RT = número de instâncias retornadas ao submeter Q sobre o repositório de dados
integrados RD.

• RW = número de instâncias retornadas pela fusão dos resultados das subconsultas
Q1, . . . Qn geradas pela abordagem proposta.

• RT ∩ RW = número de instâncias corretas retornadas por RW .

Para se obter as instâncias com a submissão das subconsultas Qi geradas pelo processo
de decomposição é necessário utilizar o operador UNION, SEQUENCE, SERVICE
e um conjunto de links do tipo owl:sameAs [Vidal et al. 2011; Schwarte et al. 2011;
Magalhães et al. 2013; Görlitz e Staab 2011].

Com relação a consultas federadas, neste trabalho não está sendo definido, de maneira
automatizada, um plano de execução de consultas. Um plano de execução define quais
tipos de operação devem ser utilizadas para recuperar os dados das diferentes fontes. Um
processo de consulta federada utiliza o operador UNION definido na álgebra SPARQL
[Arenas et al. 2010] e o operador SEQUENCE definido no Jena/ARQ, especificamente,
para executar operações de junções e uniões sobre múltiplas fontes de dados. O operador
SERVICE foi definido recentemente e indica cada SPARQL endpoint que será consultado.

Desta forma, a estratégia para a execução das subconsultas resultantes da abordagem
consiste em duas verificações: (i) se Qi é uma consulta total, então serão utilizados os
operadores SERVICE e UNION; (ii) se Qi é uma consulta parcial, então os operadores
utilizados serão SERVICE, SEQUENCE e UNION. Salienta-se que este processo é
manual, podendo ser vinculado ao oLinDa em versões futuras.

Além disso, para incrementar os resultados, as ligações owl:sameAs são utilizadas
quando a estratégia no caso (ii) é adotada. A Figura 5.5 e a Figura 5.6 apresentam
exemplos das consultas que se encaixam no caso (i) e (ii) repectivamente. Todas as
demais consultas podem ser vistas no Apêndica L.

Para encontrar os links owl:sameAs entre as fontes de dados selecionadas, foi utilizado
o framework LIMES8. O LIMES utiliza diversas métricas e critérios de aceitação para
descobrir ligacões entre fontes de dados RDF. Foram testadas todas as métricas disponí-
veis e diversos thresholds para se obter as ligações entre os recursos das fontes de dados.

8http://aksw.org/Projects/LIMES.html
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Figura 5.5: Consulta Federada usando operador UNION.

Figura 5.6: Consulta Federada usando operador UNION e SEQUENCE.

Desta forma, a métrica Euclidean com um threshold de 0.7 foi a que retornou os melhores
resultados. De posse do arquivo resultante com as ligações do tipo owl:sameAs foi criado
um repositório para armazená-lo. Estas ligações estão disponíveis para download em
https://www.dropbox.com/s/3bdq1yv21535wgc/repositorySameAs.nt

Comparação com outras abordagens
Para esta comparação, leva-se em consideração algumas particularidades do método
proposto que não são analisadas em outras soluções, ou seja: (i) a manipulação de mape-
amentos heterogêneos, expressos através de regras; (ii) geração de consultas parciais e
totais; e (iii) manipulação de consultas com os construtores FILTER e OPTIONAL.

Dos trabalhos apresentados na Seção 4.1 do Capítulo 2, [Makris et al. 2012] e
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[Correndo et al. 2010] fornecem um demo e códigos de implementação, respectivamente,
que podem ser utilizadas para verificações. Contudo, o primeiro permite realizar apenas
reescritas entre dois conjuntos de dados e o segundo disponibiliza apenas os códigos
que foram utilizados para a realização dos testes da abordagem, impossibilitando, assim,
realizar comparações significativas. Além disso, o autor de [Makris et al. 2012] afirma
que para realizar a reescrita de uma consulta todos os padrões de triplas do BGP da
consulta submetida devem possuir mapeamentos, caso contrário a mesma nem mesmo
chega ao módulo de reescrita, pois logo é descartada.

Já os trabalhos [Langegger 2010], [Schwarte et al. 2011] e [Quilitz e Leser 2008]
disponibilizam seus códigos livremente, porém tais abordagens possuem algumas dife-
renças se comparadas a este trabalho como: (i) todas as classes e propriedades devem
estar descritas em um arquivo de estatísticas; (ii) não existem mapeamentos entre as
ontologias e (iii) a consulta Q submetida contém padrões de triplas com vocabulário
misto. O item (iii) refere-se ao fato de que se existem informações sobre três bases
diferentes no arquivo de estatísticas, por exemplo, a consulta Q pode conter padrões
de triplas com o vocabulário utilizado pelas três fontes de dados. Desta forma, a partir
de uma consulta ASK sobre cada padrão de tripla de Q, são descobertas quais fontes
podem ser consultadas. Diante de tais características torna-se inviável compará-las com a
abordagem desta dissertação. Contudo, elas podem oferecer algoritmos eficientes para
junção dos resultados a serem agregados ao oLinDa em trabalhos futuros.

Diante destes fatores, não foi possível comparar este trabalho com os demais.

5.2.2 Cenário de Avaliação

A avaliação experimental foi desenvolvida em uma máquina Dell Vostro 3450 com
Linux Ubuntu 12.04, processador Intel Core i5-2430M e 4GB de memória. Em todos os
experimentos foi utilizado o Jena TDB9, um repositório RDF para armazenar triplas e
que permite realizar consultas sobre estes dados. Para esta avaliação, foram montados os
seguintes cenários:

Cenário 1: utilizam-se as fontes de dados DBLP, Kisti e Swego.

Cenário 2: utilizam-se as fontes DBLP e Kisti, juntamente com a fonte DBpedia.

As fontes apresentadas foram extraídas do repositório Datahub10 e sofreram um
particionamento nos dados com o objetivo de reduzir o espaço de busca e diminuir o
tempo de resposta para fins de testes.

9http://jena.apache.org/documentation/tdb/
10http://datahub.io/
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5.2.3 Experimentos e Resultados dos Experimentos

Uma vez definido o cenário, dois tipos de experimentos, explanados adiante, foram
realizados.

Experimento 1

O objetivo deste experimento é averiguar o comportament da estratégia proposta, do
ponto de vista funcional, ilustrando os tipos de consulta que ela é capaz de reescrever,
considerando as funcionalidades implementadas.

Foi utilizado um conjunto de 16 (dezesseis) consultas do benchmark SP2Bench 11.
Estas consultas estão listadas no Apêndice B com algumas modificações, ou seja, as
mesmas foram recriadas baseando-se na ontologia de domínio OD de RD. Vale salientar
que tais consultas foram criadas para o domínio de dados bibliográficos por isso a escolha
por elas para serem avaliadas.

Estas consultas foram avaliadas nas fontes de dados do cenário 1. A Tabela 5.1 ilustra
quais tipos de consultas podem ser decompostas por esta abordagem.

Tabela 5.1: Resumo com os tipos de consultas SPARQL cobertas pelo oLinDa

Critérios Consultas
CNR Q2, Q12 (a, b, c)
CRI Q6, Q7, Q8, Q9, Q11
CRC Q1, Q3 (a, b, c), Q4, Q5 (a,b), Q10

Legenda
CNS: Consulta Não Suportada

CDI: Consulta Decomposta Incorretamente

CDC: Consulta Decomposta Corretamente

A Figura 5.7 apresenta as consultas Q2 e Q12(a). Note que a consulta Q2 solicita
propriedades como título de livro, partOf, rdfs:seeAlso. Tais propriedades não podem
ser encontradas na ontologia de domínio. Logo, consultas com classes ou propriedades
que não existem na ontologia de domínio não podem ser decompostas por esta abor-
dagem. Consultas do tipo Q12(a) como Q12(b) e Q12(c) são descartadas pelo Parser,
apresentando um erro de sintaxe, pois o formato de retorno ASK não é suportado.

Na Figura 5.8 são apresentas as consultas Q6 e Q8. A primeira consulta possui
no construtor OPTIONAL vários padrões de triplas. A segunda se trata de uma união

11http://dbis.informatik.uni-freiburg.de/index.php?project=SP2B/queries.php
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Figura 5.7: Consulta Q2 e Q12(a).
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Figura 5.8: Consulta Q6 e Q8.

de padrões de triplas. Consultas com tais características são decompostas de maneira
incorreta. Por exemplo, para consultas semelhantes a Q6 como a Q7, após o processo de
decomposição, apenas o padrão de tripla {?class2 rdfs:subClassOf s:Publication} está no
construtor OPTIONAL. Os demais padrões de triplas {?document2 rdf:type ?class2 .,?do-

cument2 s:issued ?yr2., ?document2 s:publisher ?author2, FILTER (?author=?author2

?yr2<?yr)} aparecem fora do escopo do construtor.

Nas consultas semelhantes a consulta Q8, como as consultas Q9 e Q11, todos os
padrões de triplas são reescritos, desconsiderando a presenta do operador UNION na
consulta.

As demais foram decompostas corretamente.

Experimento 2

O objetivo deste experimento é avaliar se os resultados obtidos utilizando as subconsultas
geradas pelo processo implementado pelo oLinDa são iguais se confrontados com os
resultados apresentados pela submissão de uma consulta Q sobre RD. Para tanto, os
passos descritos na Seção 5.2.1 foram realizados, com o intuito de determinar, para cada
consulta de entrada, o resultado de referência a ser utilizado para as comparações.

Este experimento foi dividido em duas partes: a primeira utilizando o cenário 1 e a
segunda utilizando o cenário 2. O objetivo desta divisão é avaliar o comportamento do
oLinDa ao acrescentar uma fonte de dados, na federação, com poucas contribuições para
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o domínio no qual está se trabalhando como, por exemplo, a fonte de dados DBpedia no
cenário 2. Neste caso, a DBpedia só possui informações sobre os autores.

Para esta avaliação, foram utilizadas as 8 (oito) consultas do Experimento 1 que são
cobertas pelo oLinDa mais 12 (doze) consultas criadas para este domínio, considerando
a abrangência dos seguintes critérios: (i) os construtores FILTER e OPTIONAL da
linguagem SPARQL e (ii) a necessidade de utilização dos mapeamentos descritos no
Capítulo 3, destacando a presença de caminhos. O Apêndice C contém estas consultas,
apresentando-as da seguinte forma: (i) consulta original (Q) em linguagem natural e em
SPARQL e (ii) consultas reescritas QSi . Para este cenário, foi definido um conjunto de
mapeamentos entre as ontologias que descrevem as fontes de dados. Estes mapeamentos
podem ser vistos no Apêndice D.

Tabela 5.2: Fontes de dados com suas respectivas ontologias.

Fonte de Dados Ontologia
DBLP AKT
Kisti kisti

Dbpedia dbpedia
Swego opus

A Tabela 5.3 apresenta os resultados obtidos utilizando as subconsultas geradas pelo
oLinDa em um processo de consultas federadas PCF com as fontes do cenário 1.

No experimento utilizando o Cenário 1 e a estratégia para execução de consultas
federadas, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.3. O Apêndice E contém
todas as consultas federadas utilizadas para obter os resultados apresentados na Tabela
5.3.

Tabela 5.3: Resumo com os resultados sobre as consultas obtidas por PCF

Critérios Resultado do processo PCF

RCC Q1-Q20
RCI 0

RCInc 0

Legenda
RCC: Retorno de Consulta Correto

RCI: Retorno de Consulta Incorreto

RCInc: Retorno de Consulta Incompleto
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A respeito destes resultados, é possível visualizar que, para todas as consultas tes-
tadas, o método de decomposição proposto recuperou todas as instâncias que deveria
(completude), além de não originar respostas erradas (corretude). Estes resultados foram
analisados manualmente.

A conclusão que se tira deste experimento é que, quanto mais elaborados forem
os mapeamentos e quanto mais as fontes têm relação com o domínio que está sendo
trabalhado, o resultado obtido com a execução do processo de decomposição de uma
consulta Q, com a abordagem proposta neste trabalho, corresponde ao mesmo resultado
que seria obtido caso a consulta Q fosse executado em um repositório de dados integrados.

No experimento utilizando o Cenário 2 e a estratégia para execução de consultas
federadas, os resultados obtidos são apresentados na Tabela 5.4. O Apêndice F contém
todas as consultas federadas utilizadas para obter os resultados apresentados na Tabela
5.4. As consultas podem ser vistas no Apêndice G e os mapeamentos utilizados neste
experimento no Apêndice A.

Tabela 5.4: Resultados obtidos no Experimento 2

Critérios Resultado do processo
RCC Q1-Q4, Q6-Q13, Q15-Q20
RCI Q5, Q14

RCInc 0

A partir dos resultados obtidos, pelas subconsultas criadas pelo processo de decom-
posição de Q, é possível observar que a maioria das consultas retornaram os resultados
esperados. Nota-se que as consultas Q5 e Q14 retornam resultados incorretos. Neste
caso, resultados incorretos significam que as consultas retornaram mais instâncias que o
conjunto de referência.

Observa-se que a particularidade destas duas consultas diz respeito ao fato delas
possuirem padrões de triplas que foram geradas para a fonte de dados DBpedia, devido
aos mapeamentos, porém contribuem com o resultado trazendo mais dados do que o
esperado, conforme ilustrado na Figura 5.9. Desta forma, observam-se dois fatores:
(i) com uma fonte que contribui pouco com o domínio que está sendo trabalhado, as
subconsultas geradas poderão conter padrões de triplas que interfiram no resultado para
o retorno de mais ou menos instâncias que o conjunto de referência e (ii) a escolha das
fontes é um passo importante para a eficiência do oLinDa, pois se fontes que contribuem
com pouca informação com o domínio em questão forem acrescentadas à federação,
provavelmente os resultados não serão condizentes com o esperado.
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Figura 5.9: Consulta Q5.

Para solucionar o caso (i) é necessário ter uma etapa pós geração das subconsultas
para realizar uma poda dos padrões de triplas que possam interferir no resultado final.
Contudo, esta não é uma tarefa trivial e não será tratada neste trabalho. Para o caso (ii) é
preciso adotar um critério de seleção das fontes que possam ser relevantes para o domínio
em questão. Uma abordagem como a apresentada em [Oliveira et al. 2012] pode ser
adicionada como funcionalidade no oLinDa com o objetivo de encontrar fontes de dados
adequadas para um domínio específico.

5.3 Algumas Considerações e Conclusões sobre os Expe-
rimentos

Após a realização dos experimentos, é importante fazer algumas considerações.

• No Experimento 1, foi mostrado quais os tipos de consultas que o oLinDa é capaz de
decompor. Desta forma, nota-se que há ainda algumas características do SPARQL
que precisam ser adicionadas à abordagem, como: consultas que envolvam UNIÃO
bem como OPTIONAL que envolvem mais de um padão de tripla, além de outros
tipos de retorno da consulta como ASK e CONSTRUCT.

• No Experimento 2 (Cenário 1), foram apresentadas algumas consultas, que en-
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volvem mapeamentos de caminhos. Exemplo destas consultas são todas as que
são do tipo parcial ou que envolvem os conceitos swrc:publisher, swrc:inJournal,
swrc:inProceeding os quais geram subconsultas com caminhos. Com isso, é possí-
vel mostrar que estes aspectos adicionais que são tratados no oLinDa possibilitam
responder a consultas mais refinadas sobre ontologias que apresentam esttruturas
distintas, conforme ilustrado ao longo deste trabalho.

• No Experimento 2 (Cenário 2), foi constatado que se forem usadas fontes de
dados que contribuem pouco com o domínio trabalhado, o resultado poderá ficar
comprometido.

• É importante deixar claro que o foco deste trabalho, não consiste em tratar aspectos
de estratégias para execução e otimização de consultas em SPARQL. A ideia é
mostrar que usando os operadores de junção ou de união é possível consultar as
diversas fontes de dados com o objetivo de encontrar informações complementares
espalhadas entre elas.

• Uma vez que os resultados indicaram caminhos positivos, uma análise posterior
consiste em montar ou adotar um outro benchmark para aperfeiçoar este tipo de
teste, através da utilização de um conjunto massivo de dados.

5.4 Conclusões

Este capítulo apresentou a validação da abordagem de decomposição proposta nesta
dissertação. Inicialmente foi descrito o protótipo oLinDa, o qual oferece funcionalidades
para que o usuário lide com consultas, mapeamentos e a própria decomposição. Em
seguida, foi apresentada a avaliação do trabalho. Para isto, foram descritos os critérios de
medição adotados e os cenários no qual os experimentos foram executados.

O primeiro experimento realizado teve como objetivo ilustrar o tipo de consulta que
a abordagem proposta é capaz de decompor. Para o conjunto de consultas SPARQL
considerado, o oLinDa decompôs de maneira correta 56% das consultas providenciadas
pelo benchmark SP2Bench, mostrando que é capaz de manipular adequadamente os
mapeamentos heterogêneos elencados em [Sacramento et al. 2010] e [Leme et al. 2009].

Já no Experimento 2 (cenário 2), foi comprovado que adição de fontes que fogem
do escopo do domínio da federação de dados pode trazer resultados incoerentes com o
esperado necessitando, assim, de um processo que elimine trechos desnecessários das
consultas decompostas.
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Neste trabalho, foi apresentada uma solução para o problema de decomposição de
consultas no contexto de integração de dados na Web de Dados, onde as fontes de dados
são conjuntos de dados RDF, os quais podem ser acessados a partir de consultas SPARQL
e podem estar associados a uma ontologia que, em geral, desempenha o papel do esquema
da fonte de dados.

Foi apresentada uma visão geral da fundamentação teórica desta dissertação, discu-
tindo os principais assuntos relacionados à esta abordagem. Para isso, foi dada uma visão
geral sobre integração de dados bem como enfoques e abordagens que utilizam ontologias
para realizar o processo de integração.

O problema de decomposição de consultas, que consiste no problema chave desta
dissertação, também foi discutido. Descreveram-se as abordagens existentes que lidam
com este problema. Discorreu-se, de maneira mais detalhada, sobre os trabalhos que
possuem características mais próximas ao foco desta dissertação e, por fim, realizou-se
uma análise comparativa entre estes trabalhos.

Foi apresentada uma visão geral sobre o processo de decomposição de consultas entre
ontologias com estruturas distintas, a qual faz uso de mapeamentos heterogêneos. Além
disso, foram apresentados os algoritmos definidos e implementados neste trabalho. O
primeiro deles é o próprio processo de decomposição de consulta o qual é auxiliado por
mais três algoritmos: um para percorrer todos os vértices e arestas do grafo de consulta,
outro para reescrever os vértices e o último para reescrever as arestas. O resultado final
do algoritmo é um conjunto de subgrafos os quais representam as subconsultas a serem
executadas nas fontes de dados capazes de contribuírem com a resposta da consulta
original.

Dentre os principais diferenciais desta abordagem, destaca-se o fato de lidar com
o problema de decomposição de consultas entre ontologias que apresentam estruturas
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distintas. Para isto, mapeamentos heterogêneos foram utilizados com o objetivo de
eliminar redundâncias semânticas nas subconsultas geradas. Além disso, foi definido o
conceito de caminho com o objetivo de capturar diferenças estruturais entre a ontologia
de domínio e as ontologias locais. Desta forma, foi possível estabelecer mapeamentos
mais significativos para serem usados no momento da decomposição da consulta.

É importante destacar que, para a avaliação da abordagem proposta, implementou-se
um protótipo e realizaram-se experimentos considerando diversos tipos de consulta, as
quais abrangem: (i) os construtores FILTER e OPTIONAL da linguagem SPARQL e (ii)
os casos de heterogeneidade apresentados em [Sacramento et al. 2010]. Como resultado
desta avaliação, verificou-se que a maioria das consultas propostas foram decompostas
de maneira correta por esta abordagem.

Assim, conclui-se que o presente trabalho conseguiu atingir seus objetivos, fornecendo
uma solução de fácil utilização para o processo de decomposição de consultas em um
ambiente mediado no contexto de dados publicados no padrão de Linked Data que visa a
preencher uma importante lacuna em função da carência de trabalhos relacionados.

Até a presente data, foram geradas as seguintes publicações a partir dos resultados
obtidos durante o desenvolvimento desta dissertação:

• Cunha, D. R. B; Lóscio, B. F. (2012) Reescrita de Consultas em Federações de
Dados Interligados usando uma Abordagem pay-as-you-go para a Descoberta
de Correspondências. In Proceeding of WTDBD 2012, São Paulo - SP, Brasil,
2012.

• Cunha, D. R. B; Lóscio, B. F. (2013) SPARQL Query Decomposition for Linked
Data Federations. Pôster apresentado no 7th Alberto Mendelzon International
Workshop on Foundations of Data Management. Puebla-México 2013.

6.1 Trabalhos Futuros

A seguir, apresentam-se algumas direções que podem ser exploradas em trabalhos futuros:

Enriquecimento das Informações de Contexto

Atualmente, considera-se como contexto, uma informação que indica sob que condição
uma correspondência entre dois conceitos de ontologias distintas é estabelecida. Em suma,
esta condição é representada pelo domínio de uma propriedade. Entretanto, a definição
de contexto pode ser bem mais abrangente do que esta utilizada. Nesse sentido, pode-se
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aprimorar o uso do contexto neste trabalho com o intuito de adicionar mais informações
semânticas ao processo de decomposição, de forma que este passe a considerar aspectos
específicos do ambiente, preferências e feedback do usuário. Além disso, pode-se pensar
em representar tais informações de contexto através de estruturas mais robustas como, por
exemplo, através de grafos de contexto conforme apresentado em [Reddy e Kumar 2010].

Extensão do processo para consideração de todos os operadores da linguagem
SPARQL

Aumentar o escopo da gramática da linguagem SPARQL suportada pelo mediador,
como a inclusão de consultas do tipo ASK, CONSTRUCT e DESCRIBE, tratamento da
cláusula OPTIONAL e UNION com mais de um padrão de tripla e funcionalidade da
nova versão 1.1, como o uso de funções de agregação, utilização da cláusula GROUP BY
e HAVING.

Realização de melhorias na estratégia de decomposição

Uma vez que a estratégia proposta resolve o problema descrito, é possível realizar
melhorias nesta estratégia, de forma a torná-la mais eficiente. Para isto pode-se verificar
como a abordagem se comportaria com o uso de feedback do usuário para realizar
uma poda nos padrões de triplas das subconsutlas geradas com o objetivo de descartar
resultados incoerentes ou inválidos. Além disso, visto que um dos grandes gargalos
é o estabelecimento de mapeamentos, pode-se analisar o que acontece se ao reduzir
o conjunto dos mapeamentos a abordagem ainda é capaz de lidar com ontologias que
possuem estruturas distintas. Por outro lado, pode-se investigar com mais profundidade
o problema de Query Containment [Chekuri e Rajaraman 2000], de modo a verificar se
soluções neste sentido podem ser incorporadas.

Otimização das Consultas

Nesta linha, dois pontos principais merecem ser abordados com mais profundidade: (i)
o desenvolvimento ou a adoção de um outro benchmark que possibilite a realização de
testes mais massivos com as consultas; (ii) uma análise mais profunda sobre otimização
de consultas em SPARQL, de forma a possibilitar o desenvolvimento de uma estratégia
mais refinada.

Estratégia de Seleção de Fontes
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É necessária uma solução em que se possa gerenciar, da maneira mais automatizada
possível, quais fontes de dados devem ou não ser adicionadas à federação de dados,
permitindo que os resultados das consultas obtidos no processo de decomposição se-
jam mais precisos. Uma fonte é considerada boa, se ela contribui para responder aos
requisitos impostos pelo usuário do sistema. Por outro lado, uma fonte é considerada
ruim, quando, ao adicioná-la, esta fonte não contribui com a informação necessária para
responder aquilo que o usuário esperava obter. Logo, uma estratégia como a proposta
em [Oliveira et al. 2012] pode ser utilizada para selecionar as melhores fontes de dados
conforme o domínio para o qual deseja-se decompor as consultas.

Estratégia de Execução de Consultas Federadas

Na etapa de execução de consultas, pode-se realizar estudos mais profundos so-
bre algoritmos de junção que exploram imprevisibilidade do tempo de resposta dos
SPARQL endpoints, bem como os que objetivam reduzir a transmissão de dados in-
termediários para o mediador. Estes algoritmos exploram o paralelismo intraopera-
dor para melhorar a sua eficiência. Além desses, há também as estratégias de junção
paralela baseadas no algoritmo pipelining e hash-join para banco de dados paralelos
[Magalhães et al. 2013; Hartig e Langegger 2010; Vidal et al. 2011], que permitem pro-
duzir resultados de maneira incremental à medida que ficam disponíveis, bem como,
as estratégias adaptativas simples para o processamento de consulta, a qual viabiliza
intercambiar os algoritmos de junção em situações de atraso na chegada dos dados prove-
nientes dos SPARQL endpoints ou quando o tamanho do conjunto de ligações seja tão
grande que não vale a pena continuar executando os algoritmos de junções.
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* As ontologias SWRC, AKT, Kisti e DBpedia estão representadas por s, a, k e d respectivamente 

Ontologia de Domínio SWRC – Ontologias Locais AKT (DBLP), Kisti, DBpedia 
Classes 

#1 s:Article(ar) ← (dblp, a:Article-Reference(ar)); (kisti, k:Article(ar)) 
#2 s:Journal(j) ← (dblp, a:Journal(j)); (kisti, k:Journal(j)) 
#3 s:Person(p) ← (dblp, a:Person(p)); (kisti, k:Person(p)); (dbpedia, d:Person(p)) 
#4 s:Proceeding(pr) ← (dblp, a:Conference-Proceeding-Reference(pr)); (kisti, k:Proceeding(pr)) 

Propriedades 
#5 s:title(ar,t), s:Article(ar)) ← (dblp, a:has-title(ar,t), a:Article-Reference(ar)); (kisti, 

k:engNameOfAccomplishment(ar,t), k:Accomplishment(ar)) 
#6 s:year(ar,y), s:Article(ar) ← (dblp, a:has-date(ar,y), a:Article-Reference(ar)); (kisti, 

k:yearOfAccomplishment(ar,y), k:Accomplishment(ar)) 
#7 s:abstract(ar,ab), s:Article(ar) ← (kisti, k:engAbstractOfAccomplishment(ar,ab), k:Accomplishment(ar)) 
#8 s:inJournal(ar,j), s:Article(ar) ← (dblp, a:article-of-journal(ar,j), a:Article-Reference(ar);[ kisti, 

(k:hasPubInfo(ar,z), k:Article(z));(k, k:hasSourceOfPublication(z,j), k:Journal(j))] 
#9 s:volume(j,v), s:Journal(j) ← (kisti, k:volumeOfJournal(j,v), k:Journal(j)) 
#10 s:journal_name(j,n), s:Journal(j) ← ((dblp, a:has-title(j,n), a:Journal(j));( kisti, 

k:engFullNameOfJournal(j,n), k:Journal(j)) 
#11 s:year(j,y), s:Journal(j) ← (dblp, a:has-date(j,y), a:Journal(j));( kisti, k:yearOfPublication(j,y), 

k:Journal(j)) 
#12 s:title(pr,t), s:Proceeding(p) ← (dblp, a:has-tite(pr,t), a:Conference-Proceeding-Reference(pr);( kisti, 

k:engNameOfProceeding(pr,t), k:Proceeding(p)) 
#13 s:year(pr,y), s:Proceeding(p) ← (dblp, a:has-date(pr,y), a:Conference-Proceeding-Reference(p; (kisti, 

k:yearOfPublication(pr,y), k:Proceeding(pr) 
#14 s:inProceeding(ar,pr), s:Article(ar) ← (dblp, a:cites-publication-reference(ar,pr), a:Article-

Reference(ar);[ kisti, (k:hasPubInfo(ar,z), k:Article(ar));(k:hasSourceOfPublication(z,pr), k:PubInfo(z)] 
#15 s:homepage(p,h), s:Person(p) ← (kisti, k:urlOfPerson(p,h), k:Person(p));( dbpedia,  

d:wikiPageExternalLink(p,h), d:Person(p)) 
#16 s:description(p,dc), s:Person(p) ← (dbpedia, d:abstract(p,dc), d:Person(p)) 
#17 s:name(p,n), s:Person(p) ← (dblp, a:full-name(p,n), a:Person(p);( kisti, k:engNameOfPerson(p,n), 

k:Person(p)); (dbpedia, d:name, d:Person(p)) 
#18 s:publisher(ar,p), s:Article(ar) ← (dblp, a:has-author(ar,p), a:Article-Reference(ar));[ kisti, 

(k:hasCreator(ar,p), k:CreatorInfor(z);(k:hasCreatorInfo(ar,z), k:Article(ar))] 
#19 s:hasNumber(j,nb), s:Journal(j) ← (kisti, k:issueOfJournal(j.nb), k:Journal(j)) 
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* As consultas apresentadas são uma tradução das consultas do benchmark SP2Bench 

para a ontologia de domínio SWRC. As propriedades que estão riscadas significam que 

não há em SWRC correspondência para esta propriedade. 

SP2Bench Q1: Return the year of publication of Journal 1 (1940). 

Q1: Retorne o ano das publicações do Journal "ACM Computing Surveys" 

SELECT DISTINCT ?yr 

WHERE { 

  ?journal rdf:type s:Journal . 

  ?journal s:journal_name "ACM Computing Surveys". 

  ?journal s:year ?yr . 

} 

 

SP2Bench Q2: Extract all inproceedings with properties swrc:creator, bench:booktitle, swrc:title, 

s:pages, dcterms:partOf, rdfs:seeAlso, foaf:homepage dcterms:issued, and optionally bench:abstract, 

including these properties, ordered by year. 

Q2: Extraia todos os Proceedings com propriedades s:publisher, - , s:title, - , -, s:page , s:homepage, -, e 

opcionalmente, s:abstract ordenando por ano. 
SELECT ?inproc ?author ?booktitle ?title  

       ?proc ?ee ?page ?url ?yr ?abstract 

WHERE { 

  ?inproc rdf:type s:Proceedings . 

  ?inproc s:publisher ?author . 

  ?inproc s:booktitle ?booktitle . 

  ?inproc s:title ?title . 

  ?inproc s:partOf ?proc . 

  ?inproc rdfs:seeAlso ?ee . 

  ?inproc s:page ?page . 

  ?inproc s:homepage ?url . 

  ?inproc s:issued ?yr  

  OPTIONAL { 

    ?inproc s:abstract ?abstract 

  } 

} 

ORDER BY ?yr 

 

Não suportada pelo oLinDa 

 

SP2Bench Q3 (a): Select all articles with property s:page. 

Q3 (a): Selecione todos os artigos com propriedade s:page. 
SELECT ?article 

WHERE { 

  ?article rdf:type bench:Article . 

  ?article ?property ?value  

  FILTER (?property=s:pages)  

} 

 

SP2Bench Q3 (b): Select all articles with property s:month. 

Q3 (b): Selecione todos os artigos com propriedade s:month. 
SELECT ?article 

WHERE { 

  ?article rdf:type bench:Article . 

  ?article ?property ?value  

  FILTER (?property=s:month)  

} 

SP2Bench Q3 (c):  Select all articles with property s:isbn. 
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Q3 (c): Selecione todos os artigos com propriedade s:isbn. 
SELECT ?article 

WHERE { 

  ?article rdf:type bench:Article . 

  ?article ?property ?value  

  FILTER (?property=s:isbn)  

} 

 

SP2Bench Q4: Select all distinct pairs of article author names for authors that have published in the 

same journal. 

Q4: Selecione todos os pares distintos de nomes de autores que publicaram no mesmo jornal 
SELECT DISTINCT ?name1 ?name2  

WHERE { 

  ?article1 rdf:type s:Article . 

  ?article2 rdf:type s:Article . 

  ?article1 s:publisher ?author1 . 

  ?author1 s:name ?name1 . 

  ?article2 s:publisher ?author2 . 

  ?author2 s:name ?name2 . 

  ?article1 s:inJournal ?journal . 

  ?article2 s:inJournal ?journal 

  FILTER (?name1<?name2) 

} 

 

SP2Bench Q5 (a): Return the names of all persons that occur as author of at least one inproceeding and 

at least one article. 

Q5 (a): Retorne os nomes de todas as pessoas que ocorrem como autor de no mínimo um proceeding e 

no mínimo um artigo. 
SELECT DISTINCT ?person ?name 

WHERE { 

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article s:publisher ?person . 

  ?inproc rdf:type s:Proceedings . 

  ?inproc s:publisher ?person2 . 

  ?person s:name ?name . 

  ?person2 s:name ?name2 

  FILTER (?name=?name2) 

} 

 

SP2Bench Q5 (b): Return the names of all persons that occur as author of at least one inproceeding and 

at least one article (same as Q5a). 

Q5 (b): Retorne os nomes de todas as pessoas que ocorrem como autor de no mínimo um proceeding e 

no mínimo um artigo (mesma consulta Q5a) 
SELECT DISTINCT ?person ?name 

WHERE { 

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article s:publisher ?person . 

  ?inproc rdf:type s:Proceedings . 

  ?inproc s:publisher?person . 

  ?person s:name ?name 

} 

 

SP2Bench Q6: Return, for each year, the set of all publications authored by persons that have not 

published in years before. 

Q6: Retorne, para cada ano, o conjunto de todas as publicações de autoria de pessoas que não tenham 
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publicados em anos anteriores. 
SELECT ?yr ?name ?document 

WHERE { 

  ?class rdfs:subClassOf s:Publication . 

  ?document rdf:type ?class . 

  ?document issued ?yr . 

  ?document s:publisher ?author . 

  ?author s:name ?name 

  OPTIONAL { 

    ?class2 rdfs:subClassOf s:Publication . 

    ?document2 rdf:type ?class2 . 

    ?document2 issued ?yr2 . 

    ?document2 s:publisher ?author2  

    FILTER (?author=?author2 && ?yr2<?yr) 

  } FILTER (!bound(?author2)) 

} 

 

Não reescrita corretamente pelo oLinDa. 

 

SP2Bench Q7: Return the titles of all papers that have been cited at least once, but not by any paper that 

has not been cited itself. 

Q7: Retorne os títulos de todos os artigos que foram citados pelo menos uma vez, mas não por qualquer 

artigo que não tenha citado a si mesmo. 
SELECT DISTINCT ?title 

WHERE { 

  ?class rdfs:subClassOf s:Publication . 

  ?doc rdf:type ?class . 

  ?doc s:title ?title . 

  ?bag2 ?member2 ?doc . 

  ?doc2 s:citedBy ?bag2 

  OPTIONAL { 

    ?class3 rdfs:subClassOf s:Publication . 

    ?doc3 rdf:type ?class3 . 

    ?doc3 s:citedBy ?bag3 . 

    ?bag3 ?member3 ?doc 

    OPTIONAL { 

      ?class4 rdfs:subClassOf s:Publication . 

      ?doc4 rdf:type ?class4 . 

      ?doc4 s:citedBy ?bag4 . 

      ?bag4 ?member4 ?doc3 

    } FILTER (!bound(?doc4)) 

  } FILTER (!bound(?doc3)) 

} 

 

Não reescrita corretamente pelo oLinDa. 

 

SP2Bench Q8: Compute authors that have published with Paul Erdoes, or with an author that has 

published with Paul Erdoes. 

Q8: Compute os autores que publicaram com Daniela Florescu ou com um autor que publicou com 

Daniela Florescu 

SELECT DISTINCT ?name 

WHERE { 

  ?daniela rdf:type s:Person . 

  ? daniela s:name "Daniela Florescu"^^xsd:string . 

  { 

    ?document s:publisher ? daniela . 

    ?document s:publisher ?author . 

    ?document2 s:publisher ?author . 
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    ?document2 s:publisher ?author2 . 

    ?author2 s:name ?name 

    FILTER (?author!=? daniela && 

            ?document2!=?document && 

            ?author2!=? daniela && 

            ?author2!=?author) 

  } UNION { 

    ?document s:publisher ? daniela. 

    ?document s:publisher ?author. 

    ?author s:name ?name 

    FILTER (?author!=? daniela) 

  } 

} 

 

Não reescrita corretamente pelo oLinDa. 

 

SP2Bench Q9: Return incoming and outcoming properties of persons. 

Q9: Retorne as propriedades de entrada e de saída de pessoas. 
SELECT DISTINCT ?predicate 

WHERE { 

  { 

    ?person rdf:type s:Person . 

    ?subject ?predicate ?person 

  } UNION { 

    ?person rdf:type s:Person . 

    ?person ?predicate ?object 

  } 

} 

 

Não reescrita corretamente pelo oLinDa. 

 

SP2Bench Q10: Return all subjects that stand in any relation to Paul Erdoes 

Q10: Retorne todos os sujeitos que tem relação com Alon Y. Halevy.  
SELECT ?subject ?predicate 

WHERE { 

  ?subject ?predicate person:Alon_Y._Halevy 

} 

 

SP2Bench Q11: Return (up to) 10 electronic edition URLs starting from the 51th publication, in 

lexicographical order. 

Q11: Retorne (até) 10 URLs da edição eletrônica, começando a partir da 51º publicação em ordem 

lexicográfica.  
SELECT ?ee 

WHERE { 

  ?publication rdfs:seeAlso ?ee 

} 

ORDER BY ?ee 

LIMIT 10 

OFFSET 50 
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SP2Bench Q12 (a):  Check if the person John Q Public exists in the database. 

Q12 (a): Cheque se a pessoa Dan Suciu existe na fonte de dados. 
ASK { 

  person:Dan_Suciu rdf:type s:Person. 

} 

 

Não suportada pelo oLinDa. 

 

SP2Bench Q12 (b): Return yes if a person occurs as author of at least one inproceeding and article, no 

otherwise. This query is the boolean counterpart of Q5a. 

Q12 (b): Retorne sim se uma pessoa ocorre como autor de no mínimo um proceeding e um artigo, não 

caso contrário. Esta consulta é a booleana de Q5a. 
ASK { 

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article s:publisher ?person1 . 

  ?inproc  rdf:type s:Proceedings . 

  ?inproc  s:publisher ?person2 . 

  ?person1 s:name ?name1 . 

  ?person2 s:name ?name2 

  FILTER (?name1=?name2) 

} 

 

Não suportada pelo oLinDa. 

 

SP2Bench Q12 (b): Return yes if an author has published with Paul Erdoes or with an author that has 

published with Paul Erdoes, and no otherwise. This query is the boolean counterpart of Q8. 

Q12 (b): Retorne sim se uma pessoa publicou com Daniela Florescu or com um autor que publicou com 

Daniela Florescu, e não caso contrário. Esta consulta é a booleana de Q8.. 
ASK { 

  ?daniela rdf:type s:Person . 

  ? daniela s:name "Daniela Florescu"^^xsd:string . 

  { 

    ?document s:publisher ? daniela . 

    ?document s:publisher ?author . 

    ?document2 s:publisher ?author . 

    ?document2 s:publisher ?author2 . 

    ?author2 s:name ?name 

    FILTER (?author!=? daniela && 

            ?document2!=?document && 

            ?author2!=? daniela && 

            ?author2!=?author) 

  } UNION { 

    ?document s:publisher ? daniela. 

    ?document s:publisher ?author. 

    ?author s:name ?name 

    FILTER (?author!=? daniela) 

  } 

} 

 

 

Não suportada pelo oLinDa. 
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Q1: Retorne o ano das publicações do Journal " The VLDB Journal" 

 
SELECT DISTINCT ?yr 
WHERE { 
  ?journal rdf:type s:Journal . 
  ?journal s:journal_name " The VLDB Journal". 
  ?journal s:year ?yr . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?yr  
WHERE { 
?journal rdf:type a:Journal . 
?journal a:has-title " The VLDB 
Journal" . 
?journal a:has-date ?yr . 
} 

SELECT DISTINCT ?yr  
WHERE {  
?journal rdf:type k:Journal . 
?journal k:engFullNameOfJournal " The 
VLDB Journal" . 
?journal k:yearOfPublication ?yr . 
} 

SELECT DISTINCT ?yr 
WHERE { 
  ?journal rdf:type o:Journal . 
  ?journal o:journal_name "The VLDB 
Journal". 
  ?journal o:year ?yr . 
} 

 
 

Q2: Retorne os títulos dos artigos que foram publicados em 2000 em Journals. 
SELECT DISTINCT ?articleTitle ?journalTitle  
WHERE { 
 ?journal rdf:type s:Journal . 
 ?journal s:journal_name ?journalTitle . 
 ?article s:inJournal ?journal . 
 ?article s:title ?articleTitle . 
 ?article s:year ?year . 
FILTER (?year = "2000") 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?articleTitle SELECT DISTINCT ?articleTitle ?journalTitle SELECT DISTINCT ?articleTitle 
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?journalTitle  
WHERE { 
?journal rdf:type a:Journal . 
?journal a:has-title ?journalTitle 
. 
?article a:article-of-journal 
?journal . 
?article a:has-title ?articleTitle 
. 
?article a:has-date ?year . 
FILTER ( ?year = akt-date:2000 ) 
} 

WHERE { 
?journal rdf:type k:Journal . 
?journal k:engFullNameOfJournal 
?journalTitle . 
?article k:hasPubInfo ?t1 . 
?t1 k:hasSourceOfPublication ?journal . 
?article k:engNameOfAccomplishment 
?articleTitle . 
?article k:yearOfAccomplishment ?year . 
FILTER (?year = "2000")  
} 

?journalTitle  
WHERE { 
?journal rdf:type o:Journal . 
?journal o:jornal_name 
?journalTitle . 
?article o:article-of-journal 
?journal . 
?article o:label ?articleTitle . 
?article opus ?year . 
FILTER ( ?year = akt-date:2000 ) 
} 

 

 

 

 

 

Q3: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor em no mínimo dois artigos. 
 
SELECT DISTINCT ?name 
WHERE { 
 ?article1 s:publisher ?person . 
 ?article2 s:publisher ?person . 
 ?person s:name ?name . 
 FILTER (?article1 != ?article2)  
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?name 
WHERE{ 

SELECT DISTINCT ?name  
WHERE{ 

SELECT DISTINCT ?name 
WHERE { 
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?article1 a:has-author ?person . 
?article2 a:has-author ?person . 
?person a:full-name ?name . 
 FILTER (?article1 != ?article2) 
} 

?article1 k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?person . 
?article2 k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?person . 
?person k:engNameOfPerson ?name . 
FILTER (?article1 != ?article2) 
} 

 ?article1 o:author ?person . 
 ?article2 o:author ?person . 
 ?person o:name ?name . 
 FILTER (?article1 != ?article2)  
} 

 

 

 

 

 

 

Q4: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor de no mínimo um Proceeding e de no mínimo um artigo. 
SELECT DISTINCT ?person ?name 
WHERE { 
  ?article rdf:type s:Article . 
  ?article s:publisher ?person . 
  ?inproc rdf:type s:Proceedings . 
  ?inproc s:publisher ?person . 
  ?person s:name ?name 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?person ?name  
WHERE{ 
?article rdf:type a:Article-
Reference . 
?article a:has-author ?person . 

SELECT DISTINCT ?person ?name  
WHERE{ 
?article rdf:type k:Article . 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?person . 

SELECT DISTINCT ?person ?name 
WHERE { 
  ?article rdf:type o:Article . 
  ?article o:author ?person . 
  ?inproc rdf:type o:Proceedings . 
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?inproc rdf:type a:Conference-
Proceeding-Reference . 
?inproc a:has-author ?person . 
?person a:full-name ?name . 
} 

?inproc rdf:type k:Proceeding . 
?inproc k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?person . 
?person k:engNameOfPerson ?name . 
} 

  ?inproc o:author ?person . 
  ?person o:name ?name 
} 
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Q5: Compute os autores que publicaram com Daniela Florescu. Retorne a biografia dos artigos, se disponível! 
SELECT DISTINCT ?name ?abstract 
WHERE { 
  ?daniela rdf:type s:Person . 
  ?daniela s:name "Daniela Florescu". 
  ?document s:publisher ?daniela . 
  ?document s:publisher ?author . 
  ?author s:name ?name 
  OPTIONAL {?documet s:abstract ?abstract . } 
  FILTER (?author!=?daniela) 
  } 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?name ?bio 
WHERE { 
?daniela rdf:type a:Person . 
?daniela a:full-name "Daniela 
Florescu" . 
?document a:has-author ?daniela . 
?document a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?name . 
FILTER ( ?author != ?daniela )  
} 

SELECT DISTINCT ?name ?abstract 
WHERE { 
?daniela rdf:type k:Person . 
?daniela k:engNameOfPerson "Daniela 
Florescu" . 
?document k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?daniela . 
?document k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?author . 
?author k:engNameOfPerson ?name . 
OPTIONAL {?document k:abstract 
?abstract . } 
FILTER ( ?author != ?daniela ) 
} 

SELECT DISTINCT ?name ?bio 
WHERE { 
  ?daniela rdf:type o:Person . 
  ?daniela o:name "Daniela Florescu". 
  ?document o:author ?daniela . 
  ?document o:author ?author . 
  ?author o:name ?name 
  FILTER (?author!=?daniela) 
  } 
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Q6: Retorne o título dos artigos publicados por Alon Y. Halevy, bem como o abstract (para os que possuem) e o ano. 
SELECT DISTINCT ?title ?abstract ?year  
WHERE {  
  ?article rdf:type s:Article . 
  ?article s:title ?title . 
  ?article s:year ?year . 
  ?article s:publisher ?author . 
  ?author s:name "Alon Y. Halevy" .   
  OPTIONAL {?article s:abstract ?abstract .} 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?title ?abstract ?year  
WHERE {  
?article rdf:type a:Article-Reference . 
?article a:has-title ?title . 
?article a:has-date ?year . 
?article a:has-author ?author . 
?author a:full-name "Alon Y. Halevy" . 
} 

SELECT DISTINCT ?title ?abstract 
?year WHERE {  
?article rdf:type k:Article . 
?article k:engNameOfAccomplishment 
?title . 
?article k:yearOfAccomplishment 
?year . 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?author k:engNameOfPerson "Alon Y. 
Halevy" . 
OPTIONAL { ?article 
k:engAbstractOfAccomplishment 
?abstract . } 
} 

SELECT DISTINCT ?title ?abstract 
?year  
WHERE {  
?article rdf:type o:Article . 
?article o:label ?title . 
?article o:year ?year . 
?article o:author ?author . 
?author o: name "Alon Y. Halevy" . 
} 
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Q7: Retorne o nome dos autores, em par, que escreveram algum artigo juntos. 
SELECT DISTINCT ?name1 ?name2  
WHERE { 
  ?article rdf:type s:Article .  
  ?article s:publisher ?author1 . 
  ?article s:publisher ?author2 . 
  ?author1 s:name ?name1. 
  ?author2 s:name ?name2.   
  FILTER (?author1 != ?author2) 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?name1 ?name2  
WHERE { 
?article rdf:type a:Article-Reference . 
?article a:has-author ?author1 . 
?article a:has-author ?author2 . 
?author1 a:full-name ?name1 . 
?author2 a:full-name ?name2 . 
FILTER ( ?author1 != ?author2 )  
} 

SELECT DISTINCT ?name1 ?name2  
WHERE { 
?article rdf:type k:Article . 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author1 . 
?article k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?author2 . 
?author1 k:engNameOfPerson ?name1 . 
?author2 k:engNameOfPerson ?name2 . 
FILTER ( ?author1 != ?author2 ) 
} 

SELECT DISTINCT ?name1 ?name2  
WHERE { 
?article rdf:type o:Article . 
?article o:author ?author1 . 
?article o:author ?author2 . 
?author1 o:name ?name1 . 
?author2 o: name ?name2 . 
FILTER ( ?author1 != ?author2 )  
} 
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Q8: Retorne o nome dos autores que escreveram no mínimo dois artigos no mesmo ano. 
SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
  ?article1 s:publisher ?author . 
  ?article2 s:publisher ?author . 
  ?article1 s:year ?date . 
  ?article2 s:year ?date . 
  ?author s:name ?authorName . 
  FILTER (?article1 != ?article2) 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article1 a:has-author ?author . 
?article 2 a:has-author ?author . 
?article 1 a:has-date ?date . 
?article 2 a:has-date ?date . 
?author a:full-name ?authorName . 
 FILTER (?article1 != ?article2) 
} 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article1 k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?article2 k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?author . 
?article1 k:yearOfAccomplishment ?date 
. 
?article2 k:yearOfAccomplishment ?date 
. 
?author k:engNameOfPerson ?authorName 
. 
 FILTER (?article1 != ?article2) 
} 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article 1 o:author ?author . 
?article 2 o:author ?author . 
?article 1 o:year ?date . 
?article 2 o:year ?date . 
?author o:name ?authorName . 
 FILTER (?article1 != ?article2) 
} 
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Q9: Retorne o nome dos autores que publicaram o artigo "The LHAM Log-Structured History Data Access Method." 
SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
  ?article s:title "The LHAM Log-Structured History Data Access Method" . 
  ?article s:publisher ?author . 
  ?author s:name ?authorName . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article a:has-title "The LHAM Log-
Structured History Data Access 
Method" . 
?article a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?authorName . 
} 
 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article a:has-title "The LHAM Log-
Structured History Data Access Method" 
. 
?article a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?authorName . 
} 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article o:label "The LHAM Log-
Structured History Data Access 
Method" . 
?article o:author ?author . 
?author o:name ?authorName . 
} 
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Q10: Retorne o resumo, o ano, os autores do artigo entitulado "UnQL: A Query Language and Algebra for Semistructured Data Based on 
Structural Recursion" bem como o nome do Journal o qual ele foi publicado. 

SELECT ?abstract ?year ?authorName ?nameJournal  
WHERE { 
  ?article s:title "UnQL: A Query Language and Algebra for Semistructured Data Based on Structural Recursion" . 
  ?article s:abstract ?abstract . 
  ?article s:year ?year . 
  ?article s:inJournal ?journal . 
  ?article s:journal_name ?nameJournal . 
  ?article s:publisher ?author . 
  ?author s:name ?authorName . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT ?abstract ?year ?authorName 
?nameJournal  
WHERE { 
?article a:has-title "UnQL: A Query 
Language and Algebra for Semistructured 
Data Based on Structural Recursion." . 
?article a:has-date ?year . 
?article a:article-of-journal ?journal . 
?journal a:has-title ?nameJournal . 
?article a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?authorName . 
} 

SELECT ?abstract ?year ?authorName 
?nameJournal  
WHERE { 
?article k:engNameOfAccomplishment "UnQL: A 
Query Language and Algebra for 
Semistructured Data Based on Structural 
Recursion" . 
?article k:engAbstractOfAccomplishment 
?abstract . 
?article k:yearOfAccomplishment ?year . 
?article k:hasPubInfo ?t1 . 
?t1 k:hasSourceOfPublication ?journal . 
?journal k:engFullNameOfJournal ?nameJournal 
. 
?article k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?author . 
?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
} 

SELECT ?abstract ?year 
?authorName ?nameJournal  
WHERE { 
?article o:label "UnQL: A Query 
Language and Algebra for 
Semistructured Data Based on 
Structural Recursion." . 
?article o:year ?year . 
?article o:article-of-journal 
?journal . 
?journal o:jornal_name 
?nameJournal . 
?article o:author ?author . 
?author o:name ?authorName . 
} 
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Q11: Retorne o nome dos autores que publicaram no Journal "The VLDB Journal". 
SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article s:publisher ?author . 
?article s:inJournal ?inJournal . 
?inJournal s:journal_name "The VLDB Journal" . 
?author s:name ?authorName . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT ?authorName  
WHERE { 
?article a:has-author ?author . 
?article a:article-of-journal ?inJournal . 
?inJournal a:has-title "The VLDB Journal" 
. 
?author a:full-name ?authorName . 
} 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?article k:hasPubInfo ?t2 . 
?t2 k:hasSourceOfPublication ?inJournal . 
?inJournal k:engFullNameOfJournal "The VLDB 
Journal" . 
?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
} 

SELECT ?authorName  
WHERE { 
?article o:author ?author . 
?article o:article-of-journal 
?inJournal . 
?inJournal o:jornal_name "The 
VLDB Journal" . 
?author o:name ?authorName . 
} 
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Q12: Retorne todos nomes de Journals. 
SELECT DISTINCT ?nameJournal  
WHERE { 
?journal rdf:type s:Journal . 
?journal s:journal_name ?nameJournal . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?nameJournal  
WHERE { 
?journal rdf:type a:Journal . 
?journal a:has-title ?nameJournal . 
} 

SELECT DISTINCT ?nameJournal  
WHERE { 
?journal rdf:type k:Journal . 
?journal k:engFullNameOfJournal 
?nameJournal . 
} 

SELECT DISTINCT ?nameJournal  
WHERE { 
?journal rdf:type o:Journal . 
?journal o:journal_name ?nameJournal . 
} 

 

Q13: Retorne o nome de autores que escreveram artigos que foram publicados em 2001. 
SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article rdf:type s:Article . 
?article s:publisher ?author . 
?author s:name ?authorName . 
?article s:year "2001" . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article rdf:type a:Article-Reference . 
?article a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?authorName . 
?article a:has-date akt-date:2001 . 
} 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article rdf:type k:Article . 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
?article k:yearOfAccomplishment "2001" . 
} 

SELECT DISTINCT ?authorName  
WHERE { 
?article rdf:type o:Article . 
?article o:author ?author . 
?author o:name ?authorName . 
?article o:year “2001” . 
} 
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Q14: Retorne o nome dos autores que publicaram com Dan Suciu. 
SELECT DISTINCT ?name 
WHERE { 
  ?dansuciu rdf:type s:Person . 
  ?dansuciu s:name "Dan Suciu". 
  ?document s:publisher ?dansuciu . 
  ?document s:publisher ?author . 
  ?author s:name ?name 
  FILTER (?author!=?dansuciu) 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?name 
WHERE { 
?dansuciu rdf:type a:Person . 
?dansuciu a:full-name "Dan Suciu" . 
?document a:has-author ?dansuciu . 
?document a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?name . 
FILTER ( ?author != ?dansuciu )  
} 

SELECT DISTINCT ?name 
WHERE { 
?dansuciu rdf:type k:Person . 
?dansuciu k:engNameOfPerson "Dan Suciu" . 
?document k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?dansuciu . 
?document k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?author . 
?author k:engNameOfPerson ?name . 
FILTER ( ?author != ?dansuciu ) 
} 

SELECT DISTINCT ?name 
WHERE { 
  ?dansuciu rdf:type o:Person . 
  ?dansuciu o:name "Dan Suciu". 
  ?document o:author ?dansuciu . 
  ?document o:author ?author . 
  ?author o:name ?name 
  FILTER (?author!=?dansuciu) 
} 
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Q15: Retorne todos os artigos publicados em Proceedings. 
SELECT DISTINCT ?nameProceeding  
WHERE { 
?proc rdf:type s:Proceedings . 
?proc s:title ?nameProceeding . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT DISTINCT ?nameProceeding  
WHERE { 
?proc rdf:type a:Conference-
Proceeding-Reference . 
?proc a:has-title ?nameProceeding . 
} 

SELECT DISTINCT ?nameProceeding  
WHERE { 
?proc rdf:type k:Proceedings . 
?proc k:engFullNameOfProceeding 
?nameProceeding . 
} 

SELECT DISTINCT ?nameProceeding  
WHERE { 
?proc rdf:type o:Proceedings . 
?proc o:proceeding_name ?nameProceeding . 
} 

 

Q16: Retorne as propriedades de entrada de Journal. 
SELECT ?journal  
WHERE{ 
?journal rdf:type s:Journal . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT ?journal  
WHERE{ 
?journal rdf:type a:Journal . 
} 

SELECT ?journal  
WHERE{ 
?journal rdf:type k:Journal . 
} 

SELECT ?journal  
WHERE{ 
?journal rdf:type o:Journal . 
} 
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Q17: Retorne as propriedades de entrada de pessoas. 
SELECT ?person  
WHERE{ 
?person rdf:type s:Person . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI Swego 

SELECT ?person  
WHERE{ 
?person rdf:type a:Person . 
} 

SELECT ?person 
WHERE{ 
 ?person rdf:type k:Person . 
} 

SELECT ?person  
WHERE{ 
?person rdf:type o:Person . 
} 

 

Q18: Retorne as propriedades de entrada de artigos. 
SELECT ?article  
WHERE{ 
?article rdf:type s:Article . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI DBpedia 

SELECT ?article 
WHERE{ 
?article rdf:type a:Article-Reference . 
} 

SELECT ?article 
WHERE{ 
 ?article rdf:type k:Article . 
} 

SELECT ?article  
WHERE{ 
?article rdf:type o:Article . 
} 
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Q19: Retorne as propriedades de entrada de proceedings. 
SELECT ?proceedings  
WHERE{ 
?proceedings rdf:type s:Proceedings . 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI DBpedia 

SELECT ?proceedings 
WHERE{ 
?proceedings rdf:type a:Conference-
Proceeding-Reference . 
 . 
} 

SELECT ?proceedings 
WHERE{ 
 ?proceedings rdf:type k:Proceedings . 
} 

SELECT ?proceedings  
WHERE{ 
?proceedings rdf:type o:Proceedings . 
} 

 

Q20: Retorne os artigos que começam com a letra A 
SELECT ?title 
WHERE{ 
?article rdf:type s:Article . 
?article s:title ?title . 
FITLER regex (?title, “^A”, “i”) 
} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 
DBLP KISTI DBpedia 

SELECT ?title 
WHERE{ 
?article rdf:type a:Article-Reference . 
?article a:has-title ?title . 
FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 
} 

SELECT ?title 
WHERE{ 
?article rdf:type k:Article . 
?article k:engNameOfAccomplishment ?title . 
FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 
} 

SELECT ?title 
WHERE{ 
?article rdf:type o:Article . 
?article o:label ?title . 
FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 
} 
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* As ontologias SWRC, AKT, Kisti e Opus estão representadas por s, a, k e o respectivamente 

 Ontologia de Domínio SWRC – Ontologias Locais AKT (DBLP), Kisti, Opus (Swego) 
Classes 

#1 s:Article(ar) ← (dblp, a:Article-Reference(ar)); (kisti, k:Article(ar)); (swego, 
o:Article(ar)) 

#2 s:Journal(j) ← (dblp, a:Journal(j)); (kisti, k:Journal(j)); (swego, o:Journal(j)) 
#3 s:Person(p) ← (dblp, a:Person(p)); (kisti, k:Person(p)); (swego, o:Person(p) 
#4 s:Proceeding(pr) ← (dblp, a:Conference-Proceeding-Reference (pr)); (kisti, k:Proceeding(pr)); 

(swego, o:Proceeding(pr)) 
 Propriedades 

#5 s:title(ar,t), s:Article(ar)) ← (dblp, a:has-title(ar,t), a:Article-Reference(ar)); (kisti, 
k:engNameOfAccomplishment(ar,t), k:Accomplishment(ar)); (swego, o:label(ar,t), o:Article(ar)) 

#6 s:year(ar,y), s:Article(ar) ← (dblp, a:has-date(ar,y), a:Article-Reference(ar)); (kisti, 
k:yearOfAccomplishment(ar,y), k:Accomplishment(ar)); (swego, o:year(ar,y), o:Article(ar)) 

#7 s:abstract(ar,ab), s:Article(ar) ← (kisti, k:engAbstractOfAccomplishment(ar,ab), 
k:Accomplishment(ar)) 

#8 s:inJournal(ar,j), s:Article(ar) ← (dblp, a:article-of-journal(ar,j), a:Article-
Reference(ar);[ kisti, (k:hasPubInfo(ar,z), k:Article(z));(k, k:hasSourceOfPublication(z,j), 
k:Journal(j))]; (swego, o:article-of-journal(ar,j), o:Article(ar))  

#9 s:volume(j,v), s:Journal(j) ← (kisti, k:volumeOfJournal(j,v), k:Journal(j)); (swego, 
o:volume(j,v), o:Journal(j)) 

#10 s:journal_name(j,n), s:Journal(j) ← (dblp, a:has-title(j,n), a:Journal(j));( kisti, 
k:engFullNameOfJournal(j,n), k:Journal(j)); (swego, o:jornal_name(j,n), o:Journal(j)) 

#11 s:source(ar,s), s:Article(ar) ← (swego, o:ee(ar,s), o:Article(ar)) 
#12 s:inProceeding(ar,pr), s:Article(ar) ← (swego, o:isIncludedIn(ar,pr), o:Article(ar)) 
#13 s:publisher(ar,p), s:Person(p) ← (dblp, a:has-author(ar,p), a:Article-Reference(ar));[ kisti, 

(k:hasCreator(ar,p), k:CreatorInfor(z);(k:hasCreatorInfo(ar,z), k:Article(ar))]; (swego, 
o:author(ar,p), o:Article(ar)) 

#14 s:title(pr,t), s:Proceeding(p) ← (dblp, a:has-tite(pr,t), a:Conference-Proceeding-
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Reference(pr);( kisti, k:engNameOfProceeding(pr,t), k:Proceeding(p)); (swego, 
o:proceeding_name(pr,t), o:Proceeding(pr)) 

#15 s:volume(j,v), s:Journal(j) ← (kisti, k:volumeOfJournal(j,v), k:Journal(j)); (swego, 
o:volume(j,v), o:Journal(j)) 

#16 s:year(pr,y), s:Proceeding(p) ← (dblp, a:has-date(pr,y), a:Conference-Proceeding-Reference(p; 
(kisti, k:yearOfPublication(pr,y), k:Proceeding(pr); (swego, o:year(pr,y), o:Proceeding(pr)) 

#17 s:year(j,y), s:Journal(j) ← (dblp, a:has-date(j,y), a:Journal(j));( kisti, 
k:yearOfPublication(j,y), k:Journal(j)); (swego, o:year(j,y), o:Journal(j)) 
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1: Retorne o ano das publicações do Journal "ACM Computing Surveys" 

 

SELECT DISTINCT ?yr {  

 {{ 

  service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

   ?journal rdf:type k:Journal . 

   ?journal k:engFullNameOfJournal 'ACM Computing 

Surveys' . 

   ?journal k:yearOfPublication ?yr . 

  } 

 

 } UNION{ 

  service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

   ?journal rdf:type a:Journal . 

   ?journal a:has-title 'ACM Computing Surveys' . 

   ?journal a:has-date ?yr . 

  } 

 }}UNION{ 

           service <http://localhost:2020/opus>{ 

                 ?journal rdf:type o:Journal . 

                 ?journal o:journal_name "The VLDB Journal". 

                 ?journal o:year ?yr . 

           } 

      } 

} 

 
Q2: Retorne os títulos dos artigos que foram publicados em 2002 em Journals. 

 

SELECT DISTINCT ?articleTitle ?journalTitle { 

{ { 

  service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

   ?journal rdf:type k:Journal . 

   ?journal k:engFullNameOfJournal ?journalTitle . 

   ?article k:hasPubInfo ?t1 . 

   ?t1 k:hasSourceOfPublication ?journal . 

   ?article k:engNameOfAccomplishment ?articleTitle . 

   ?article k:yearOfAccomplishment ?year . 

   FILTER (?year = '2000')   

  } 

 }UNION{ 

  service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

   ?journal rdf:type a:Journal . 

   ?journal a:has-title ?journalTitle . 

   ?article a:article-of-journal ?journal . 

   ?article a:has-title ?articleTitle . 

   ?article a:has-date ?year . 

   FILTER ( ?year = akt-date:2000 ) 

  } 

 }}UNION{ 

           service <http://localhost:2020/opus>{ 

    ?journal rdf:type o:Journal . 

   ?journal o:jornal_name ?journalTitle . 

   ?article o:article-of-journal ?journal . 

   ?article o:label ?articleTitle . 

   ?article opus ?year . 

   FILTER ( ?year = akt-date:2000 ) 
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           } 

      } 

} 

} 

 

Q3: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor em no mínimo 

dois artigos. 
 

SELECT DISTINCT ?name { 

{ {service<http://localhost:2020/kistitest>{ 

   ?article1 k:hasCreatorInfo ?t1 . 

   ?t1 k:hasCreator ?person . 

   ?article2 k:hasCreatorInfo ?t2 . 

   ?t2 k:hasCreator ?person . 

   ?person k:engNameOfPerson ?name . 

   FILTER (?article1 != ?article2) 

  }  

 }UNION{ 

  service<http://localhost:2020/dblptest>{ 

   ?article1 a:has-author ?person . 

   ?article2 a:has-author ?person . 

   ?person a:full-name ?name . 

    FILTER (?article1 != ?article2) 

  } 

 }}UNION{ 

           service <http://localhost:2020/opus>{ 

   ?article1 o:author ?person . 

   ?article2 o:author ?person . 

   ?person o:name ?name . 

   FILTER (?article1 != ?article2) 

           } 

      } 

 } 

} 

 

Q4: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor de no mínimo 

um Proceeding e de no mínimo um artigo. 
 

SELECT DISTINCT ?person ?name { 

{ 

 { 

  service<http://localhost:2020/kistitest>{ 

   ?article rdf:type> k:Article . 

   ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 

   ?t1 k:hasCreator ?person . 

   ?inproc rdf:type> k:Proceeding . 

   ?inproc k:hasCreatorInfo ?t2 . 

   ?t2 k:hasCreator ?person . 

   ?person k:engNameOfPerson ?name . 

  } 

 } UNION  

 { 

  service<http://localhost:2020/dblptest>{ 

   ?article rdf:type> a:Article-Reference . 

   ?article a:has-author ?person . 
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   ?inproc rdf:type> a:Conference-Proceeding-Reference 

. 

   ?inproc a:has-author ?person . 

   ?person a:full-name ?name . 

 }}UNION{ 

           service <http://localhost:2020/opus>{ 

         ?article rdf:type o:Article . 

             ?article o:author ?person . 

        ?inproc rdf:type o:Proceedings . 

        ?inproc o:author ?person . 

        ?person o:name ?name 

          } 

      } 

} 

} 

 

Q5: Compute os autores que publicaram com Daniela Florescu. Retorne a 

biografia dos mesmos, se disponível! 
 

SELECT DISTINCT ?name ?bio { 

{{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?daniela rdf:type k:Person . 

  ?daniela k:engNameOfPerson "Daniela Florescu" . 

  ?document k:hasCreatorInfo ?t1 . 

  ?t1 k:hasCreator ?daniela . 

  ?document k:hasCreatorInfo ?t2 . 

  ?t2 k:hasCreator ?author . 

  ?author k:engNameOfPerson ?name . 

  FILTER ( ?author != ?daniela ) 

 } 

}UNION { 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?daniela rdf:type a:Person . 

  ?daniela a:full-name "Daniela Florescu" . 

  ?document a:has-author ?daniela . 

  ?document a:has-author ?author . 

  ?author a:full-name ?name . 

  FILTER ( ?author != ?daniela )  

 }}UNION{ 

           service <http://localhost:2020/opus>{ 

   ?daniela rdf:type o:Person . 

     ?daniela o:name "Daniela Florescu". 

     ?document o:author ?daniela . 

     ?document o:author ?author . 

     ?author o:name ?name 

     FILTER (?author!=?daniela) 

          } 

      } 

} 

} 

 

Q6: Retorne o título dos artigos publicados por Alon Y. Halevy, bem como o 

abstract (para os que possuem) e o ano. 
SELECT DISTINCT ?title ?abstract ?year WHERE {  
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 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?article rdf:type k:Article . 

  ?article k:engNameOfAccomplishment ?title . 

  ?article k:yearOfAccomplishment ?year . 

  ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 

  ?t1 k:hasCreator ?author . 

  ?author k:engNameOfPerson 'Alon Y. Halevy' . 

  OPTIONAL { ?article k:engAbstractOfAccomplishment 

?abstract . } 

 } 

 

  SEQUENCE{ 

 service<http://localhost:2020/sameas>{ 

  ?article owl:sameAs ?articled . 

 } 

  } 

 

  SEQUENCE{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?articled rdf:type a:Article-Reference . 

  ?articled a:has-title ?title . 

  ?articled a:has-date ?year . 

  ?articled a:has-author ?authord . 

  ?authord a:full-name 'Alon Y. Halevy' . 

 } 

  } 

  SEQUENCE{ 

 service<http://localhost:2020/sameas>{ 

  ?authord owl:sameAs ?authoropus . 

 } 

  } 

SEQUENCE{ 

           service <http://localhost:2020/opus>{ 

   ?daniela rdf:type o:Person . 

   ?daniela o:name "Daniela Florescu". 

   ?document o:author ?daniela . 

   ?document o:author ?authoropus . 

   ?authoropus o:name ?name 

   FILTER (?authoropus!=?daniela) 

          } 

      } 

} 

} 

 

Q7: Retorne o nome dos autores, em par, que escreveram algum artigo juntos. 
SELECT DISTINCT ?name1 ?name2 WHERE { 

{ 

service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

 ?article rdf:type k:Article . 

 ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 

 ?t1 k:hasCreator ?author1 . 

 ?article k:hasCreatorInfo ?t2 . 

 ?t2 k:hasCreator ?author2 . 

 ?author1 k:engNameOfPerson ?name1 . 

 ?author2 k:engNameOfPerson ?name2 . 

 FILTER ( ?author1 != ?author2 ) 

}} UNION { 
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   service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

 ?article rdf:type a:Article-Reference . 

 ?article a:has-author ?author1 . 

 ?article a:has-author ?author2 . 

 ?author1 a:full-name ?name1 . 

 ?author2 a:full-name ?name2 . 

 FILTER ( ?author1 != ?author2 )  

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?article rdf:type o:Article . 

 ?article o:label ?title . 

 ?article o:year ?year . 

 ?article o:author ?author . 

 ?author o: name "Alon Y. Halevy" . 

   } 

  } 

 } 

} 

 

Q8: Retorne o nome dos autores que escreveram no mínimo dois artigos no 

mesmo ano. 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 

{ 

service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

?article1 k:hasCreatorInfo ?t1 . 

?t1 k:hasCreator ?author . 

?article2 k:hasCreatorInfo ?t2 . 

?t2 k:hasCreator ?author . 

?article1 k:yearOfAccomplishment ?date . 

?article2 k:yearOfAccomplishment ?date . 

?author k:engNameOfPerson ?authorName . 

 FILTER (?article1 != ?article2) 

}}UNION{ 

service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

?article1 a:has-author ?author . 

?article2 a:has-author ?author . 

?article1 a:has-date ?date . 

?article2 a:has-date ?date . 

?author a:full-name ?authorName . 

 FILTER (?article1 != ?article2) 

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?article rdf:type o:Article . 

 ?article o:author ?author1 . 

 ?article o:author ?author2 . 

 ?author1 o:name ?name1 . 

 ?author2 o: name ?name2 . 

 FILTER ( ?author1 != ?author2 )  

   } 

  } 

 } 

} 
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Q9: Retorne o nome dos autores que publicaram o artigo "The LHAM Log-

Structured History Data Access Method." 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 

{{ 

service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

?article k:engNameOfAccomplishment "The LHAM Log-Structured History 

Data Access Method" . 

?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 

?t1 k:hasCreator ?author . 

?author k:engNameOfPerson ?authorName . 

}}UNION{ 

service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

?article a:has-title "The LHAM Log-Structured History Data Access 

Method" . 

?article a:has-author ?author . 

?author a:full-name ?authorName . 

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?article o:label "UnQL: A Query Language and Algebra for 

Semistructured Data Based on Structural Recursion." . 

      ?article o:year ?year . 

      ?article o:article-of-journal ?journal . 

?journal o:jornal_name ?nameJournal . 

?article o:author ?author . 

?author o:name ?authorName .  } 

 } 

} 

 

Q10: Retorne o resumo, o ano, os autores do artigo entitulado "UnQL: A Query 

Language and Algebra for Semistructured Data Based on Structural Recursion" 

bem como o nome do Journal o qual ele foi publicado. 
SELECT ?abstract ?year ?authorName ?nameJournal WHERE { 

{{ 

service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

 ?article k:engNameOfAccomplishment "UnQL: A Query Language and 

Algebra for Semistructured Data Based on Structural Recursion" . 

 ?article k:engAbstractOfAccomplishment ?abstract . 

 ?article k:yearOfAccomplishment ?year . 

 ?article k:hasPubInfo ?t1 . 

 ?t1 k:hasSourceOfPublication ?journal . 

 ?journal k:engFullNameOfJournal ?nameJournal . 

 ?article k:hasCreatorInfo ?t2 . 

 ?t2 k:hasCreator ?author . 

 ?author k:engNameOfPerson ?authorName . 

}}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 

 ?articledblp a:has-title "UnQL: A Query Language and Algebra for 

Semistructured Data Based on Structural Recursion." . 

 ?articledblp a:has-date ?year . 

 ?articledblp a:article-of-journal ?journal . 

 ?journaldblp a:has-title ?nameJournal . 

 ?articledblp a:has-author ?author . 

 ?author a:full-name ?authorName . 

 } 

} 

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 
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     ?article o:label "UnQL: A Query Language and Algebra for 

Semistructured Data Based on Structural Recursion." . 

     ?article o:year ?year . 

     ?article o:article-of-journal ?journal . 

     ?journal o:jornal_name ?nameJournal . 

     ?article o:author ?author . 

     ?author o:name ?authorName .  } 

 } 

} 

 

Q11: Retorne o nome dos autores que publicaram no Journal "The VLDB 

Journal". 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 

{{ 

service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

   ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 

   ?t1 k:hasCreator ?author . 

   ?article k:hasPubInfo ?t2 . 

   ?t2 k:hasSourceOfPublication ?inJournal . 

   ?inJournal k:engFullNameOfJournal "The VLDB Journal" . 

   ?author k:engNameOfPerson ?authorName . 

}}UNION{ 

service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

   ?article a:has-author ?author . 

   ?article a:article-of-journal ?inJournal . 

   ?inJournal a:has-title "The VLDB Journal" . 

   ?author a:full-name ?authorName . 

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?article o:author ?author . 

 ?article o:article-of-journal ?inJournal . 

 ?inJournal o:jornal_name "The VLDB Journal" . 

 ?author o:name ?authorName . 

 } 

} 

} 

 

Q12: Retorne todos nomes de Journals. 
SELECT DISTINCT ?nameJournal WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?journal rdf:type k:Journal . 

  ?journal k:engFullNameOfJournal ?nameJournal . 

  }} UNION { 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?journal rdf:type a:Journal . 

  ?journal a:has-title ?nameJournal . 

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?journal rdf:type o:Journal . 

 ?journal o:journal_name ?nameJournal . 

   } 

  } 

} 
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Q13: Retorne o nome de autores que escreveram artigos que foram publicados em 

2001. 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article s:publisher ?author . 

  ?author s:name ?authorName . 

  ?article s:year "2001" . 

 }} UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article swrc:publisher ?author . 

  ?author s:name ?authorName . 

  ?article s:year "2001" . 

 }}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?article rdf:type o:Article . 

 ?article o:author ?author . 

 ?author o:name ?authorName . 

 ?article o:year “2001” . 

   } 

  } 

} 

 

Q14: Return the name of authors that have published with Dan Suciu. 
SELECT DISTINCT ?name WHERE { 

 { 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?dansuciu rdf:type k:Person . 

  ?dansuciu k:engNameOfPerson "Dan Suciu" . 

  ?document k:hasCreatorInfo ?t1 . 

  ?t1 k:hasCreator ?dansuciu . 

  ?document k:hasCreatorInfo ?t2 . 

  ?t2 k:hasCreator ?author . 

  ?author k:engNameOfPerson ?name . 

  FILTER ( ?author != ?dansuciu ) 

 }}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?dansuciu rdf:type a:Person . 

  ?dansuciu a:full-name "Dan Suciu" . 

  ?document a:has-author ?dansuciu . 

  ?document a:has-author ?author . 

  ?author a:full-name ?name . 

  FILTER ( ?author != ?dansuciu )  

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?dansuciu rdf:type o:Person . 

 ?dansuciu o:name "Dan Suciu". 

 ?document o:author ?dansuciu . 

 ?document o:author ?author . 

 ?author o:name ?name 

 FILTER (?author!=?dansuciu) 

  } 
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 } 

}  

 

Q15: Retorne todos os artigos publicados em Proceedings. 
SELECT DISTINCT ?nameProceeding WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?proc rdf:type k:Proceedings . 

  ?proc k:engFullNameOfProceeding ?nameProceeding . 

 }}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?proc rdf:type a:Conference-Proceeding-Reference . 

  ?proc a:has-title ?nameProceeding . 

}}UNION{ 

   service <http://localhost:2020/opus>{ 

 ?proc rdf:type o:Proceedings . 

 ?proc o:proceeding_name ?nameProceeding . 

  } 

 } 

} 

 

Q16: Retorne os tipos Journals 
SELECT DISTINCT ?journal WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?journal rdf:type k:Journal . 

   }}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?journal rdf:type a:Journal . 

 }}UNION{ 

     service <http://localhost:2020/opus>{ 

        ?journal rdf:type o:Journal .   

     } 

  } 

} 

 
Q17: Retorne os tipos Pessoas 

SELECT DISTINCT ?person WHERE { 

{   

 { 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?person rdf:type k:Person . 

 }} 

      UNION{ 

   service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?person rdf:type a:Person . 

   } 

      }} 

      UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 

  ?person rdf:type d:Person .  

 }}UNION{ 

     service <http://localhost:2020/opus>{ 
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           ?person rdf:type o:Person .      

     } 

  } 

} 

 
Q18: Retorne os tipos Artigos 

SELECT DISTINCT ?article WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?article rdf:type k:Article . 

   }}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?article rdf:type a:Article-Reference . 

 }}UNION{ 

     service <http://localhost:2020/opus>{ 

           ?article rdf:type o:Article .      

     } 

  } 

} 

 
Q19: Retorne todos os Proceedings. 

SELECT DISTINCT ?proc WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?proc rdf:type k:Proceedings . 

 }}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?proc rdf:type a:Conference-Proceeding-Reference . 

 }}UNION{ 

     service <http://localhost:2020/opus>{ 

           ?proc rdf:type o:Proceedings .     } 

  } 

} 

 
Q20: Retorne os Artigos que começam com a letra A 

SELECT DISTINCT ?proc WHERE { 

{ 

 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 

  ?article rdf:type k:Article . 

            ?article k:engNameOfAccomplishment ?title . 

            FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 

 }}UNION{ 

 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 

  ?article rdf:type a:Article-Reference . 

            ?article a:has-title ?title . 

            FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 

 }}UNION{ 

     service <http://localhost:2020/opus>{ 

  ?article rdf:type o:Article . 

  ?article o:label ?title . 

  FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 

  } 

} 
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Q1: Retorne o ano das publicações do Journal "ACM Computing Surveys" 
 
SELECT DISTINCT ?yr {  
 { 
  service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
   ?journal rdf:type k:Journal . 
   ?journal k:engFullNameOfJournal 'ACM Computing 
Surveys' . 
   ?journal k:yearOfPublication ?yr . 
  } 
 
 } UNION{ 
  service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
   ?journal rdf:type a:Journal . 
   ?journal a:has-title 'ACM Computing Surveys' . 
   ?journal a:has-date ?yr . 
  } 
 } 
} 

 
Q2: Retorne os títulos dos artigos que foram publicados em 2002 em Journals. 

 
SELECT DISTINCT ?articleTitle ?journalTitle { 
 { 
  service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
   ?journal rdf:type k:Journal . 
   ?journal k:engFullNameOfJournal ?journalTitle . 
   ?article k:hasPubInfo ?t1 . 
   ?t1 k:hasSourceOfPublication ?journal . 
   ?article k:engNameOfAccomplishment ?articleTitle . 
   ?article k:yearOfAccomplishment ?year . 
   FILTER (?year = '2000')   
  } 
 }UNION{ 
  service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
   ?journal rdf:type a:Journal . 
   ?journal a:has-title ?journalTitle . 
   ?article a:article-of-journal ?journal . 
   ?article a:has-title ?articleTitle . 
   ?article a:has-date ?year . 
   FILTER ( ?year = akt-date:2000 ) 
  } 
 } 
} 

 
Q3: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor em no mínimo 

dois artigos. 
 
SELECT DISTINCT ?name { 
 {service<http://localhost:2020/kistitest>{ 
   ?article1 k:hasCreatorInfo ?t1 . 
   ?t1 k:hasCreator ?person . 
   ?article2 k:hasCreatorInfo ?t2 . 
   ?t2 k:hasCreator ?person . 
   ?person k:engNameOfPerson ?name . 
   FILTER (?article1 != ?article2) 
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  }  
 }UNION{ 
  service<http://localhost:2020/dblptest>{ 
   ?article1 a:has-author ?person . 
   ?article2 a:has-author ?person . 
   ?person a:full-name ?name . 
    FILTER (?article1 != ?article2) 
  } 
 } SEQUENCE { 
  service<http://localhost:2020/dbpedia>{ 
    ?persondbpedia d:name ?name . 
  } 
 } 
} 

 
Q4: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor de no mínimo 

um Proceeding e de no mínimo um artigo. 
 
SELECT DISTINCT ?person ?name { 
{ 
 { 
  service<http://localhost:2020/kistitest>{ 
   ?article rdf:type> k:Article . 
   ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
   ?t1 k:hasCreator ?person . 
   ?inproc rdf:type> k:Proceeding . 
   ?inproc k:hasCreatorInfo ?t2 . 
   ?t2 k:hasCreator ?person . 
   ?person k:engNameOfPerson ?name . 
  } 
 } UNION  
 { 
  service<http://localhost:2020/dblptest>{ 
   ?article rdf:type> a:Article-Reference . 
   ?article a:has-author ?person . 
   ?inproc rdf:type> a:Conference-Proceeding-Reference 
. 
   ?inproc a:has-author ?person . 
   ?person a:full-name ?name . 
  } 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service<http://localhost:2020/sameas>{ 
   ?person owl:sameas ?persondbpedia . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service<http://localhost:2020/dbpedia>{ 
   ?persondbpedia d:name ?name . 
 } 
} 
} 
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Q5: Compute os autores que publicaram com Daniela Florescu. Retorne a 

biografia dos mesmos, se disponível! 
 
SELECT DISTINCT ?name ?bio { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?daniela rdf:type k:Person . 
  ?daniela k:engNameOfPerson "Daniela Florescu" . 
  ?document k:hasCreatorInfo ?t1 . 
  ?t1 k:hasCreator ?daniela . 
  ?document k:hasCreatorInfo ?t2 . 
  ?t2 k:hasCreator ?author . 
  ?author k:engNameOfPerson ?name . 
  FILTER ( ?author != ?daniela ) 
 } 
}UNION { 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?daniela rdf:type a:Person . 
  ?daniela a:full-name "Daniela Florescu" . 
  ?document a:has-author ?daniela . 
  ?document a:has-author ?author . 
  ?author a:full-name ?name . 
  FILTER ( ?author != ?daniela )  
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service<http://localhost:2020/sameas>{ 
  ?author owl:sameas ?authordbpedia . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
service<http://localhost:2020/dbpedia>{ 
  ?daniela rdf:type> d:Person . 
  ?daniela d:name "Daniela Florescu" . 
  ?authordbpedia d:name ?name . 
  OPTIONAL { ?authordbpedia d:abstract ?bio .} 
 } 
 } 
} 

 
Q6: Retorne o título dos artigos publicados por Alon Y. Halevy, bem como o 

abstract (para os que possuem) e o ano. 
SELECT DISTINCT ?title ?abstract ?year WHERE {  
 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?article rdf:type k:Article . 
  ?article k:engNameOfAccomplishment ?title . 
  ?article k:yearOfAccomplishment ?year . 
  ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
  ?t1 k:hasCreator ?author . 
  ?author k:engNameOfPerson 'Alon Y. Halevy' . 
  OPTIONAL { ?article k:engAbstractOfAccomplishment 
?abstract . } 
 } 
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  SEQUENCE{ 
 service<http://localhost:2020/sameas>{ 
  ?article owl:sameAs ?articled . 
 } 
  } 
 
  SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?articled rdf:type a:Article-Reference . 
  ?articled a:has-title ?title . 
  ?articled a:has-date ?year . 
  ?articled a:has-author ?authord . 
  ?authord a:full-name 'Alon Y. Halevy' . 
 } 
  } 
  SEQUENCE{ 
 service<http://localhost:2020/sameas>{ 
  ?authord owl:sameAs ?authordb . 
 } 
  } 
  SEQUENCE{ 
 service<http://localhost:2020/dbpedia>{ 
  ?authordb d:name 'Alon Y. Halevy' . 
 } 
  } 
 } 
} 

 
Q7: Retorne o nome dos autores, em par, que escreveram algum artigo juntos. 
SELECT DISTINCT ?name1 ?name2 WHERE { 
{ 
service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
 ?article rdf:type k:Article . 
 ?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
 ?t1 k:hasCreator ?author1 . 
 ?article k:hasCreatorInfo ?t2 . 
 ?t2 k:hasCreator ?author2 . 
 ?author1 k:engNameOfPerson ?name1 . 
 ?author2 k:engNameOfPerson ?name2 . 
 FILTER ( ?author1 != ?author2 ) 
}} UNION { 
service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
 ?article rdf:type a:Article-Reference . 
 ?article a:has-author ?author1 . 
 ?article a:has-author ?author2 . 
 ?author1 a:full-name ?name1 . 
 ?author2 a:full-name ?name2 . 
 FILTER ( ?author1 != ?author2 )  
}} 
SEQUENCE{ 
  service <http://localhost:2020/sameas>{ 
 ?author1 owl ?author1d . 
 ?author2 d:name ?author2d . 
  } 
} 
SEQUENCE{ 
  service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
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 ?author1d d:name ?name1 . 
 ?author2d d:name ?name2 . 
  } 
} 
} 

 
Q8: Retorne o nome dos autores que escreveram no mínimo dois artigos no 

mesmo ano. 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 
{ 
service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
?article1 k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?article2 k:hasCreatorInfo ?t2 . 
?t2 k:hasCreator ?author . 
?article1 k:yearOfAccomplishment ?date . 
?article2 k:yearOfAccomplishment ?date . 
?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
 FILTER (?article1 != ?article2) 
}}UNION{ 
service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
?article1 a:has-author ?author . 
?article2 a:has-author ?author . 
?article1 a:has-date ?date . 
?article2 a:has-date ?date . 
?author a:full-name ?authorName . 
 FILTER (?article1 != ?article2) 
} 
}  
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/sameas>{ 
 ?author owl ?authordb . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
  ?authordb d:name ?authorName . 
 } 
} 
} 

 
Q9: Retorne o nome dos autores que publicaram o artigo "The LHAM Log-

Structured History Data Access Method." 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 
{ 
service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
?article k:engNameOfAccomplishment "The LHAM Log-Structured History 
Data Access Method" . 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
}}UNION{ 
service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
?article a:has-title "The LHAM Log-Structured History Data Access 
Method" . 
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?article a:has-author ?author . 
?author a:full-name ?authorName . 
}} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/sameas>{ 
    ?author owl ?authordb . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
   ?authordb d:name ?authorName . 
 } 
}  
}    

 
Q10: Retorne o resumo, o ano, os autores do artigo entitulado "UnQL: A Query 
Language and Algebra for Semistructured Data Based on Structural Recursion" 

bem como o nome do Journal o qual ele foi publicado. 
SELECT ?abstract ?year ?authorName ?nameJournal WHERE { 
 
service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
 ?article k:engNameOfAccomplishment "UnQL: A Query Language and 
Algebra for Semistructured Data Based on Structural Recursion" . 
 ?article k:engAbstractOfAccomplishment ?abstract . 
 ?article k:yearOfAccomplishment ?year . 
 ?article k:hasPubInfo ?t1 . 
 ?t1 k:hasSourceOfPublication ?journal . 
 ?journal k:engFullNameOfJournal ?nameJournal . 
 ?article k:hasCreatorInfo ?t2 . 
 ?t2 k:hasCreator ?author . 
 ?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/sameas>{ 
 ?article owl:sameAs ?articledblp . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
 ?articledblp a:has-title "UnQL: A Query Language and Algebra for 
Semistructured Data Based on Structural Recursion." . 
 ?articledblp a:has-date ?year . 
 ?articledblp a:article-of-journal ?journal . 
 ?journaldblp a:has-title ?nameJournal . 
 ?articledblp a:has-author ?author . 
 ?author a:full-name ?authorName . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/sameas>{ 
 ?author owl:sameAs ?authordb . 
 } 
} 
service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
 ?authordb d:name ?authorName . 
} 
} 
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Q11: Retorne o nome dos autores que publicaram no Journal "The VLDB 

Journal". 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 
{ 
service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
?article k:hasCreatorInfo ?t1 . 
?t1 k:hasCreator ?author . 
?article k:hasPubInfo ?t2 . 
?t2 k:hasSourceOfPublication ?inJournal . 
?inJournal k:engFullNameOfJournal "The VLDB Journal" . 
?author k:engNameOfPerson ?authorName . 
}}UNION{ 
service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
?article a:has-author ?author . 
?article a:article-of-journal ?inJournal . 
?inJournal a:has-title "The VLDB Journal" . 
?author a:full-name ?authorName . 
}} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/sameas>{ 
 ?author owl:sameAs ?authordb . 
 } 
} 
SEQUENCE{ 
 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
 ?authordb d:name ?authorName . 
 } 
} 
} 

 
Q12: Retorne todos nomes de Journals. 

SELECT DISTINCT ?nameJournal WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?journal rdf:type k:Journal . 
  ?journal k:engFullNameOfJournal ?nameJournal . 
  }} UNION { 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?journal rdf:type a:Journal . 
  ?journal a:has-title ?nameJournal . 
  } 
 } 
} 

 
Q13: Retorne o nome de autores que escreveram artigos que foram publicados em 

2001. 
SELECT DISTINCT ?authorName WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?article rdf:type s:Article . 
  ?article s:publisher ?author . 
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  ?author s:name ?authorName . 
  ?article s:year "2001" . 
 }} UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?article rdf:type s:Article . 
  ?article swrc:publisher ?author . 
  ?author s:name ?authorName . 
  ?article s:year "2001" . 
 } 
} 
} 

 
Q14: Return the name of authors that have published with Dan Suciu. 

SELECT DISTINCT ?name WHERE { 
 { 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?dansuciu rdf:type k:Person . 
  ?dansuciu k:engNameOfPerson "Dan Suciu" . 
  ?document k:hasCreatorInfo ?t1 . 
  ?t1 k:hasCreator ?dansuciu . 
  ?document k:hasCreatorInfo ?t2 . 
  ?t2 k:hasCreator ?author . 
  ?author k:engNameOfPerson ?name . 
  FILTER ( ?author != ?dansuciu ) 
 }}UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?dansuciu rdf:type a:Person . 
  ?dansuciu a:full-name "Dan Suciu" . 
  ?document a:has-author ?dansuciu . 
  ?document a:has-author ?author . 
  ?author a:full-name ?name . 
  FILTER ( ?author != ?dansuciu )  
 }} 
     SEQUENCE{ 
  service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
  ?dansuciu rdf:type d:Person . 
  ?dansuciu d:name "Dan Suciu" . 
  ?author d:name ?name . 
  } 
     } 
}  

 
Q15: Retorne todos os artigos publicados em Proceedings. 

SELECT DISTINCT ?nameProceeding WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?proc rdf:type k:Proceedings . 
  ?proc k:engFullNameOfProceeding ?nameProceeding . 
 }}UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?proc rdf:type a:Conference-Proceeding-Reference . 
  ?proc a:has-title ?nameProceeding . 
 }} 
} 
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Q16: Retorne os tipos Journals 

SELECT DISTINCT ?journal WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?journal rdf:type k:Journal . 
   }}UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?journal rdf:type a:Journal . 
 }} 
} 

 
Q17: Retorne os tipos Pessoas 

SELECT DISTINCT ?person WHERE { 
{   
 { 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?person rdf:type k:Person . 
 }} 
      UNION{ 
   service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?person rdf:type a:Person . 
   } 
      }} 
      UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dbpedia>{ 
  ?person rdf:type d:Person .  
 } 
   } 
 } 
} 

 
Q18: Retorne os tipos Artigos 

SELECT DISTINCT ?article WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?article rdf:type k:Article . 
   }}UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?article rdf:type a:Article-Reference . 
 }} 
} 

 
Q19: Retorne todos os Proceedings. 

SELECT DISTINCT ?proc WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?proc rdf:type k:Proceedings . 
 }}UNION{ 
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 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?proc rdf:type a:Conference-Proceeding-Reference . 
 }} 
} 

 
Q20: Retorne os Artigos que começam com a letra A 

SELECT DISTINCT ?proc WHERE { 
{ 
 service <http://localhost:2020/kistitest>{ 
  ?article rdf:type k:Article . 
            ?article k:engNameOfAccomplishment ?title . 
            FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 
 }}UNION{ 
 service <http://localhost:2020/dblptest>{ 
  ?article rdf:type a:Article-Reference . 
            ?article a:has-title ?title . 
            FILTER regex (?title, “^A”, “i”) 
 }} 
} 

 



G
Consultas SPARQL

Experimento 2 - Cenário 2
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Q1: Retorne o ano das publicações do Journal "ACM Computing Surveys" 
 
SELECT DISTINCT ?yr 

WHERE { 

  ?journal rdf:type s:Journal . 

  ?journal s:journal_name "ACM Computing Surveys". 

  ?journal s:year ?yr . 

} 

 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT ?yr  

WHERE { 

?journal rdf:type 

a:Journal . 

?journal a:has-title 

"ACM Computing Surveys" 

. 

?journal a:has-date ?yr 

. 

} 

SELECT DISTINCT ?yr  

WHERE {  

?journal rdf:type k:Journal . 

?journal 

k:engFullNameOfJournal "ACM 

Computing Surveys" . 

?journal k:yearOfPublication 

?yr . 

} 

- 

 

Q2: Retorne os títulos dos artigos que foram publicados em 2002 em Journals. 
SELECT DISTINCT ?articleTitle ?journalTitle  

WHERE { 

 ?journal rdf:type s:Journal . 

 ?journal s:journal_name ?journalTitle . 

 ?article s:inJournal ?journal . 

 ?article s:title ?articleTitle . 

 ?article s:year ?year . 

FILTER (?year = "2000") 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT 

?articleTitle 

?journalTitle  

WHERE { 

?journal rdf:type 

a:Journal . 

?journal a:has-title 

?journalTitle . 

?article a:article-of-

journal ?journal . 

?article a:has-title 

?articleTitle . 

?article a:has-date 

?year . 

FILTER ( ?year = akt-

date:2000 ) 

} 

SELECT DISTINCT ?articleTitle 

?journalTitle WHERE { 

?journal rdf:type k:Journal . 

?journal 

k:engFullNameOfJournal 

?journalTitle . 

?article k:hasPubInfo ?t1 . 

?t1 k:hasSourceOfPublication 

?journal . 

?article 

k:engNameOfAccomplishment 

?articleTitle . 

?article 

k:yearOfAccomplishment ?year 

. 

FILTER (?year = "2000")  

} 

- 

 

Q3: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor em no mínimo 

dois artigos. 
 
SELECT DISTINCT ?name 

WHERE { 

 ?article1 s:publisher ?person . 
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 ?article2 s:publisher ?person . 

 ?person s:name ?name . 

 FILTER (?article1 != ?article2)  

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT ?name 

WHERE{ 

?article1 a:has-author 

?person . 

?article2 a:has-author 

?person . 

?person a:full-name 

?name . 

 FILTER (?article1 != 

?article2) 

} 

SELECT DISTINCT ?name  

WHERE{ 

?article1 k:hasCreatorInfo 

?t1 . 

?t1 k:hasCreator ?person . 

?article2 k:hasCreatorInfo 

?t2 . 

?t2 k:hasCreator ?person . 

?person k:engNameOfPerson 

?name . 

FILTER (?article1 != 

?article2) 

} 

SELECT DISTINCT 

?name  

WHERE{ 

 ?person d:name 

?name . 

} 

 

Q4: Retorne o nome de todas as pessoas que ocorrem como autor de no mínimo 

um Proceeding e de no mínimo um artigo. 
SELECT DISTINCT ?person ?name 

WHERE { 

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article s:publisher ?person . 

  ?inproc rdf:type s:Proceedings . 

  ?inproc s:publisher ?person . 

  ?person s:name ?name 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT ?person 

?name  

WHERE{ 

?article rdf:type 

a:Article-Reference . 

?article a:has-author 

?person . 

?inproc rdf:type 

a:Conference-

Proceeding-Reference . 

?inproc a:has-author 

?person . 

?person a:full-name 

?name . 

} 

SELECT DISTINCT ?person ?name  

WHERE{ 

?article rdf:type k:Article . 

?article k:hasCreatorInfo ?t1 

. 

?t1 k:hasCreator ?person . 

?inproc rdf:type k:Proceeding 

. 

?inproc k:hasCreatorInfo ?t2 

. 

?t2 k:hasCreator ?person . 

?person k:engNameOfPerson 

?name . 

} 

SELECT 

DISTINCT ?name  

WHERE{ 

 ?person 

d:name ?name . 

} 

 

Q5: Compute os autores que publicaram com Daniela Florescu. Retorne a 

biografia dos mesmos, se disponível! 

SELECT DISTINCT ?name ?bio 

WHERE { 

  ?daniela rdf:type s:Person . 

  ?daniela s:name "Daniela Florescu". 

  ?document swrc:publisher ?daniela . 

  ?document swrc:publisher ?author . 

  ?author s:name ?name 
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  OPTIONAL {?author swrc:description ?bio . } 

  FILTER (?author!=?daniela) 

  } 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT ?name 

?bio 

WHERE { 

?daniela rdf:type 

a:Person . 

?daniela a:full-name 

"Daniela Florescu" . 

?document a:has-author 

?daniela . 

?document a:has-author 

?author . 

?author a:full-name 

?name . 

FILTER ( ?author != 

?daniela )  

} 

SELECT DISTINCT ?name 

?bio 

WHERE { 

?daniela rdf:type 

k:Person . 

?daniela 

k:engNameOfPerson 

"Daniela Florescu" . 

?document 

k:hasCreatorInfo ?t1 

. 

?t1 k:hasCreator 

?daniela . 

?document 

k:hasCreatorInfo ?t2 

. 

?t2 k:hasCreator 

?author . 

?author 

k:engNameOfPerson 

?name . 

FILTER ( ?author != 

?daniela ) 

} 

SELECT DISTINCT 

?name ?bio 

WHERE { 

?daniela rdf:type 

d:Person. 

?daniela d:name 

"Daniela Florescu" . 

?author d:name ?name 

. 

OPTIONAL { ?author 

d:abstract ?bio .  

} 

 

Q6: Retorne o título dos artigos publicados por Alon Y. Halevy, bem como o 

abstract (para os que possuem) e o ano. 
SELECT DISTINCT ?title ?abstract ?year  

WHERE {  

  ?article rdf:type s:Article . 

  ?article s:title ?title . 

  ?article s:year ?year . 

  ?article s:publisher ?author . 

  ?author s:name "Alon Y. Halevy" .   

  OPTIONAL {?article s:abstract ?abstract .} 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT 

?title ?abstract 

?year  

WHERE {  

?article rdf:type 

a:Article-Reference . 

?article a:has-title 

?title . 

?article a:has-date 

?year . 

?article a:has-author 

?author . 

?author a:full-name 

"Alon Y. Halevy" . 

} 

SELECT DISTINCT ?title 

?abstract ?year WHERE {  

?article rdf:type k:Article . 

?article 

k:engNameOfAccomplishment 

?title . 

?article 

k:yearOfAccomplishment ?year 

. 

?article k:hasCreatorInfo ?t1 

. 

?t1 k:hasCreator ?author . 

?author k:engNameOfPerson 

"Alon Y. Halevy" . 

OPTIONAL { ?article 

k:engAbstractOfAccomplishment 

SELECT DISTINCT 

?title ?abstract 

?year  

WHERE { 

?author d:name 

"Alon Y. Halevy" 

. 

} 
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?abstract . } 

} 

 

Q7: Retorne o nome dos autores, em par, que escreveram algum artigo juntos. 
SELECT DISTINCT ?name1 ?name2  

WHERE { 

  ?article rdf:type s:Article .  

  ?article s:publisher ?author1 . 

  ?article s:publisher ?author2 . 

  ?author1 s:name ?name1. 

  ?author2 s:name ?name2.   

  FILTER (?author1 != ?author2) 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT ?name1 

?name2  

WHERE { 

?article rdf:type 

a:Article-Reference . 

?article a:has-author 

?author1 . 

?article a:has-author 

?author2 . 

?author1 a:full-name 

?name1 . 

?author2 a:full-name 

?name2 . 

FILTER ( ?author1 != 

?author2 )  

} 

SELECT DISTINCT 

?name1 ?name2  

WHERE { 

?article rdf:type 

k:Article . 

?article 

k:hasCreatorInfo ?t1 

. 

?t1 k:hasCreator 

?author1 . 

?article 

k:hasCreatorInfo ?t2 

. 

?t2 k:hasCreator 

?author2 . 

?author1 

k:engNameOfPerson 

?name1 . 

?author2 

k:engNameOfPerson 

?name2 . 

FILTER ( ?author1 != 

?author2 ) 

} 

SELECT DISTINCT 

?name1 ?name2  

WHERE { 

?author1 d:name 

?name1 . 

?author2 d:name 

?name2 . 

} 

 

Q8: Retorne o nome dos autores que escreveram no mínimo dois artigos no mesmo 

ano. 
SELECT DISTINCT ?authorName  

WHERE { 

  ?article1 s:publisher ?author . 

  ?article2 s:publisher ?author . 

  ?article1 s:year ?date . 

  ?article2 s:year ?date . 

  ?author s:name ?authorName . 

  FILTER (?article1 != ?article2) 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
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SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?a1 a:has-author 

?author . 

?a2 a:has-author 

?author . 

?a1 a:has-date ?date . 

?a2 a:has-date ?date . 

?author a:full-name 

?authorName . 

 FILTER (?article1 != 

?article2) 

} 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?article1 

k:hasCreatorInfo ?t1 . 

?t1 k:hasCreator 

?author . 

?article2 

k:hasCreatorInfo ?t2 . 

?t2 k:hasCreator 

?author . 

?article1 

k:yearOfAccomplishment 

?date . 

?article2 

k:yearOfAccomplishment 

?date . 

?author 

k:engNameOfPerson 

?authorName . 

 FILTER (?article1 != 

?article2) 

} 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?author d:name 

?authorName . 

} 

 

Q9: Retorne o nome dos autores que publicaram o artigo "The LHAM Log-

Structured History Data Access Method." 

SELECT DISTINCT ?authorName  

WHERE { 

  ?article s:title "The LHAM Log-Structured History Data Access 

Method" . 

  ?article s:publisher ?author . 

  ?author s:name ?authorName . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?article a:has-title 

"The LHAM Log-

Structured History Data 

Access Method" . 

?article a:has-author 

?author . 

?author a:full-name 

?authorName . 

} 

 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?article a:has-title 

"The LHAM Log-

Structured History Data 

Access Method" . 

?article a:has-author 

?author . 

?author a:full-name 

?authorName . 

} 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?author d:name 

?authorName . 

} 

 

Q10: Retorne o resumo, o ano, os autores do artigo entitulado "UnQL: A Query 

Language and Algebra for Semistructured Data Based on Structural Recursion" bem 

como o nome do Journal o qual ele foi publicado. 
SELECT ?abstract ?year ?authorName ?nameJournal  

WHERE { 

  ?article s:title "UnQL: A Query Language and Algebra for Semistructured 

Data Based on Structural Recursion" . 
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  ?article s:abstract ?abstract . 

  ?article s:year ?year . 

  ?article s:inJournal ?journal . 

  ?article s:journal_name ?nameJournal . 

  ?article s:publisher ?author . 

  ?author s:name ?authorName . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT ?abstract ?year 

?authorName ?nameJournal  

WHERE { 

?article a:has-title 

"UnQL: A Query Language 

and Algebra for 

Semistructured Data 

Based on Structural 

Recursion." . 

?article a:has-date 

?year . 

?article a:article-of-

journal ?journal . 

?journal a:has-title 

?nameJournal . 

?article a:has-author 

?author . 

?author a:full-name 

?authorName . 

} 

SELECT ?abstract ?year 

?authorName ?nameJournal  

WHERE { 

?article 

k:engNameOfAccomplishment 

"UnQL: A Query Language and 

Algebra for Semistructured 

Data Based on Structural 

Recursion" . 

?article 

k:engAbstractOfAccomplishment 

?abstract . 

?article 

k:yearOfAccomplishment ?year 

. 

?article k:hasPubInfo ?t1 . 

?t1 k:hasSourceOfPublication 

?journal . 

?journal 

k:engFullNameOfJournal 

?nameJournal . 

?article k:hasCreatorInfo ?t2 

. 

?t2 k:hasCreator ?author . 

?author k:engNameOfPerson 

?authorName . 

} 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?author d:name 

?authorName . 

} 

 

Q11: Retorne o nome dos autores que publicaram no Journal "The VLDB Journal". 
SELECT DISTINCT ?authorName  

WHERE { 

?article s:publisher ?author . 

?article s:inJournal ?inJournal . 

?inJournal s:journal_name "The VLDB Journal" . 

?author s:name ?authorName . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
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SELECT ?authorName  

WHERE { 

?article a:has-author 

?author . 

?article a:article-of-

journal ?inJournal . 

?inJournal a:has-title 

"The VLDB Journal" . 

?author a:full-name 

?authorName . 

} 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?article k:hasCreatorInfo 

?t1 . 

?t1 k:hasCreator ?author . 

?article k:hasPubInfo ?t2 

. 

?t2 

k:hasSourceOfPublication 

?inJournal . 

?inJournal 

k:engFullNameOfJournal 

"The VLDB Journal" . 

?author k:engNameOfPerson 

?authorName . 

} 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?author d:name 

?authorName . 

} 

 

Q12: Retorne todos nomes de Journals. 
SELECT DISTINCT ?nameJournal  

WHERE { 

?journal rdf:type s:Journal . 

?journal s:journal_name ?nameJournal . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT 

?nameJournal  

WHERE { 

?journal rdf:type 

a:Journal . 

?journal a:has-title 

?nameJournal . 

} 

SELECT DISTINCT 

?nameJournal  

WHERE { 

?journal rdf:type 

k:Journal . 

?journal 

k:engFullNameOfJournal 

?nameJournal . 

} 

- 

 

Q13: Retorne o nome de autores que escreveram artigos que foram publicados em 

2002. 
SELECT DISTINCT ?authorName  

WHERE { 

?article rdf:type s:Article . 

?article s:publisher ?author . 

?author s:name ?authorName . 

?article s:year "2001" . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?article rdf:type 

a:Article-Reference . 

?article a:has-author 

?author . 

?author a:full-name 

?authorName . 

?article a:has-date akt-

date:2002 . 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?article rdf:type 

k:Article . 

?article k:hasCreatorInfo 

?t1 . 

?t1 k:hasCreator ?author . 

?author k:engNameOfPerson 

?authorName . 

?article 

SELECT DISTINCT 

?authorName  

WHERE { 

?author d:name 

?authorName . 

} 
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} k:yearOfAccomplishment 

"2002" . 

} 

 

Q14: Retorne o nome dos autores que publicaram com Dan Suciu. 
SELECT DISTINCT ?name 

WHERE { 

  ?dansuciu rdf:type s:Person . 

  ?dansuciu s:name "Dan Suciu". 

  ?document s:publisher ?dansuciu . 

  ?document s:publisher ?author . 

  ?author s:name ?name 

  FILTER (?author!=?dansuciu) 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT ?name 

WHERE { 

?dansuciu rdf:type 

a:Person . 

?dansuciu a:full-name 

"Dan Suciu" . 

?document a:has-author 

?dansuciu . 

?document a:has-author 

?author . 

?author a:full-name ?name 

. 

FILTER ( ?author != 

?dansuciu )  

} 

SELECT DISTINCT ?name 

WHERE { 

?dansuciu rdf:type 

k:Person . 

?dansuciu 

k:engNameOfPerson "Dan 

Suciu" . 

?document k:hasCreatorInfo 

?t1 . 

?t1 k:hasCreator ?dansuciu 

. 

?document k:hasCreatorInfo 

?t2 . 

?t2 k:hasCreator ?author . 

?author k:engNameOfPerson 

?name . 

FILTER ( ?author != 

?dansuciu ) 

} 

SELECT DISTINCT 

?name  

WHERE { 

?dansuciu rdf:type 

s:Person . 

?dansuciu s:name 

"Dan Suciu". 

?author d:name 

?name . 

} 

 

Q15: Retorne todos os artigos publicados em Proceedings. 
SELECT DISTINCT ?nameProceeding  

WHERE { 

?proc rdf:type s:Proceedings . 

?proc s:title ?nameProceeding . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT DISTINCT 

?nameProceeding  

WHERE { 

?proc rdf:type 

a:Conference-Proceeding-

Reference . 

?proc a:has-title 

?nameProceeding . 

} 

SELECT DISTINCT 

?nameProceeding  

WHERE { 

?proc rdf:type 

k:Proceedings . 

?proc 

k:engFullNameOfProceeding 

?nameProceeding . 

} 

- 
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Q16: Retorne as propriedades de entrada de Journal. 
SELECT ?journal  

WHERE{ 

?journal rdf:type s:Journal . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT ?journal  

WHERE{ 

?journal rdf:type 

a:Journal . 

} 

SELECT ?journal  

WHERE{ 

?journal rdf:type 

k:Journal . 

} 

- 

 

Q17: Retorne as propriedades de entrada de pessoas. 
SELECT ?person  

WHERE{ 

?person rdf:type s:Person . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT ?person  

WHERE{ 

?person rdf:type a:Person 

. 

} 

SELECT ?person 

WHERE{ 

 ?person rdf:type k:Person 

. 

} 

SELECT ?person  

WHERE{ 

?person rdf:type 

d:Person . 

} 

 

Q18: Retorne as propriedades de entrada de artigos. 
SELECT ?article  

WHERE{ 

?article rdf:type s:Article . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT ?article 

WHERE{ 

?article rdf:type 

a:Article-Reference . 

} 

SELECT ?article 

WHERE{ 

 ?article rdf:type 

k:Article . 

} 

- 

 

Q19: Retorne as propriedades de entrada de proceedings. 
SELECT ?proceedings  

WHERE{ 

?proceedings rdf:type s:Proceedings . 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
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SELECT ?proceedings 

WHERE{ 

 ?proceedings rdf:type 

a:Conference-Proceeding-

Reference . 

 . 

} 

} 

SELECT ?proceedings 

WHERE{ 

 ?proceedings rdf:type 

k:Proceedings . 

} 

- 

 

Q20: Retorne os artigos que começam com a letra A 

SELECT ?title 

WHERE{ 

?article rdf:type s:Article . 

?article s:title ?title . 

FITLER regex (?title, “^A”, “i”) 

} 

Subconsultas Geradas pelo oLinDa 

DBLP KISTI DBpedia 
SELECT ?title 

WHERE{ 

?article rdf:type 

a:Article-Reference . 

?article a:has-title 

?title . 

FILTER regex (?title, 

“^A”, “i”) 

} 

SELECT ?title 

WHERE{ 

?article rdf:type k:Article . 

?article 

k:engNameOfAccomplishment 

?title . 

FILTER regex (?title, “^A”, 

“i”) 

} 

- 
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