
Linked Data Query 
Processing Based on 

Link Traversal



Consultando dados 
de múltiplas fontes

Usando o poder dos dados ligados



Motivação

Precisamos consultar o telefone de pessoas que 
submeteram um artigo científico na área de engenharia 
para a European Semantic Web Conference 2009.
      

◎ Lista de artigos e tópicos = Semantic Web Conference Corpus
◎ Nome dos tópicos dos artigos = URI’s  que representam os artigos
◎ Números de telefone = FOAF dos autores



Uma possível solução

◎ Repositório Centralizado.
◎ Queries quase instantâneas.
◎ Limitado, incompleto, desatualizado.

  Uma alternativa que limita o poder dos 
dados ligados. 



Consultando todo o escopo

O capítulo apresenta uma solução que considera a ‘Teia 
de Dados’ como um banco de dados distribuído.

Consultar  a ‘Teia de Dados’ por inteira abre 
possibilidades não concebíveis anteriormente, 
possibilitando ao usuário o benefício de uma rede virtual 
de dados ilimitados e atualizados.



Impedimentos

◎ Processamento local da query.
◎ SPARQL endpoint.
◎ Não publicação de dados FOAF.
◎ Impossível prever quantidade de respostas para a 

consulta.
       

Uma alternativa que varia dependendo dos 
dados que podem ser desreferenciados. 



Recuperação de dados 
por exploração
Desreferenciamento de 
URI’s encontradas no 
processo recursivo 
retornam como resultados 
mais dados e mais URI’s 
para continuar o processo.

O que é LTBQE

Integração da 
recuperação e construção
Não adoção do método de 
retorno de dados em duas 
fases, integrando tanto a 
recuperação de dados 
quanto a construção de 
resultados em um só 
processo.



Live Exploration

Serendipitous
Como o Live Exploration 
não necessita de um 
grupo de dados 
previamente conhecido,  
sua busca permite 
encontrar dados nas mais 
diversas fontes de dados. 
Este tipo de busca utiliza 
a Teia de Dados em seu 
máximo potencial.

“On-demand”
O fato de não precisar de 
um conjunto inicial de 
dados exclui a 
necessidade de um 
pré-processamento, 
sendo portanto 
adequado para um 
cenário que necessita de 
consultas “on-demand”.



Problemas

◎ Pouco paralelizável.
◎ Construção incremental.
◎ Depende da estrutura da rede.
◎ Redes com poucos links.

      



Adversário

Um sistema baseado em indexação resolve o fato de 
redes em que dados não podem ser obtidos por 
desreferenciamento de URI’s, porém:
◎ Só utiliza as URI’s indexadas
◎ Não possui a completude de live exploration



Execução Integrada

A ideia de integrar a busca dos dados com a construção 
do resultado possibilita o retorno de respostas 
preliminares para as consultas, antes da consulta 
terminar.
◎ Menos memória local para a execução
◎ Streaming data



Combinando

◎ Apesar de as duas estratégias apresentadas serem 
definidas separadamente, estas naturalmente se 
encaixam.

◎ Cada ciclo de identificação de novas URI’s gera um 
retorno de informação.

◎ Diversas abordagens de como retornar esses dados 
(incremental/individual)



Fluxo dos dados



Modificável

“Linked Data Query Processing Based on Link Traversal” é 
uma metodologia de consultas SPARQL  em uma Teia de 
Dados, sendo que existem várias formas de utilização e 
implementação que a utilizam.

◎ Critérios para seleção de URI’s.
◎ Construção incremental ou individual dos dados.



Perguntas!

1- Explique o funcionamento de Live Exploration e da 
Execução Integrada, apontando o que cada um dos 
tópicos agrega à metodologia apresentada.

2- Cite alguns problemas da metodologia apresentada 
para a busca usando consultas SPARQL em uma ‘Teia de 
Dados’.



Obrigado!


