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Introdução
● Acessos bases RDF através de endpoints SPARQL (HTTP)

● Bases Heterogêneas (Decentralizado)

● Princípios dos dados ligados (Ontologia)

● Usuário visualiza as bases com uma federação

● Sistemas atuais apresentam desempenho ruim:

– Não suportam SPARQL completamente

– Utilizam pré-processamento



  

Introdução
● Otimização: diminuir o número de request(acessos) sobre as 

bases para responder a consulta

– latência na rede

– quantidade de dados transferidos (resultados 
intermediários)



  

Introdução
● Contribuição do artigo:

– Otimização para busca federada:
● novo método de juntar os resultados intermediários 

(grupo de triplas)
● Não utiliza pré-processamento (ASK SPARQL e cache)

– Fedx: motor para busca SPARQL federada sobre bases de 
dados RDF, proporcionando integração virtual dos dados

– Comparação do FedX com outros motores em base de 
dados reais



  

Trabalhos Relacionados
● Fontes:

– Bottom-up: encontra fontes durante o processamento da 
consultada

– Top-down: as fontes relevantes são conhecidas 
antecipadamente



  

Trabalhos Relacionados
● DARQ:

– busca federada em (distribuídos) SPARQL endpoints

– Utiliza service description (metadados)

– Seleção de recursos baseado em predicados

– Predicados tem que estar ligados (bound)



  

Trabalhos Relacionados
● SemWIQ:

– Seleção de fontes baseadas nas informações sobre os tipos 
de dados

– Catálogo de dados (metadados)

– Todos os sujeitos são variáveis

– Tipos dos sujeitos devem ser conhecidos



  

FedX
● BGP (busca conjuntiva): grafos formados pelos padrões de 

triplas

● Otimizações sobre os subgrafos das subconsultas (OPTIONAL)

● FedX é top-down

● Utiliza SPARQL 1.0



  

FedX
● Técnicas de busca:

– triplas são enviadas e avaliadas em todos os endpoints 
SPARQL

● Problema: Retorna resultados irrelevantes
● (?a, sameAs, ?b)

– busca analisa padrão por padrão (Nested Loop Join)

– Resultado intermediário usados para a próxima subconsulta
● Problema: Muitos requests remotos



  

FedX



  

FedX
● Parsing



  

FedX
● Seleção de fontes

– ASK SPARQL
● Problema: (?S rdf:type ?0)
● Resolvido durante a otimização

– Cache local

● SERVICE para SPARQL 1.1
● Problema: saber a fonte de antecipado



  

FedX
● Ordem de junção

– determina a quantidade de resultados intermediários

– triplas (conjunto de triplas) de menor custo

– Mais variáveis locais maior o custo (não seletiva)

– Armazenadas em uma lista de menor custo primeiro

– Preferências para grupos exclusivos



  

FedX
● Ordem de junção



  

FedX
● Grupos Exclusivos

● Conjunto de triplas que apresentam apenas uma mesma fonte 
relevante S

● Um conjunto para cada fonte Sn



  

FedX
● Grupos Exclusivos

– Triplas do grupo são envidas juntas uma única vez

– Diminui a quantidade de request



  

FedX



  

FedX
● Bound Join

– vários mapeamentos dentro de um único bloco

– Diminui quantidade de request proporcional ao tamanho do 
bloco

– Mapeamento liga um resultado a uma nova subconsulta

– UNION SPARQL

– Otimiza o Nested Loop Join



  

FedX
● Bound Join Exemplo

Tripla: (?S, name, ?O)

Sequencia de entrada: [?S=Person1,?S=Person2,?S=Person3]

Fonte: t1=(Person1, name, ‘Peter’)

           t2=(Person3, name, ‘Andreas’) 



  

Implementação
● JAVA

● Sesame

– Análise e busca sobre uma base RDF

– Parsing de dados RDF

– Acesso através de API

– Repositórios locais

● Paralelismo tratado com Scheduler (subconsultas em uma 
FIFO)



  

Avaliação
● Benchmark: FedBench

– simular busca federada sobre base de dados reais

● Bases: Cross Domain (CD) e Life Science (LS)

● Motores: DARQ e Alibaba

● Resultado:

– Requests: 170,579 (DARQ), 93,248 (AliBaba), 23 (FedX) 
para consuta CD3 



  

Avaliação
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Avaliação



  

Avaliação
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