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Introdução

● Representational State Transfer (REST);
– Consiste em um conjunto de princípios que 

definem como Web Standards como HTTP e 
Uniform Resource Identifiers (URIs) devem 
ser usados. A arquitetura Web é melhor 
explorada tendo o seu auxílio.

● Dados de retorno dependem de diferentes 
Application Programming Interfaces (APIs);

● Estabelecer manualmente ou por algoritmos 
de serviço específico.



  

Cenário



  

Serviços de Informação

● Retornam dados dinamicamente em tempo 
de execução;

● São livres de efeitos colaterais;
● Fornecem informações sobre uma entidade;
● Web APIs e serviços baseados em REST, 

fornecem dados de saída em XML ou 
JSON.



  

Exemplo



  

Resultado da Consulta



  

Dado de Foto Específica



  

Latitude e Longitude

● Resultado:



  

Problemas

● Formatos diferentes;
● As entidades não são explicitamente 

representadas, ou seja, difíceis de 
identificar.



  

Linked Data Services (LIDS)

●  Fornecer uma interface de dados vinculados 
para serviços de informação;

● Requisitos:
– A entrada para uma chamada de serviço com 

dado, devem ter ligações identificadas por 
uma URI;

– Resolução que URI deve retornar uma 
descrição da entrada, relacionando-a ao 
serviço de saída de dados;

– Descrições em RDF devem ser devolvidas.



  

Vantagens em Utilizar URI

● A ligação entre a entrada e saídas de dados 
é explícita;

● Uma entidade de entrada pode estar 
relacionada com vários resultados;

● A ausência de resultados pode ser facilmente 
representada por uma descrição sem mais 
links;

● Os dados podem ser dinâmicos.



  

Descrição RDF



  

Descrição no Futuro

● Os autores propõem como trabalho futuro, 
uma representação RDF padronizada de 
SPARQL;

● Dessa forma não depende da sequência de 
caracteres de codificação de padrões 
básicos de gráfico;

● SPIN SPARQL Syntax6.



  

Interligação de Conjuntos de Dados



  

Cenário em Funcionamento



  

Triplas Relevantes



  

Contornando o Prolema



  

Retorno das Ligações



  

Procurando Fotos no Flickr



  

Resultado Flickr



  

Desempenho



  

Implementação dos Serviços

● GeoNames;
● GeoCoding;
● Twitter.



  

Trabalhos Relacionados

● Linked Open Services (LOS);
● Mediator systems;
● SILK.



  

Trabalhos Futuros

● Combinação com métodos estatísticos e 
heurísticas;

● Alinhamento dos esforços para o alinhamento 
dos serviços e dados vinculados. 



  

Conclusão

● Os dados contidos na Web são alcançáveis 
por diversos tipos de serviços;

● Método geral para expor os serviços de 
dados como dados vinculados;

● Integra-se com os dados existentes.
● Código é aberto e encontra-se em:

– http://code.google.com/p/openlids/



  

Perguntas

1) O trabalho apresenta que integrar dados de 
diversos serviços é difícil. Quais pontos 
tornam essa integração difícil?

2) Descreva sobre a função dos serviços de 
informação.

jbine@inf.ufpr.br
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