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RESUMO
A tendência de adoção da arquitetura orientada a serviços (SOA) é crescente
nas organizações. Uma das possibilidades desejáveis desse estilo arquitetural é a
geração de novos serviços pela composição de serviços existentes, uma forma de
reúso. Em uma SOA de maior porte, a seleção manual dos serviços para as
composições pode ser improdutiva e assim, vários autores têm proposto algoritmos
para automatizar parcial ou totalmente o processo de composição de serviços.
Nesses algoritmos, a busca de composições viáveis usualmente parte da
combinação dos parâmetros de entrada e saída dos serviços. Essa combinação de
parâmetros pode ser mais eficiente com o uso de informação semântica nos
serviços. Uma forma usual de associar semântica aos serviços é pelo uso de
ontologias. A composição de serviços anotados semanticamente, porém associados
a ontologias diferentes é um problema potencial em caso de integração de SOAs.
Neste trabalho é apresentada uma proposta de automatização de parte do processo
de composição automática de web services anotados semanticamente com
conceitos similares, porém referenciados em ontologias diferentes. A proposta faz
uso de mediação de ontologias para tratar os casos de heterogeneidade que podem
ocorrer nas composições. É feita uma implementação para possibilitar avaliação
qualitativa da proposta aplicada aos diferentes casos de heterogeneidade.
Palavras-chave: composição automática de web services; web semântica; mediação de
ontologias.

ABSTRACT
Semantic Web Services Automatic Composition: A Proposal on OntologyBased Mediation Applicable to Service Oriented Architecture Integration
The tendency of adopting service oriented architecture (SOA) is growing in the
organizations. One desirable feature of this architectural style is the generation of
new services by composing existing services, a kind of reuse. In a solution with many
services, the manual choice to compose them may be unproductive. Thus, several
authors have proposed algorithms for partially or fully automate the composition
services process . In these algorithms, the search for potencial services compositions
starts from the combination of input and output parameters of the services. This
combination may be more efficient by using semantic information about the services.
The Soa's services can be semantically annotated and associated with an ontology.
The composition of services semantically annotated, but associated to different
ontologies is a potential problem when integrating SOAs.
This work presents a proposal for automating a part of the process to compose
automatically web services annotated semantically with similar concepts, but
referenced in different ontologies. The proposal does a mediation of ontologies for
dealing with heterogeneities that may occur in the compositions. The proposal was
implemented and evaluated in a computational system. A computer program code to
enable qualitative evaluation of the proposal applied to different cases of
heterogeneity is created.
Keywords: automated composition of web services, semantic web, ontology mediation.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Motivação
A arquitetura orientada a serviços (SOA - Service Oriented Architecture) é um
estilo arquitetural com adoção crescente nas organizações. Nesse estilo, as
funcionalidades são representadas por serviços cujo grau de acoplamento entre eles
é baixo. Uma das possibilidades em uma SOA é a geração de novos serviços a
partir do reúso de serviços já existentes, que podem interagir entre si, em um
processo chamado de composição (NEWCOMER; LOMOW, 2004).
Em uma SOA de maior porte, pode ser complexa a tarefa de localizar o serviço
com as características desejadas. Além disso, caso o serviço não exista com os
parâmetros de entrada e de saída requeridos, haverá a dificuldade adicional para
combinar uma lista de serviços já existentes de forma a gerar um novo serviço pelo
processo de composição. Para substituir este trabalho manual, um processo de
composição automática de serviços pode ser estabelecido para determinar como os
serviços devem interagir.
Uma das formas de implementação de serviços em SOA e uma das mais
utilizadas nas organizações são os web services (WS). WS são aplicações com
baixo grau de acoplamento disponibilizadas como serviços e que podem facilmente
ser consumidas por outras aplicações por meio da Internet. WS têm a habilidade de
interoperar sistemas sem depender de software nem interfaces proprietárias. No
caso de uma SOA formada por WS a composição automática pode ser realizada a
partir de informações presentes no documento WSDL (Web Service Description
Language) (CHRISTENSEN, 2001) que descrevem o serviço, combinando seus
parâmetros de entrada e saída, conforme já apresentado em várias propostas de

16
automatização deste processo (RAO; SU, 2004).
O documento WSDL contém apenas aspectos sintáticos para descrever o
serviço. Por conseguinte, uma abordagem para compor serviços utilizando estas
informações é viável apenas em ambientes controlados, nos quais as terminologias
dos parâmetros utilizadas nos serviços podem ser as mesmas. Para um caso de
integração de SOA de organizações, é muito provável que terminologias diferentes
estejam sendo utilizadas para descrever conceitos similares nos WS.
Fazer uso apenas dos dados descritos no documento WSDL pode não ser
suficiente em processo de composição automática de WS. Por exemplo, um WS de
procura de livros pode utilizar o parâmetro 'id' para referir-se ao ISBN de um livro,
enquanto outro WS pode utilizar a mesma terminologia para referir-se à identificação
de um usuário. Por outro lado, dois WS podem utilizar terminologias diferentes nos
parâmetros e se referirem a conceitos iguais. Neste caso, um WS pode utilizar a
terminologia 'id' para referir-se ao ISBN de um livro e outro WS a terminologia 'isbn'
para referir-se ao mesmo conceito.
Com o surgimento da Web Semântica (BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA,
2001), recursos na Internet podem ser descritos semanticamente com o uso de uma
terminologia comum com base em ontologias. Uma ontologia proporciona o
entendimento comum das definições de termos ou vocabulário de um domínio, tanto
pelo homem quanto pelo computador. Apesar de ontologias representarem uma
conceitualização compartilhada (GRUBER, 1995), no caso da integração de SOAs, é
provável que cada organização (ou área dessa organização) utilize sua própria
ontologia para descrever semanticamente os WS. Temos, portanto, um problema de
heterogeneidade semântica das informações, pois conceitos similares podem estar
representados por ontologias diferentes. O problema da composição automática
utilizando serviços pertencentes a organizações diferentes não é totalmente
resolvido, uma vez que não se pode garantir que toda organização na Web
Semântica faça o uso da mesma ontologia ou terminologia (VISSER; CUI, 1998).
Com a utilização de ontologias diferentes – da mesma forma como ocorre em
uma abordagem sintática – em uma abordagem semântica o processo automático
pode não gerar uma composição de serviços que atenda aos requisitos desejados
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(parâmetros de entrada e de saída esperados) ou deixar de gerar o novo serviço
quando alguma combinação de serviços utilizando especificações com conceitos
distintos existir.
Na literatura, há diversas soluções para a composição automática de WS
fazendo o uso de abordagens sintáticas ou semânticas (ALAMRI; EID; SADDIK,
2006), contudo poucas tratam da heterogeneidade de informações. Em geral, as
técnicas apresentadas assumem que os termos utilizados têm os mesmos
significados ou trabalham com uma mesma ontologia. SHIN e LEE (2007), por
exemplo, consideram a semântica dos parâmetros de entrada e de saída dos WS,
porém, trata apenas de uma única ontologia no domínio.
De outro modo, quando duas ontologias possuem referências para os mesmos
conceitos, estas podem ter um relacionamento formal para a identificação de
similaridade: mediação de ontologias. A mediação de ontologias permite a utilização
de uma terminologia comum no repositório contendo os serviços das organizações,
para que o problema da heterogeneidade de informações seja tratado (BRUIJN et
al., 2006). Assim, a principal motivação deste trabalho é o tratamento da composição
automática de WS, quando estão descritos semanticamente, mas com ontologias
que representam conceitos similares de formas diferentes. Em particular, este
tratamento resolve o problema da composição automática de WS quando duas o
mais SOAs são integradas.
1.2 Objetivo
O objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de automatização de parte
do processo de composição automática de web services descritos semanticamente,
quando conceitos similares são representados por ontologias diferentes. Essa
proposta deve ser aplicável à integração de arquiteturas orientadas a serviço.
O objetivo secundário deste trabalho é produzir uma implementação referencial
para o processo proposto, visando expor os desafios do uso real da proposta.
1.3 Contribuições
Este trabalho traz as seguintes contribuições:
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•

processo de composição automática de web services em que estão anotados
semanticamente e em que existam conceitos similares representados por
ontologias diferentes. Esse processo é aplicável à integração de SOAs.

•

pesquisa exploratória sobre os conceitos, ferramentas e linguagens da web
semântica envolvidos no processo de composição automática de web
services anotados semanticamente;

•

analisador sintático da linguagem SAWSDL para documentos WSDL
descritos na versão 2.0;

•

implementação referencial para discussão das peculiaridades técnicas
envolvidas no processo.

1.4 Método de Trabalho
Para que o objetivo deste trabalho fosse alcançado, as seguintes atividades
foram necessárias:
1. Pesquisa bibliográfica sobre SOA, composição automática de serviços, Web
Semântica, WS semânticos e linguagens recomendadas pelo consórcio W3C
referentes a este trabalho.
2. Levantamento bibliográfico sobre o tratamento da heterogeneidade de dados
utilizando mediação de ontologias e seleção de técnica para utilização no
processo.
3. Definição do processo de composição automática de WS descritos
semanticamente com ontologias diferentes na representação de conceitos
similares.
4. Desenvolvimento de um software para ilustrar o funcionamento da
composição de WS descritos semanticamente com ontologias diferentes.
5. Análise da proposta de processo desenvolvida utilizando um conjunto de
serviços criados artificialmente e uso subsequente do software criado para
verificação das composições geradas.
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1.5 Organização do Trabalho
Esta dissertação está organizada da seguinte maneira.
A seção 2, Conceitos Fundamentais e Revisão Bibliográfica, traz os principais
conceitos necessários para o entendimento deste trabalho. A seção 3, Processo de
Composição e Mediação: Conceito, apresenta o processo de composição de WS
descritos semanticamente envolvendo a integração de SOAs. A seção 4,
Composição e Mediação: Implementação, apresenta a implementação para o
processo proposto de composição automática, realizado com dados fictícios para
apresentar o processo. Finalmente, as considerações e extensões desta dissertação
são apresentadas na seção 5, Considerações Finais.
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Introdução
Nesta seção são apresentados os conceitos necessários para a compreensão
desta dissertação, que trata da composição automática de WS descritos
semanticamente. Inicialmente, a Arquitetura Orientada a Serviços é apresentada
com enfoque para a reúso e a composição de WS. Devido ao uso de terminologias
diferentes nas descrições dos WS pelas organizações, o tema de heterogeneidade
de informações é abordado. A seguir, a Web Semântica e partes relacionadas para
este trabalho são destacadas, incluindo os WS semânticos. São apresentadas a
linguagem para a descrição semântica dos WS e a técnica para o tratamento da
heterogeneidade de informações. Por fim, trabalhos acadêmicos relevantes
associados ao desenvolvimento desta dissertação são comentados.
2.2 Arquitetura Orientada a Serviços
SOA (Service Oriented Architecture), ou Arquitetura Orientada a Serviços, é um
estilo de arquitetura de software no qual as funcionalidades providas por aplicações
são disponibilizadas na forma de serviços (LUBLINSKY, 2007). Trata-se de uma
arquitetura de computação distribuída que utiliza o paradigma de Solicitação /
Resposta (Request / Reply) para o estabelecimento de comunicação entre aplicação
cliente e serviços.
Segundo ERL (2007), um serviço em uma arquitetura orientada a serviços deve
estar de acordo com os seguintes princípios:
Reúso: O serviço deve ser capaz de ser reutilizado em situações diferentes.
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Contrato: O serviço deve disponibilizar informações sobre suas operações,
dados de entrada e saída e localização.
Baixo Acoplamento: O serviço deve ser independente de formato, plataforma,
localização, tecnologia de comunicação e localização.
Abstração: O serviço não deve expor detalhes de como é implementado.
Composição: O serviço deve ser capaz de participar de composições.
Autonomia: O serviço deve ter controle de sua própria lógica.
Sem Estado: O serviço não deve depender de um contexto para sua execução.
Descoberta O serviço deve disponibilizar informações de forma que ele possa
ser descoberto.
2.2.1

Web Services : Uma Forma de Implementação de Serviços

Uma forma de implementação de serviços em SOA é feita com WS, que são
conjuntos de aplicações que podem ser publicadas, localizadas e invocadas na
Internet. Aplicações podem enviar e receber dados no formato XML (eXtensible
Markup Language) (FALLSIDE; WALMSLEY, 2004) na comunicação com os web
services. Nesta comunicação, a forma de transmissão e o conteúdo do documento
são padronizados.
Para a transmissão de mensagens utiliza-se o protocolo de comunicação SOAP
(Simple Object Access Protocol) (MITRA; LAFON, 2007) que permite a construção
de mensagens que podem ser trocadas sob uma variedade de protocolos da
Internet. Trata-se de um protocolo baseado em um modelo de solicitação e resposta
e foi projetado para ser independente de qualquer linguagem de programação.
Para a descrição dos WS utiliza-se um documento escrito na linguagem WSDL
(Web Service Description Language), que contém os detalhes necessários para a
interação de um cliente com o serviço, incluindo o formato das mensagens, tipos de
dados e localização. A parte do documento que descreve a interface encapsula os
detalhes de implementação do serviço, permitindo a utilização independente de
plataforma de hardware e software na qual está implementado o serviço.
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O documento WSDL do WS pode ser apresentado tanto na versão 1.1
(CHRISTENSEN et al., 2001) quanto na versão 2.0 (CHINNICI et al., 2007) da
linguagem, ambas recomendadas pelo W3C. Embora a versão 1.1 ainda seja
utilizada pelo mercado, este trabalho utiliza a versão 2.0.

Figura 1 - Hierarquia de componentes do WSDL 2.0.
Fonte: (BOOTH et al., 2004)
A linguagem WSDL é representada em um modelo conceitual formado por um
conjunto de componentes, que são coleções de propriedades representando
diversos aspectos dos WS. A figura 1 apresenta um diagrama com a hierarquia de
componentes do WSDL. Um exemplo de um documento WSDL, no formato XML,
com os elementos da hierarquia, exceto 'import' e 'include', pode ser visto no Anexo
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A.
A raiz desta hierarquia é representada pelo componente 'description' que contém
todos os outros componentes. O componente 'types' contém a declaração dos tipos
de dados utilizados em outros componentes. Os componentes 'import' e 'include'
permitem que a declaração destes tipos de dados estejam em documentos
separados do principal. O componente 'interface' define a interface abstrata de um
WS como um conjunto de operações (elemento 'operation') e falhas (elemento
'fault'), sendo que cada operação representa uma interação entre o cliente e o WS.
O componente 'binding' é responsável por detalhar cada operação incluindo o
tratamento de falha. Por fim, o componente 'service' contém informações de como o
serviço pode ser localizado.
Os nomes dos parâmetros de entrada e de saída utilizados em uma operação do
WS estão localizados nos componentes 'input' e 'output', respectivamente,
pertencentes ao componente 'operation' que, por sua vez, pertence ao componente
'interface'. Com o uso destes componentes e em conjunto com os tipos de
mensagem, representados pelos elementos no componente 'types', é possível
realizar composições entre WS combinando parâmetros de entrada e de saída.
2.2.2

Composição como Forma de Reúso de Serviços

Conforme já apresentado anteriormente, um dos princípios de uma arquitetura
orientada a serviços é a capacidade de reutilizar serviços já existentes e que pode
ser realizada por meio da composição de serviços. A composição de serviços é uma
forma de reúso de serviços e, portanto, muito útil na integração de SOA de
organizações. A composição entre web services é realizada pelo encadeamento de
seus parâmetros, onde parâmetros de saída de um WS funcionam como valor para
o parâmetros de entrada de outros WS.
Em um contexto de integração de uma ou mais SOAs em que podem existir
muitos WS, a possibilidade de compor serviços proporciona muitos benefícios. Entre
os benefícios existentes na composição de serviços, Binder et al. (2008) cita a
redução no custo e esforço para o desenvolvimento de novas aplicações e a
possibilidade de reutilizar serviços já existentes. Dada a importância da composição
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de WS no processo de integração de SOAs, a seguir é apresentada uma definição
formal para que o problema da composição de WS seja compreendido corretamente.
2.2.3

Definição da Composição de Web Services

Um WS com determinados parâmetros de entrada e de saída pode não existir na
SOA. Neste caso, uma composição utilizando os WS já existentes pode resolver o
problema. O problema de encontrar uma composição de WS que satisfaça uma
requisição por um WS envolve a tarefa de buscar os possíveis WS para fazer parte
da composição e a tarefa de colocá-los em uma sequência de forma que parâmetros
de saída de um WS sirvam de entrada para outros serviços.
Nas diversas propostas encontradas na literatura, várias definições formais são
utilizadas (OH et al., 2005; KONA; BANSAL; GUPTA, 2007; WEISE et al., 2008) para
apresentar o problema da composição de WS. Entre estas, Kona, Bansal e Gupta
(2007) apresentam uma definição formal na qual os WS de uma composição são
modelados em um grafo. A modelagem em grafo permite gerar soluções com
encadeamento não sequencial de WS e utilizar algoritmos de busca já conhecidos.
O problema é definido conforme as definições a seguir. As definições 1, 2 e 3
apresentam o conceitos de Serviço, Repositório e Consulta, respectivamente, e o
problema da composição automática de serviços é apresentado na definição 4.
Definição 1: Um serviço S é uma tupla S = (CI, I, A, AO, O, CO), onde: CI é o
conjunto de pré-condições do serviço, I é a lista de parâmetros de entrada, A é o
conjunto de efeitos colaterais, AO é o objeto afetado, O é a lista de parâmetros de
saída e CO é o conjunto de pós-condições.
As pré-condições de um serviço S informam quais os valores válidos para os
parâmetros de entrada e as pós-condições os valores válidos para os parâmetros de
saída. Os efeitos colaterais informam quais as consequências são geradas com a
execução do serviço.
Definição 2: Um repositório R é um conjunto de serviços S.
Definição 3: Uma consulta Q é um serviço e também pode ser representada por
uma tupla Q = (CI', I', A', AO', O', CO'), onde: CI' é o conjunto de pré-condições da
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consulta, I' é a lista de parâmetros de entrada, A' é o conjunto de efeitos colaterais,
AO' é o objeto afetado, O' é a lista de parâmetros de saída e CO' é o conjunto de
pós-condições.
Definição 4: Dado uma consulta, representada pelo serviço Q = (CI', I', A', AO',
O', CO'), o problema da composição automática de serviços é definido como
encontrar um grafo acíclico direcionado G=(V,E) do repositório R de serviços, onde
V é o conjunto dos vértices e E é o conjunto de arestas do grafo. Cada vértice do
grafo representa um serviço na composição. Cada aresta saindo de um nó (serviço)
representa os parâmetros de saída e as pós-condições produzidas pelo serviço.
Cada aresta entrando em um nó (serviço) representa os parâmetros de entrada e as
pré-condições do serviço. As seguintes condições devem ser esperadas dos nós do
grafo:

1.

∀ i S i ∈V onde S i tem exatamente uma aresta entrando que representa

as entradas e as pré-condições da consulta,
U i I i ,CI ' ⇒∧i CI i

I'
2.

∀ i S i ∈V onde S i tem exatamente uma aresta saindo que representa

as saídas e as pós-condições da consulta,
U i O i ,CO ' ⇒∧i CO i

O'
3.

∀ i S i ∈V onde S i tem pelo menos uma aresta de saída. Seja
S i 1 , S i 2 , ... , S i m os nós tal que existe uma aresta direcionada de cada um

destes nós para S i . Então:
Ii

U k Oi k U I ' ,CI i ⇐CO i 1∧CO i 2∧...CO i m∧CI ' 

Esta definição do problema pode ser apresentada esquematicamente, conforme
apresentado na figura 2.
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Figura 2 - Representação gráfica da definição formal da composição.
Fonte: (KONA; BANSAL; GUPTA, 2007)
Para ilustrar a aplicação da definição, considere os serviços 'Query', 'GetISBN',
'GetAvailability', 'AuthorizeCreditCard' e 'PurchaseBook' da tabela 1. O serviço
'Query' representa a requisição por um serviço e os outro, os serviços disponíveis
em algum repositório.
Tabela 1 - Lista de WS para ilustração da definição.
Web Service

Parâmetros de
Entrada

Pré-Condições

Query

BookTitle,
CreditCarNum,
AuthorName,
CardType

ConfNumber

GetISBN

BookName,
AuthorName

BookISBN

GetAvailability

BookISBN

NumAvailable NumAvailable>0

AuthorizeCreditCard CreditCardNum
PurchaseBook

BookISBN,
NumAvailable,
AuthCode

Parâmetros
de Saída

AuthCode

Pós-Condições

AuthCode>99^
AuthCode<1000

NumAvailable>0 ConfNumber

Fonte: (KONA; BANSAL; GUPTA, 2007)
Nota-se que não há nenhum serviço no repositório que satisfaça as condições da
consulta 'Query'. Contudo, uma composição entre os serviços do repositório permite
que as condições da consulta sejam satisfeitas. Graficamente, a composição que
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resolve o problema pode ser visto na figura 3.

Figura 3 - Exemplo de Composição de web services.
Fonte: (KONA; BANSAL; GUPTA, 2007)

2.2.4

Classificação das Propostas de Composição de WS

A composição de WS pode ser realizada de inúmeras formas. Na literatura,
algumas classificações utilizando critérios diferentes podem ser encontradas para o
processo de composição automática de WS. Entre estas classificações, alguns
critérios são destacados: utilização dos parâmetros de entrada e saída, métodos
utilizados e automação da classificação. A seguir, estes critérios são explicados e
exemplos são apresentados.
2.2.4.1

Análise dos Parâmetros de Entrada e de Saída

Um dos critérios que pode ser utilizado para classificar os processos de
composição automática refere-se à forma como é realizada a análise dos
parâmetros de entrada e de saída dos serviços: sintática ou semântica. Para
exemplificar a diferença nas abordagens, considerar-se-ão dois exemplos de
serviços conforme apresentados na tabela 2.
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Tabela 2 - Lista de Exemplos de WS.
Serviço

Parâmetro de Entrada

Parâmetro de Saída

obterContaBancaria

cpf

conta

obterSaldo

contaBancaria

saldo

Fonte: Adaptado de Hibner e Zielinski (2007).
O serviço 'obterContaBancaria' identifica a conta bancária (parâmetro de saída
'conta') a partir do CPF (parâmetro de entrada 'cpf') de uma pessoa. O serviço
'obterSaldo' retorna o saldo (parâmetro de saída 'saldo') a partir do número da conta
bancária (parâmetro de entrada 'contaBancaria'). Suponha uma consulta por um
serviço para obter o saldo (parâmetro de saída 'saldo') de uma conta bancária a
partir do CPF (parâmetro de entrada 'cpf') de uma pessoa.
Análise Sintática
Em uma abordagem sintática, o mecanismo de análise realizado entre os
parâmetros de entrada e saída dos serviços leva em consideração apenas o valor
sintático, impossibilitando que parâmetros com o mesmo significado mas
representados com terminologias diferentes sejam considerados iguais. No exemplo
da tabela 2, apesar do parâmetro de saída 'conta' ter o mesmo significado que o
parâmetro de entrada 'contaBancaria', uma abordagem baseada apenas na análise
sintática dos parâmetros não encontraria a solução, pois os termos 'conta' e
'contaBancaria' são sintaticamente diferentes.
Análise Semântica
Em uma abordagem semântica, o mecanismo de análise realizado entre os
parâmetros de entrada e saída dos serviços leva em consideração o valor semântico
dos parâmetros, permitindo que parâmetros representados com terminologias
diferentes mas que possuam o mesmo significado sejam considerados iguais. No
exemplo

da

tabela

2,

como

o

parâmetro

de

saída

'conta'

do

serviço

'obterContaBancaria' e o parâmetro de entrada 'contaBancaria' do serviço
'obterSaldo' possuem o mesmo significado, uma abordagem baseada em semântica
conseguiria encontrar uma solução. A figura 4 apresenta graficamente o resultado
da composição considerando que os parâmetros 'conta' e 'contaBancaria' são
semanticamente iguais.
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Figura 4 - Exemplo de Composição baseado na semântica dos parâmetros.
Fonte: Adaptado de Hibner e Zielinski (2007).
2.2.4.2

Métodos de Composição

Em relação aos métodos de composição, podem ser divididos em 'Método de
Fluxo de Processo' e 'Método de Planejamento de Inteligência Artificial' (RAO; SU,
2004). Os métodos baseados em Fluxo de Processo são mais utilizados em
situações nas quais o cliente do serviço já conhece os tipos de serviços e como
estão compostos, sendo a aplicação responsável apenas por encontrar o serviço
correspondente a cada componente da composição. A composição de serviços
apresentada na figura 4 é um exemplo deste tipo. Os métodos baseados em
planejamento de inteligência artificial são utilizados em situações no qual o cliente
do serviço não conhece o processo, mas possui o conjunto de informações que
deseja obter. A composição da figura 2 é um exemplo deste tipo.
2.2.4.3

Automação da Composição

A criação de serviços a partir da composição de outros serviços trata-se de uma
tarefa que envolve vários passos, tarefa que pode ser realizada por um analista ou
por uma aplicação (BINDER et al., 2008). Os principais passos são: selecionar
serviços relevantes, analisar a interface deste serviço, e realizar a composição. Em
relação ao modo de automação destes processos, a composição de WS pode ser
realizada de três formas: manual, semiautomática ou automática.
Composição Manual
Um processo de composição manual refere-se a uma abordagem trivial, em que
o usuário, por meio de um repositório de serviços e de uma ferramenta para
consultá-los precisa escolher manualmente qual serviço satisfaz o requisito
desejado. Caso este serviço não exista no repositório, o próprio usuário deve
realizar a composição utilizando uma ferramenta visual como ajuda para selecionar
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os serviços disponíveis e determinar o encadeamento que resolve o problema.
Diversas ferramentas no mercado possibilitam a composição manual de serviços.
Entre elas, podemos citar a ferramenta WebSphere da IBM, na qual o usuário realiza
uma consulta em um servidor UDDI para buscar a lista dos serviços desejados de
forma a escolher o que melhor se adapta e, assim, integrar na composição
(FLURRY, 2003). Trata-se de uma abordagem em que, dependendo da quantidade
de WS, encontrar uma composição pode ser uma tarefa difícil (BINDER et al., 2008).
Composição Semiautomática
Um processo de composição semiautomática refere-se a uma abordagem na
qual uma parte da tarefa é realizada automaticamente e outra com a ajuda do
usuário. Neste caso, as propostas de forma geral automatizam o processo de busca
de serviços. Hausmann, Heckel e Lohmann (2003) apresentam um protótipo de uma
ferramenta que necessita da interação com o usuário de forma a guiá-lo no processo
de composição dos serviços. Sirin, Hendler e Parsia (2002) apresentam o uso de
descrições semânticas de serviços para ajudar a composição de serviços, auxiliando
na apresentação do serviço que combina com os requisitos do usuário a cada parte
do processo de composição e filtrando possibilidades.
Composição Automática
No processo de composição automática não há interferência do usuário, cuja
única interação é apresentar ao processo quais as informações que possui e o que
deseja de retorno do serviço. No caso do processo de composição totalmente
automatizada, há várias abordagens. Diversos artigos para a comparação de
abordagens para a composição de serviços podem ser encontrados na literatura
(MAURICE; BUCCHIARONE; GNESI, 2006; RAO; SU, 2004; MILANOVIC; MALEK,
2004). Entretanto, o tratamento da heterogeneidade de informações que pode
ocorrer quando há uma grande quantidade de serviços é pouco abordado nas
propostas.
2.2.5

Heterogeneidade de Informações

Na integração de SOAs de organizações, inúmeros serviços criados utilizando
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terminologias diferentes para representar conceitos similares nos parâmetros de
entrada e de saída estão disponíveis. Um processo de composição de serviços deve
preocupar-se com o tratamento da heterogeneidade de informações que pode existir
nos documentos WSDL. Os diferentes tipos de heterogeneidade que podem existir
no processo de composição de WSs são apresentados adiante.
Em geral, WS são desenvolvidos por organizações em departamentos e em
equipes diferentes e, geralmente, não há preocupação quanto à utilização de
terminologias padronizadas em seus parâmetros de entrada e de saída. Quando
falamos na integração da SOA de organizações, o uso de diferentes terminologias
têm maior chance de ocorrer na representação do mesmo significado. Podemos
dizer que, neste cenário, temos heterogeneidade de informações nas terminologias
utilizadas nos parâmetros de entrada e de saída dos WS.
Em uma arquitetura orientada a serviços, cada serviço encapsula seu
comportamento e fornece uma interface para sua invocação através da Internet.
Este modelo fornece vantagens como por exemplo a interoperabilidade sintática e
estrutural entre as aplicações. Entretanto, esta incompatibilidade ocorre apenas em
nível de transporte e comunicação. A especificação da linguagem WSDL não
assume o uso de terminologias consistentes para expressar os parâmetros de saída
ou de entrada dos WS, permitindo que cada organização utilize seus próprios
termos. Assim, o tratamento da heterogeneidade de informações deve ser levado
em consideração em um ambiente em que os WS sejam criados por organizações
diferentes.
A heterogeneidade de informações ocorre quando há um desacordo sobre o
significado, interpretação ou uso pretendido do mesmo dado ou relacionamento
(CARDOSO; SHETH, 2006). Segundo SHIN e LEE (2007), para um processo de
composição de serviços, a heterogeneidade de informações pode ser dividida em
heterogeneidade de dados ou de processos. A heterogeneidade de dados existe
quando a mensagem de saída de uma operação tem estrutura ou semântica
diferentes da mensagem de entrada da operação consecutiva. A heterogeneidade
de processos existe quando o objetivo do requisitor do serviço não pode ser
alcançado invocando-se automaticamente uma operação por vez.
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Esta dissertação considerará apenas o caso da heterogeneidade de informações,
não considerará a heterogeneidade de processos. Os tipos de heterogeneidade de
informações que podem ocorrer no processo de composição de serviços podem ser
divididos em 4 níveis (NAGARAJAN et al., 2006).
Sintático: Quando há diferenças na linguagem utilizada para a representação
dos elementos.
Representacional:

Quando

há

diferenças

nos

modelos

ou

nas

suas

representações.
Estrutural: Quando há diferenças nos tipos e estruturas dos elementos.
Semântico: Quando as entidades do mundo real iguais são representadas
usando termos ou estruturas diferentes (e vice-versa).
Em se tratando de WS, a heterogeneidade de informação não ocorre nos níveis
Sintático e Representacional, pois utilizam padrões recomendados pelo W3C, WSDL
e XML. Para os casos de heterogeneidade Estrutural e Semântica, Nagarajan et al.
(2006) classifica em três tipos de incompatibilidade: domínio, entidade e abstração.
Para ilustrar os casos descritos na classificação, vamos considerar 2 empresas
imaginárias.
2.2.5.1
Este

Incompatibilidade de Domínios
tipo

de

heterogeneidade

ocorre

quando

atributos

de

entidades

semanticamente similares são modelados utilizando diferentes terminologias e
ocorrem nas seguintes situações.
Conflito de Nome: quando dois atributos semanticamente iguais utilizam
terminologias diferentes (sinônimos) ou quando dois atributos semanticamente
diferentes utilizam a mesma terminologia (homônimos).
Como exemplo do caso de Conflito de Nome do tipo sinônimo, considere que
uma empresa possui a entidade 'Estudante' com o atributo 'id' e, a outra empresa, a
mesma entidade, mas com o atributo 'código'. Supondo que as entidades têm o
mesmo significado, este conflito ocorre entre os atributos 'id' e 'código', pois
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possuem o mesmo significado, mas estão representados com terminologias
diferentes.
Como exemplo do caso de Conflito de Nome do tipo homônimo, considere que
uma empresa possui a entidade 'Estudante' com o atributo 'id' e a outra empresa
uma entidade 'Livro' com o atributo 'id'. Este conflito ocorre com os atributos 'id' de
cada entidade, pois possuem a mesma descrição, mas referem-se a significados
diferentes.
Conflito de Representação de Dado: quando dois atributos semanticamente
similares utilizam tipos de dados ou representações diferentes.
Como exemplo do caso de Conflito de Representação de Dado, considere que
uma empresa possui a entidade 'Estudante' com o atributo 'id', que é um número
inteiro de 4 dígitos e, a outra empresa, a mesma entidade com o atributo 'id', que é
um número inteiro de 8 dígitos. Supondo que as entidades têm o mesmo significado,
este conflito ocorre entre os atributos 'id' das entidades, pois possuem o mesmo
significado, mas estão representados com tipos de dados diferentes.
Conflito de Escala de Dado: quando dois atributos semanticamente similares
são representados utilizando diferentes precisões.
Como exemplo do caso de Conflito de Escala de Dado, considere que uma
empresa possui a entidade 'Estudante' com o atributo 'nota', que é um valor entre 0 e
10, e, a outra empresa, possui a mesma entidade com o atributo 'id', que é uma letra
entre A e B. Supondo que as entidades têm o mesmo significado, este conflito
ocorre entre os atributos 'id' das entidades, pois possuem o mesmo significado, mas
estão representados com escala diferente de dados.
2.2.5.2

Incompatibilidade de Entidades

O caso de heterogeneidade de Incompatibilidade de Entidades ocorre quando
entidades similares são modeladas utilizando descrições diferentes. Os seguintes
conflitos podem ocorrer:
Conflito de Nome: Ocorre quando duas entidades têm o mesmo significado mas
são representadas por nomes diferentes (sinônimos). Também ocorre quando duas
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entidades diferentes são representadas por entidades com o mesmo nome
(homônimo).
Como exemplo do caso de Conflito de Nome do tipo sinônimo, considere que
uma empresa possui a entidade 'Estudante' e, a outra empresa, a entidade 'Aluno'.
Supondo que as entidades têm o mesmo significado, este conflito ocorre entre os
entidades 'Estudante' e 'Aluno', pois possuem o mesmo significado, mas estão
representados com terminologias diferentes.
Como exemplo do caso de Conflito de Nome do tipo sinônimo, considere que
uma empresa possui a entidade 'Passagem' referindo-se a passagem de avião e, a
outra empresa, a entidade 'Passagem' referindo-se a passagem de trem. Este
conflito ocorre com as entidades das empresas, pois possuem a mesma descrição,
mas referem-se a significados diferentes.
Conflito de Isomorfismo de Esquema: Ocorre quando entidades são
representadas com diferentes número de atributos.
Como exemplo do caso de Conflito de Isomorfismo de esquema, considere que
uma empresa possui a entidade 'Editora' com o atributo 'id' e a outra empresa uma
entidade 'Editora' com os atributo 'id' e 'nome'. Este conflito ocorre pois a entidade
'Editora' de uma empresa tem menos atributos que a outra.
2.2.5.3

Incompatibilidade de Abstração

O caso de heterogeneidade de Incompatibilidade de Abstração ocorre quando
entidades ou atributos semanticamente similares utilizam níveis de abstração
diferentes. Os seguintes conflitos podem ocorrer:
Conflito de Generalização Entidades semanticamente iguais representadas em
diferentes níveis de generalização.
Como exemplo do caso de Conflito de Generalização, considere que uma
empresa possui a entidade 'EstudanteGraduação' com os atributos 'id' e 'nome' a
outra empresa, possui a entidade 'Estudante' com os atributos 'id', 'nome' e 'tipo'.
Supondo que a entidade 'EstudanteGraduação' é uma generalização da entidade
'Estudante', então este conflito ocorre.
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Conflito de Agregação Entidades semanticamente iguais representadas em
diferentes níveis de agregação.
Como exemplo do caso de Conflito de Agregação, considere que uma empresa
possui a entidade 'Professor' com os atributos 'id', 'nome' e 'departamento' e, a outra
empresa, possui a uma entidade 'Faculdade' com os atributo 'id', 'departamento' e
'professorId'. Neste caso, o conflito ocorre porque na primeira empresa não existe a
agregação do conjunto de professores em uma faculdade, enquanto que na segunda
empresa a entidade ‘Faculdade’ é responsável por esta representação.

Conflito de Atributo Entidade Entidades semanticamente iguais representadas
por entidade em um WS por atributo em outro WS.
Como exemplo do caso de Conflito de Atributo Entidade, considere que uma
empresa possui a entidade 'Curso' com os atributos 'id' e 'semestre' e, a outra
empresa, possui a entidade 'Departamento' com o atributo 'Curso' para a
representação do conceito de curso. Neste caso, o conflito ocorre pois o conceito de
curso é representado como entidade em uma empresa e como atributo na outra
empresa.
2.3 Web Semântica
A imensa maioria do conteúdo disponível na Internet é apresentado em
linguagem natural, compreendida apenas por seres humanos. Da maneira como
estão formatados, programas de computador (ou agentes de software) possuem
uma dificuldade muito alta para compreender a semântica deste conteúdo.
Semântica é uma palavra de origem grega (semantiké) que se refere ao estudo do
significado das palavras e de sua relação de significação com os signos linguísticos
(MICHAELIS,1998). Assim, há diferença entre o que agentes de software e seres
humanos podem compreender deste conteúdo.
Esta diferença pode ser melhor compreendida se verificarmos o significado das
palavras 'dado' e 'informação'. Enquanto a palavra 'dado' refere-se a uma entidade
puramente sintática, a palavra 'informação' refere-se a uma abstração informal, que
possui semântica (ou significado) (SETZER, 2001). Por exemplo, considerando a
palavra 'banco', escrita na língua portuguesa, ela será apenas um 'dado' para uma
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pessoa que não compreenda a língua portuguesa, pois não terá significado algum,
enquanto que para uma pessoa com domínio da língua será uma 'informação', pois
saberá seu significado.
Seres humanos são capazes de se comunicar porque cada um compreende o
que o outro diz e ambos estão de acordo com o significado de uma palavra. O
conteúdo disponível na Web funciona como 'informação' para o ser humano pois,
utilizando-se de um navegador, é possível ler e compreender os textos. Os
computadores estão preparados para trocar dados, mas não estão habilitados para
trocar informações e, portanto, não são capazes de se comunicarem de verdade.
Para um agente de software atuando em páginas da Web, o conteúdo lido pelo
agente funciona apenas como 'dado', pois é incapaz de diferenciar, por exemplo, se
a palavra 'banco' refere-se a uma instituição financeira ou a um objeto feito para se
sentar, ou seja, não há semântica.
Para suprir esta ausência de semântica para os agentes de software, a Web
Semântica surgiu em meados de 1990 com a ideia de Tim Bernes-Lee, criador da
Web e atual diretor do W3C Consortium (O World Wide Web Consortium (ou W3C),
criado em outubro de 1994, tem como principal objetivo liderar o desenvolvimento de
protocolos comuns para assegurar a interoperabilidade na Internet), de criar uma
extensão da Web com conteúdo semântico, na qual uma camada de dados seria
adicionada de forma que fosse compreendida por sistemas computacionais
(BERNERS-LEE; HENDLER; LASSILA, 2001). Utilizando-se desta nova camada de
dados, agentes de software podem realizar tarefas mais complexas com conteúdo
disponível da Internet do que é possível realizar no formato atual, permitindo que
tarefas como automatizar, recuperar e manipular informações sejam realizadas com
maior qualidade.
Para esta nova camada de dados, o processamento deste conhecimento
disponível na Internet, a Web Semântica utiliza-se do conceito de metadado, que é
um conjunto de dados para a descrição do conteúdo, da estrutura, da representação
e o do contexto de algum dado ou conjunto de dados. Fora do contexto da Web, um
exemplo de metadado é a informação contida em um catálogo de livro de uma
biblioteca, cujo objetivo é permitir o gerenciamento da coleção de recursos de um
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acervo. Este conceito é tão relevante, que o projeto Web Semântica foi sucessor do
Projeto Metadados no W3C, cujo princípio era incluir “informação sobre a
informação” na web, mas que trabalhava apenas com a linguagem HTML
(HyperText Markup Language) (RAGGETT; HORS; JACOBS, 1999).
Esta nova camada de dados foi criada com base nas linguagens e padrões já
existentes, conforme será visto a seguir.
2.3.1

Uma Visão Particular da Web Semântica

Para mostrar como esta nova camada de dados se encaixa no contexto da Web
atual e como se relaciona com os padrões recomendados pelo W3C, já existentes e
utilizados na Internet, foi apresentado por Tim Berners-Lee uma torre de linguagens
da Web Semântica, conforme apresentado na Figura 5, na qual podemos visualizar
três agrupamentos: Sintático, Semântico e Lógico.
Cada uma destes agrupamentos é detalhado a seguir.
2.3.2

Agrupamento Sintático

O agrupamento sintático é formado por Unicode e URI, responsáveis pela
identificação e representação dos recursos e por XML, XML NS e XML Schema,
responsáveis pela estruturação dos elementos.
2.3.2.1

URI

Sob um ambiente descentralizado, distribuído e sem controle, no qual se encaixa
o conteúdo da Web, é necessário uma padronização no mecanismo de identificação
de recursos. Dentre os diversos recursos que podem ser identificados, pode-se citar:
imagens, documentos, WSs e páginas HTML entre outros. O W3C define o
mecanismo chamado URI (Uniform Resource Identifier) (CONNOLLY, 2003), como
forma padrão para a identificação de recursos na Web. Por meio da utilização de
URI, faz-se a referência para recursos representados na Web e permite que sejam
unicamente representados.
O conceito de URI já é bem utilizado com um tipo de URI chamado URL (Uniform
Resource Locator). Com a URL é possível endereçar documentos que utilizam
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protocolos específicos da Internet como, por exemplo, o HTTP (Hypertext Transfer
Protocol) e o FTP (File Transfer Protocol). Como exemplo de identificação de
recursos por uma URL, o recurso representado pela página do Mestrado Profissional
do IPT é identificado pela URL http://www.ensino.ipt.br/.

Figura 5 - Torre de linguagens da Web Semântica.
Fonte: (PATEL-SCHNEIDER; FENSEL, 2002)
2.3.2.2

Unicode

Além da identificação de recursos é importante que o conjunto de caracteres
sendo transportado e utilizado na Web seja composto por caracteres reconhecidos
por todos, para que seja possível a comunicação. Para que exista um consenso
entre estes caracteres, o consórcio W3C define Unicode como padrão para a
representação de caracteres na Web (UNICODE, 2007). Unicode proporciona uma
forma única para a representação de um caractere não importando a plataforma de
sistema operacional, o programa e nem a linguagem utilizada. A lista completa dos
caracteres definidos pode ser visualizada em http://www.unicode.org/charts/. A
utilização de Unicode na Web Semântica proporciona a capacidade de troca de
símbolos de maneira universal.
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2.3.2.3

XML

Com relação à transferência de recursos na Web, é também necessário uma
padronização da sintaxe e do formato dos dados de como são transportadas as
informações. A linguagem XML (eXtensible Markup Language), recomendada pelo
consórcio W3C, proporciona o padrão para a representação das estruturas, na qual
todas as linguagens da web semântica são baseadas (BRAY et al., 2008). Trata-se
de um linguagem de marcação simples e flexível, derivada da linguagem SGML
(Standard Generalized Markup Language) (BRYAN, 1992), padrão internacional de
processamento de texto. Sendo uma linguagem extensível, na qual não há
marcações pré-definidas, é possível criar um documento na forma que se desejar.
Por exemplo, uma organização 'A' poderia criar um documento XML para
armazenar o título e o ISBN de um livro, conforme apresentado no quadro 1. Neste
documento foram definidas as marcações de 'livro' (linha 1) para representar a
entidade Livro e de 'titulo' (linha 2) para representar o título do livro e o elemento
'isbn' foi definido como atributo da marcação 'livro' para representar a identificação
ISBN do livro.

1 <livro isbn="0596000464"/>
2 <titulo>Learning XML</titulo>
3 </livro>

Quadro 1 - Exemplo de XML (organização A).
Fonte: Elaborado pelo autor.
A linguagem XML é importante para a Web Semântica pois proporciona
interoperabilidade sintática e permite a leitura por seres humanos e por agentes de
software (BRAY et al., 2008). Entretanto, os elementos do XML não definem
semântica, o significado dos elementos são dependentes do desenvolvedor. Uma
outra organização B poderia representar a mesma entidade livro com os mesmos
valores, mas utilizando outra estrutura. No quadro 2, o valor da marcação 'isbn'
(linha 2) foi representado como marcação, de forma diferente do que foi
representado na organização A.
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1 <livro>
2 <isbn>0596000464</isbn>
3 <titulo>Learning XML</titulo>
4 </livro>

Quadro 2 - Exemplo de XML (organização B).
Fonte: Elaborado pelo autor.
Desta forma, a semântica dos dados depende da estrutura da árvore XML
definida pelas organizações e seria necessário um agente de software ter
conhecimento das duas representações para identificar que valores idênticos
estariam representados de forma diferente.
2.3.2.4

XML Schema

A linguagem XML Schema permite a definição e a descrição de estruturas e de
conteúdos de documentos XML corretos (FALLSIDE; WALMSLEY, 2004), utilizandose de mecanismos para definir gramáticas para documentos XML válidos. Um
documento XML correto é aquele que está sintaticamente correto e um documento
XML válido é aquele que segue as especificações do seu documento XML Schema
correspondente. O quadro 3 apresenta um documento XML incorreto, pois a marca
ISBN (linha 2) não foi fechada adequadamente.

1 <livro>
2 <isbn>0596000464
3 <titulo>Learning XML</titulo>
4 </livro>

Quadro 3 - XML com sintaxe incorreta.
Fonte: Elaborado pelo autor.
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O Quadro 4 apresenta um fragmento de um documento XML Schema no qual é
especificado o formato do valor da marcação 'isbn' para o documento XML. Por
exemplo, a linha 4 especifica o formato do valor do atributo 'isbn' com uma
expressão regular, indicando que este elemento é formado por 10 dígitos decimais
entre 0 e 9.

1 <xs:element name="isbn">
2 <xs:simpleType>
3
4

<xs:restriction base="xs:string">
<xs:pattern value=?[0-9]{10}"/>

5 </xs:restriction>
6 </xs:simpleType>
7 </xs:element>

Quadro 4 - Exemplo XML Schema.
Fonte: Elaborado pelo autor.
2.3.2.5

XML Name Space

Dentro do ambiente distribuído da Web, no qual qualquer um está livre para criar
o seu conceito, a sua definição, a sua semântica, há a necessidade de adotar-se um
mecanismo que proíba a ambiguidade de termos. Para isto, o W3C definiu um
mecanismo para evitar conflito de nomes chamado XML Name Space. A linguagem
trata de um método para qualificar nomes de elementos e atributos usados em
documentos XML, por meio da associação de referências URI (BRAY et al., 2009).
Com este mecanismo de espaço de nomes, é possível compartilhar e reutilizar a
definição de outros esquemas XML sem que haja problemas de colisão de nomes.
No exemplo apresentado anteriormente para duas organizações representando a
entidade livro de forma diferentes, a mesma marcação livro foi utilizada. O quadro 5
apresenta os dois documentos XML das organizações 'A' e 'B' com o espaço de
nomes definidos, respectivamente.
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1 <a:livro

isbn="0596000464" xmlns:a="http://www.a.org/" >

2 <a:titulo>Learning XML</a:titulo>
3 </a:livro>

4 <b:livro xmlns:b="http://www.b.org/" >
5 <b:isbn>0596000464</b:isbn>
6 <b:titulo>Learning XML</b:titulo>
7 </b:livro>

Quadro 5 - Exemplo XML NameSpace.
Fonte: Elaborado pelo autor.
2.3.3

Agrupamento Semântico

O segundo agrupamento está relacionado com semântica e é formado por RDF,
RDF Schema e Ontology.
2.3.3.1

RDF

À primeira vista, verifica-se que a própria linguagem XML é capaz de representar
conteúdo processável por computador pois, fazendo uso de marcações, consegue
definir algum significado. Porém, trata-se de uma linguagem limitada no que se
refere a fazer declarações, o que é insuficiente para as linguagens de representação
do conhecimento. O W3C recomenda a linguagem RDF (Resource Description
Framework) para a representação de metadados, permitindo que o conteúdo da
Internet seja processável por máquinas. A linguagem é responsável por formar a
base de todas as linguagens para expressar semântica da Web Semântica (PATELSCHNEIDER; FENSEL, 2002).
A linguagem RDF proporciona um modelo de dados para a descrição de recursos
e permite a criação de declarações e expressões lógicas, processáveis por
computador. O modelo de dados consiste de três tipos de objetos, todos
identificados por URIs: recursos, propriedades e declarações.
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Um Recurso é tudo o que pode ser descrito por uma declaração RDF. Um
recurso, por exemplo, pode ser a página do IPT, representada pela URL
http://www.ipt.br/.
Uma Propriedade é uma característica para descrever um recurso, possui
significado específico, define seus valores permitidos, suas relações com outras
propriedades e os tipos de recursos que pode descrever. Um exemplo de
propriedade pode ser a propriedade 'title' definida no metadado Dublin Core
(POWELL, 2007), utilizada para descrever o título de um recurso.
Uma Declaração (ou sentença) em RDF é formada por 3 partes: um recurso
específico, um nome de propriedade e o valor da propriedade associada ao recurso.
Estas partes individuais de uma declaração são chamadas, respectivamente, de
sujeito, predicado e objeto (KLYNE; CARROLL, 2004). O Sujeito identifica o recurso
na declaração e seu valor é o recurso sobre o qual a declaração é feita. O Predicado
identifica a propriedade na declaração e seu valor é um recurso representando a
propriedade específica na declaração. O Objeto identifica o valor da propriedade
associada ao recurso e cujo valor é o objeto na declaração. A figura 6 ilustra como
as partes da declaração RDF estão relacionadas.

Figura 6 - Declaração RDF.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Uma característica importante da linguagem RDF é que seu modelo de dados é
independente

da

sua

forma

de

representação,

sendo

possível

utilizar

representações na forma de triplas, grafo ou XML. Para ilustração, a sentença "O
recurso http://www.ipt.br/ tem título 'IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas" será
apresentada nos tipos de representações de grafo e XML. A figura 7 mostra o
exemplo no formato de grafo representando a sentença.
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Figura 7 - Exemplo declaração RDF na forma de grafo.
Fonte: Elaborado pelo autor.
O quadro 6 apresenta a mesma declaração no formato XML. Nesta
representação, o título é representado pela propriedade 'dc:title' (linhas 4 a 6) e
contém o valor “IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas” (linha 5). O recurso da
declaração é representado pelo atributo 'rdf:about' (linha 3).

1 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
2

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">

3 <rdf:Description rdf:about="http://www.ipt.br/">
4

<dc:title>
IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas

5
6

</dc:title>

7 </rdf:Description>
8 </rdf:RDF>

Quadro 6 - Exemplo de declaração RDF na representação XML.
Fonte: Elaborado pelo autor.
A importância para a Web Semântica proporcionada pela linguagem RDF é que
define um modelo de dados para a representação de metadados na Web.
2.3.3.2

Ontologia

A linguagem RDF é muito limitada para a representação do conhecimento, pois
provê basicamente classes, subclasses, propriedades e domínios, mas não fornece
funcionalidades mais avançadas como unicidade, não ambiguidade, cardinalidade e
mecanismos de inferência. Para suprir esta deficiência, as linguagens de ontologia
aparecem com um poder maior de representação de recursos e relacionamentos,

45
possibilitando algumas operações de lógica de primeira ordem e inferências. A
camada de ontologia refere-se às linguagens para representação do conhecimento
com estas características.
Ontologias proporcionam uma alta capacidade de representação formal de um
domínio, a criação de uma camada de domínio independente da aplicação e o
compartilhamento com diversas aplicações. Noy e McGuinness (2001) enumeram
razões pelas quais o uso de ontologias é importante para a representação do
conhecimento e algumas delas são:
•

a possibilidade de compartilhamento do entendimento comum da estrutura da
informação.

•

a reutilização do domínio do conhecimento.

•

a possibilidade de realizar afirmações explícitas sobre o domínio.

O termo ontologia tem origem na filosofia e refere-se a uma ''parte da metafísica
que estuda o ser em geral e suas propriedades transcendentais'' (MICHAELIS,
1998). Na área de Engenharia de Computação, o termo é muito comum na
comunidade de Inteligência Artificial e várias definições são encontradas na
literatura. Entre elas, a mais referenciada é a descrita por GRUBER (1993), que
define ontologia como uma especificação formal de uma conceitualização,
proporcionando um entendimento comum das definições de termos ou vocabulário
de um domínio que pode ser comunicado através de pessoas e sistemas. Uma
definição formal de ontologia é apresentado por EHRIG et al. (2004):

Definição 5: Uma ontologia é uma tupla
O :=C ,T ,≤C ,≤T , R , A , R , A ,≤R ,≤A , I , V , l C , l T , l R , l A  onde:

•

C (conceitos), T (tipos

de

dados), R (relações), A (atributos), I

(instâncias) e V (valores) são conjuntos disjuntos;
•

representa a hierarquia de conceitos,

a hierarquia de tipos,

a
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hierarquia de relações e
 R : RC

•

2

a hierarquia de atributos;

é uma função que especifica quais conceitos podem ser ligados

para cada relação;
•

 A : AC x T é a função que relaciona o tipo e o conceito de cada atributo;

•

l C :C  2 I é a função que define a atribuição de instâncias para conceitos;

•

l T :T 2

•

l R : R 2 I x I é a função que define quais instâncias estão relacionadas com

V

é a função que define a atribuição de valores para tipos;

uma relação;
l A : A2 I x V é a função que define o valor de cada atributo para cada

•

instância.
Em resumo, ontologias são conjuntos de asserções que definem as relações
entre conceitos e estabelecem regras lógicas de raciocínio sobre eles.
Alguns exemplos deste tipo de linguagem já são conhecidos da área de
Inteligência Artificial. No ambiente da Internet, entretanto, é fundamental a utilização
de uma linguagem padrão. Diversas linguagens surgiram seguindo o padrão XML
para a descrição de ontologias para a Web Semântica. Em 2004, o W3C definiu a
linguagem OWL (Ontology Web Language) como recomendação para representação
de ontologia na Web.
2.3.4

Agrupamento Lógico

O agrupamento lógico é formado pelas camadas de Lógica (Logic), Prova
(Proof), confiança (Trust).
2.3.4.1

Camada de Lógica

A camada de lógica proporciona a definição de semântica de maneira formal
habilitando a execução de serviços inteligentes. É composta principalmente por
regras de inferência, com as quais os agentes podem se utilizar para relacionar e
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processar informação.
2.3.4.2

Camada de Prova

De posse das regras de inferências da camada de Lógica, na camada de Prova
(Proof), os agentes podem ter um poder maior para raciocinar sobre conceitos e
relacioná-los com a camada de ontologia. Esta é a camada na qual se pode obter
explicações (provas) sobre as respostas dadas por agentes que consomem alguma
informação com o objetivo de verificar se uma dedução foi correta.
2.3.4.3

Camada de Confiança

A camada de confiança (Trust), conjuntamente com a camada de assinatura
digital

(Digital

Signature)

proporciona

mecanismos

para

prevenção

de

inconsistências na Web Semântica. As aplicações criadas neste nível podem
identificar e validar algum tipo de informação. Trata-se de outra característica da
Web Semântica e muito importante no ambiente da Internet, na qual blocos de
dados encriptados podem ser utilizados para garantir a autenticidade das fontes e a
confiabilidade da informação que os agentes consultam.
2.4 Semântica nos Web Services
As tecnologias utilizadas pelos WSs, SOAP e WSDL, cobrem principalmente
aspectos de interoperabilidade sintática por meio de padrões XML. Um processo de
automatização da composição pode ficar prejudicado devido à necessidade do
tratamento da heterogeneidade semântica que pode ocorrer entre os elementos que
descrevem os parâmetros de entrada e de saída dos WSs. Neste caso, é necessária
a descrição semântica dos WS para a automação de tarefas tais como: descoberta,
composição e execução (BRUIJN et al., 2006).
Para suprir esta deficiência semântica dos WS, foram criados os WS semânticos,
resultados da evolução da definição sintática dos WS em conjunto com as
linguagens da Web Semântica. Tratam-se de descrições enriquecidas de semântica
explícita e formal adicionadas aos WS. A figura 8 mostra como ocorreu esta
evolução (CARDOSO; SHETH, 2006).
Os WS semânticos oferecem possibilidade de automatizar a descoberta, a
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composição e a invocação de WS. Conforme visto no item 2.3, Web Semântica, o
conteúdo disponível na Internet não possui conteúdo semântico, mas por meio do
uso de ontologias é possível adicionar conteúdo semântico processável pelo
computador. O processo de adicionar conteúdo semântico a recursos é chamado de
anotação semântica. O mecanismo de adição de conteúdo semântico é realizado
com o uso de tecnologias definidas, padronizadas e recomendadas pelo consórcio
W3C, pela linguagem RDF e pela OWL.

Figura 8 - Evolução dos WS semânticos.
Fonte: (CARDOSO; SHETH, 2006)
2.4.1

Linguagem para Anotação Semântica de Web Services

Várias propostas foram desenvolvidas e enviadas para avaliação pelo W3C para
a escolha de um padrão que represente a semântica de WS. Entre as principais,
está a OWL-S (Semantic Markup for Web Services) de MARTIN et al. (2004), WSMO
(Web Service Modeling Ontology) de BRUIJN et al. (2005) e a WSDL-S (Web
Service Semantics) de AKKIRAJU et al. (2005). A linguagem WSDL-S destacou-se
entre as propostas pelo fato de utilizar o formato WSDL, recomendação para a
descrição de WS. Assim, em agosto de 2007, o W3C recomendou a SAWSDL
(Semantic Annotations for WSDL and XML Schema) - uma evolução da WSDL-S como linguagem para a descrição semântica de WS (FARRELL; LAUSEN, 2007).
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As anotações semânticas são definidas por um conjunto de elementos e atributos
de extensão da linguagem WSDL e não são amarrados a nenhuma linguagem
particular para a representação do modelo semântico. Estas anotações semânticas
são referências para conceitos que definem os significados de operações de
serviços, seus parâmetros de entrada e saída. A linguagem SAWSDL permite a
anotação semântica tanto para a WSDL 1.1 (CHRISTENSEN et al., 2001) quanto
para o WSDL 2.0 (CHINNICI et al., 2007), mas apenas o último é tratado neste
trabalho. A tabela 3 contém uma lista contendo prefixo e a respectiva URI do XML
Name Space utilizados a seguir.
Tabela 3 - Prefixos dos espaço de nomes utilizados.
Prefixo

Name Space

sawsdl

http://www.w3.org/ns/sawsdl

wsdl

http://www.w3.org/ns/wsdl

xs

http://www.w3.org/2001/XMLSchema

Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
Os atributos utilizados pelo SAWSDL, extensões do WSDL, são:
•

sawsdl:modelReference

•

sawsdl:liftingSchemaMapping

•

sawsdl:loweringSchemaMapping

O atributo sawsdl:modelReference especifica a associação entre um componente
WSDL ou XML Schema e um conceito no modelo semântico. O atributo
sawsdl:liftingSchemaMapping especifica o mapeamento entre um elemento XML e
um conceito no modelo semântico. O atributo sawsdl:loweringSchemaMapping
especifica o mapeamento entre um conceito no modelo semântico e um elemento
XML.
A seguir, os fragmentos de documento WSDL foram extraídos de Farrell e
Lausen (2007) para apresentar como cada atributo do WSDL é mapeado para
SAWSDL. O documento WSDL completo é apresentado no anexo A. O anexo B
apresenta o WSDL com todas as anotações semânticas. O Anexo C apresenta uma
arquivo com consulta Sparql (PRUD'HOMMEAUX; SEABORNE, 2008) para a
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transformação de um conceito na ontologia para um elemento WSDL. O Anexo D
apresenta um documento XSLT para a transformação de um elemento WSDL em
um conceito na ontologia.
O atributo sawsdl:modelReference pode ser utilizado em qualquer elemento no
documento WSDL, entretanto, a linguagem SAWSDL define semântica apenas para
os

elementos do

XML

Schema

xs:element,

xs:attribute,

xs:simpleType

e

xs:complexType e para os elementos WSDL do wsdl:interface, wsdl:operation e
wsdl:fault. Nos elementos XML Schema, define semântica para os dados de entrada
e saída das operações e nos elementos WSDL, define semântica sobre a operação.
O valor atribuído a sawsdl:modelReference é composto por 0 ou mais URI's,
separadas por espaço, que são referências para conceitos em um modelo
semântico. Caso haja mais de uma URI, todos os valores são aplicados.
O

atributo

sawsdl:modelReference

aplicado

ao

elemento

wsdl:interface

proporciona informação de categorização e pode ser utilizado para publicação. No
fragmento de WSDL do quadro 7, é atribuído a categoria 'eletronics' (linhas 2 e 3)
para a interface 'Order' (linha 1).

1 <wsdl:interface name="Order"
2
3

sawsdl:modelReference="http://example.org/categorization/
products/electronics" >

4 </wsdl:interface>

Quadro 7 - Exemplo de anotação do elemento wsdl:interface.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
O atributo sawsdl:modelReference aplicado ao elemento wsdl:operation também
proporciona informação de categorização e pode ser utilizado para publicação. No
fragmento de WSDL do quadro 8, é atribuído o conceito 'RequestPurchaseOrder'
(linhas 2 e 3) do modelo semântico para a operação 'order' (linha 1).
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1 <wsdl:operation name="order" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out"
2

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl
/spec/ontology/purchaseorder#RequestPurchaseOrder" >

3

Quadro 8 - Exemplo de anotação do elemento wsdl:operation.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
O fragmento do documento WSDL do quadro 9 ilustra o uso atributo
sawsdl:modelReference para anotar o elemento wsdl:fault. Neste fragmento, o
conceito 'ItemUnavailable' (linhas 2 e 3) referenciado no modelo semântico é
utilizado para descrever a falha ItemUnavailable (linha 1).

1 <wsdl:fault name="itemUnavailable" element="AvailabilityInformation"
2
3

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/
spec/ontology/purchaseorder#ItemUnavailable" />

Quadro 9 - Exemplo de anotação do elemento wsdl:fault.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
O fragmento de WSDL do quadro 10 apresenta como o elemento xs:element
pode ser anotado semanticamente com sawsdl:modelReference. A anotação indica
que o elemento OrderRequest (linha 1) é descrito pelo conceito OrderRequest
(linhas 2 e 3) referenciado no modelo semântico.
1 <xs:element name="OrderRequest"
2

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/

3

spec/ontology/purchaseorder#OrderRequest" >

4 </xs:element>

Quadro 10 - Exemplo de anotação do elemento xs:element.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
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O

elemento

xs:attribute

pode

ser

anotado

semanticamente

com

sawsdl:modelReference, conforme ilustrado no fragmento WSDL do quadro 11.
Neste fragmento, o atributo 'quantity' (linha 1) é descrito pelo conceito Quantity
(linhas 2 e 3) no modelo semântico referenciado.

1 <xs:attribute name="quantity" type="xs:integer"
2

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/

3

spec/ontology/purchaseorder#Quantity" />

4 </xs:element>

Quadro 11 - Exemplo de anotação do elemento xs:attribute.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
Tipos

simples

e

sawsdl:modelReference

complexos
nos

podem

elementos

ser

anotados

xs:simpleType

com
e

o

atributo

xs:complexType,

respectivamente. No fragmento do quadro 12, o conceito OrderConfirmation (linhas
2 e 3) referenciado no modelo semântico é utilizado para descrever o elemento
'Confirmation' (linha 1) e no fragmento do quadro 13 o conceito 'Item' (linhas 2 e 3) é
utilizado para descrever o elemento 'item' (linha 1).
1 <xs:simpleType name="confirmation"
2 sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/
3

spec/ontology/purchaseorder#OrderConfirmation" >

4 <xs:restriction base="xs:string">
5

<xs:enumeration value="Confirmed" />

6

<xs:enumeration value="Pending" />

7

<xs:enumeration value="Rejected" />

8 </xs:restriction>
9 </xs:simpleType>

Quadro 12 - Exemplo de anotação do elemento xs:simpleType.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
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1 <xs:complexType name="item"
2

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/
spec/ontology/purchaseorder#Item" >

3
4 <xs:all>
5

<xs:element name="UPC" type="xs:string" />

6 </xs:all>
7 <xs:attribute name="quantity" type="xs:integer" />
8 </xs:complexType>

Quadro 13 - Exemplo de anotação do elemento xs:complexType.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
O atributo sawsdl:modelReference pode ser utilizado para ajudar a determinar se
um WS está de acordo com alguma requisição feita por um usuário. Contudo, ainda
pode haver diferenças entre o modelo semântico e as estruturas de entrada e saída
utilizadas.

Para

estes

casos,

os

atributos

sawsdl:liftingSchemaMapping

e

sawsdl:loweringSchemaMapping são fornecidos para associar um elemento XML
com um mapeamento para uma ontologia e vice-versa, sendo que não é
especificado nenhuma linguagem para mapeamento como, por exemplo, XQuery
(BOAG et al., 2007), XSLT (CLARK, 1999),

Sparql (PRUD'HOMMEAUX;

SEABORNE, 2008).
Os atributos sawsdl:liftingSchemaMapping e sawsdl:loweringSchemaMapping
podem ser utilizados nos elementos XML Schema xs:element, xs:attribute,
xs:simpleType e xs:complexType. Um mapeamento referenciado pelo atributo
sawsdl:liftingSchemaMapping define a transformação dos dados do elemento XML
para conceitos em algum modelo semântico. Uma mapeamento referenciado pelo
atributo sawsdl:loweringSchemaMapping define como um dado em um modelo
semântico é transformado para uma instância de XML. O valor destes atributos são
compostos por 0 ou mais URI's, que são referências para documentos contendo
mapeamentos. No caso de mais de uma URI, são interpretados como alternativas.
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O fragmento de WSDL do Quadro 14 mostra como é realizado o mapeamento do
elemento xs:element para um conceito no modelo semântico. A anotação
sawsdl:liftingSchemaMapping indica que o elemento OrderResponse é transformado
para seu conceito semântico utilizando o XSLT Response2Ont.xslt (Ver anexo C).

1 <xs:element name="OrderResponse" type="confirmation"

sawsdl:liftingSchemaMapping="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/

2

spec/mapping/Response2Ont.xslt" />

3

Quadro 14 - Exemplo de anotação com sawsdl:liftingSchemaMapping.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
O fragmento de WSDL do quadro 15 apresenta como é realizado o mapeamento
de um conceito no modelo semântico para o um elemento xs:element. A anotação
sawsdl:loweringSchemaMapping indica como o conceito semântico 'OrderRequest'
(linha

3)

é

transformado

para

o

WSDL

utilizando

a

Ont2OrderRequest.lowering (Ver anexo D).

1 <xs:element name="OrderRequest"
2 sawsdl:loweringSchemaMapping="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/
3

spec/examples/mapping/Ont2OrderRequest.lowering" >

4 <xs:complexType>
5

<xs:sequence>

6

<xs:element name="customerNo" type="xs:integer" />

7

<xs:element name="orderItem" type="item" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded" />

8
9

</xs:sequence>

10 </xs:complexType>
11 </xs:element>

Quadro 15 - Exemplo de anotação com sawsdl:loweringSchemaMapping.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)

consulta
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O fragmento de WSDL do quadro 16 mostra como é realizado o mapeamento de
um conceito no modelo semântico para o um elemento xs:simpleType. A anotação
sawsdl:liftingSchemaMapping indica como o elemento xs:simpleType é transformado
para conceito semântico OrderRequest utilizando um XSLT (Ver anexo D).

1 <xs:simpleType name="confirmation"

sawsdl:liftingSchemaMapping="http://www.w3.org/2002/ws/

2

sawsdl/spec/mapping/Response2Ont.xslt" >

3

4 <xs:restriction base="xs:string">
5

<xs:enumeration value="Confirmed" />

6

<xs:enumeration value="Pending" />

7

<xs:enumeration value="Rejected" />

8 </xs:restriction>
9 </xs:simpleType>

Quadro 16 - Exemplo de anotação do elemento xs:simpleType.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
O fragmento de WSDL do quadro 17 apresenta como é realizado o mapeamento
do conceito no modelo semântico para o elemento xs:complexType. A anotação
sawsdl:loweringSchemaMapping indica como é transformado para o WSDL
utilizando a consulta Ont2OrderRequest.lowering (Ver anexo C).
2.4.2

Tratamento da Heterogeneidade Semântica

Quando

organizações

diferentes

conseguem

comunicar-se

entre

si

compartilhando o mesmo significado para os termos idênticos utilizados, podemos
dizer que há interoperabilidade semântica entre elas. Caso não compartilhem o
mesmo significado para os termos idênticos, dizemos que há heterogeneidade
semântica.
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1 <xs:complexType name="OrderRequestType"
2 sawsdl:loweringSchemaMapping="http://www.w3.org/2002/ws/
3

sawsdl/spec/examples/mapping/Ont2OrderRequest.lowering" >

4 <xs:sequence>
5

<xs:element name="customerNo" type="xs:integer" />

6

<xs:element name="orderItem" type="item" minOccurs="1"

7

maxOccurs="unbounded" />

8 </xs:sequence>
9 </xs:complexType>

Quadro 17 - Exemplo de anotação do elemento xs:complexType.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
Uma das formas de se obter a interoperabilidade semântica entre sistemas
heterogêneos na Web Semântica é pelo uso de ontologias, cujo objetivo é
representar um conceito compartilhado de um domínio (GRUBER, 1995). Contudo,
sua utilização não resolve o problema da heterogeneidade completamente, pois não
se pode garantir que toda organização utilize a mesma ontologia (VISSER; CUI,
1998).
No processo de integração de SOAs, os WSs compartilhados podem estar
anotados com ontologias diferentes. Uma forma de resolver o problema da
interoperabilidade semântica entre organizações,

possível de ocorrer com

ontologias, é pelo uso de ontologias da mediação de ontologias.
A mediação de ontologias trata de uma área de pesquisa responsável em
determinar as diferenças entre ontologias com o objetivo de poder reutilizá-las em
sistemas já anotados por ontologias distintas, a fim de permitir a interoperação de
aplicações heterogêneas. Com a mediação de ontologias é possível reutilizar os
dados das aplicações na web semântica e, em geral, na cooperação entre
organizações diferentes, além de permitir o compartilhamento de dados entre bases
de conhecimento heterogêneas pelas aplicações.
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Uma importante área de aplicação da mediação de ontologias é justamente a
área de web services semânticos. Em geral, não pode ser assumido que o requisitor
e o provedor de um serviço usem a mesma terminologia e, portanto, a mediação
pode ser utilizada como forma de permitir a comunicação entre organizações.
A mediação pode ocorrer tanto para processos quanto para dados (DUKE, 2007).
A mediação de processo é utilizada quando o conteúdo semântico de um processo é
compartilhado, mas suas mensagens ou padrão de troca de mensagem diferem. A
mediação de dados é utilizada quando o conteúdo semântico de um dado requerido
pelo sistema é o mesmo, mas sua representação sintática é diferente. Esta
dissertação trata apenas da mediação de dados.
Uma classificação, das possíveis abordagens para a mediação de ontologias,
utilizada por BRUIJN et al. (2006), é dividida em três categorias: Mapeamento,
Fusão e Alinhamento de ontologias.
2.4.2.1

Mapeamento de Ontologias

A abordagem de mapeamento de ontologia é uma especificação declarativa da
sobreposição semântica entre duas ontologias e está r elacionada com a representação
das correspondências entre as ontologias. Estas correspondências são armazenadas
separadamente das ontologias e, portanto, não fazem parte das próprias ontologias. A
Figura 9 apresenta o esquema do mapeamento de duas ontologias, O1 e O2.
O mapeamento de ontologia é uma especificação declarativa da sobreposição semântica
entre duas ontologias. As correspondências entre entidades diferentes de duas ontologias
são tipicamente expressas usando axiomas formulados em uma linguagem de mapeamento
específica. Este mapeamento pode ser realizado manualmente ou pelo uso de ferramentas
que auxiliam a tarefa de identificar as similaridades. CHOI, SONG e HAN (2006) fazem uma
avaliação de algumas ferramentas existentes para os diversos tipos de mapeamento.
Um mapeamento de ontologia pode ser utilizado por uma variedade de tarefas
diferentes, tais como a transformação de dados entre representações diferentes e na
consulta em base de dados heterogêneas. Segundo BRUIJN (2006), um processo de
mapeamento de ontologia é composto de três fases: a descoberta do mapeamento, a
representação do mapeamento e sua execução. KALFOGLOU e SCHORLEMMER (2005)
realizam um estudo mais detalhado das abordagens de mapeamento de ontologias.
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Figura 9 - Mapeamento de Ontologias.
Fonte: (BRUIJN et al., 2006)

2.4.2.2

Fusão de Ontologias

No caso da abordagem de fusão de ontologias, uma nova ontologia é criada, que
é a união das ontologias fontes. A nova ontologia unificará e, em geral, substituirá a
ontologia original. O aspecto crítico nesta abordagem é assegurar que todas as
correspondências entre as ontologias são atendidas na nova ontologia criada.
BRUIJN (2006) classifica das duas abordagens diferentes de fusão. Na primeira
abordagem, a entrada do processo de fusão é uma coleção de ontologias e o
resultado do processo é uma nova ontologia que possui as ontologias originais. Um
representação desta abordagem pode ser visualizada na Figura 10a. Na segunda
abordagem, as ontologias originais não são substituídas, mas um mecanismo de
ponte entre as duas ontologias é criada para especificar a correspondência entre as
ontologias, como pode ser visualizado na Figura 10b.
2.4.2.3

Alinhamento de Ontologias

O alinhamento de ontologias é o processo da descoberta de similaridade entre as
ontologias fontes. Este processo pode ser realizado de forma automática ou semiautomática. NOY (2004) apresenta as principais técnicas existentes para encontrar
as correspondências entre ontologias automaticamente. Como resultado deste
processo, uma especificação das similaridades entre duas ontologias é criada.
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Figura 10 - Tipos de Fusão de Ontologia.
Fonte: (BRUIJN et al., 2006)

2.4.3

Trabalhos Relacionados

Vários trabalhos tratam o problema da composição automática de WSs baseado
em semântica utilizando as outras linguagens. Há muitas abordagens na literatura
para resolver o problema da composição automática de WSs. Contudo, para aquelas
baseadas na semântica, em geral, consideram um mesmo modelo semântico para a
solução. Poucas tratam do problema quando há mais de uma ontologia no
repositório. Para o caso de integração de SOAs, pode ocorrer a heterogeneidade
semântica entre os WSs existentes, prejudicando o resultado apresentado por estas
abordagens.
Nagarajan et al. (2006) trata a heterogeneidade de informações entre WS com o
uso de mapeamentos da linguagem WSDL-S, predecessora da linguagem SAWSDL.
Para este tratamento utiliza mapeamento de ontologias. Neste artigo, não é
apresentado um algoritmo para a composição de serviços. O autor utiliza o
mapeamento de ontologia em tempo de execução. Entretanto, não é realizado o
tratamento quando conceitos similares descritos em ontologias diferentes.
Hashemian e Mavaddat (2005) armazenam WS na forma de grafos, que contêm
as dependências entre as saídas e as entradas dos WS e constrói a composição dos
WS escolhendo os caminhos dos grafos. Não considera múltiplos domínios. A
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proposta assume que os parâmetros de entrada e de saída dos WS estão
previamente anotados semanticamente com a linguagem OWL-S.
Shin e Lee (2007) consideram não só a semântica dos parâmetros de entrada e
de saída, mas também a semântica funcional dos WS para aumentar a taxa de
soluções de composição corretas. Para isto, utiliza duas ontologias, uma de dados e
outra de ações. Porém, o referido autor trata apenas de uma única ontologia no
domínio e não trata da interoperabilidade de informações.
Na proposta apresentada por Hibner e Zielinski (2007), os WSs são modelados
para um grafo e representados semanticamente com a linguagem WSMO, que não é
a recomendada pelo consórcio W3C. A ferramenta construída para resolver o
problema da composição automática de web services utiliza o método de inferência
de regras backward-chainning. O tratamento de múltiplas ontologias não é abordado
na proposta, apesar da existência dos elementos mediadores de ontologia da
linguagem WSMO.
2.5 Conclusão
Esta seção apresentou uma visão geral dos principais conceitos necessários
para o embasamento do trabalho proposto, mais especificamente os relacionados à
Web Semântica e à composição automática de WSs. Além disso, foram
apresentadas publicações acadêmicas relevantes e de alguma forma associadas a
este trabalho.
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3 PROCESSO DE COMPOSIÇÃO E MEDIAÇÃO: CONCEITO
3.1 Introdução
Nesta seção é apresentada uma proposta para a automatização de parte do
processo de composição de web services descritos semanticamente. É utilizada
mediação de ontologias para resolver problemas de heterogeneidade de
informações. Os diferentes tipos de heterogeneidades que podem ocorrer nas
composições são abordados caso a caso.
3.2 Escopo do Processo
A parte do processo de composição de web services tratada neste trabalho
refere-se apenas à geração da estrutura de como os web services se comunicam
entre si para gerar um web service composto. Não faz parte do escopo desta
proposta a execução da composição produzida.
O processo proposto possui as seguintes características.
• Consulta: a consulta por um web service no repositório é realizada utilizando
um documento no formato WSDL;
• Descrição Semântica: tanto o web service da consulta quanto os do
repositório devem ter os parâmetros de entrada e de saída anotados
semanticamente com os atributos da linguagem SAWSDL no documento
WSDL;
• Modelo Semântico: o processo utiliza a linguagem de ontologia OWL para
anotar semanticamente os parâmetros de entrada e de saída dos web
services;
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• Resultado: o resultado do processo é um subconjunto da lista de web services
do repositório, no formato de um grafo, mostrando a estrutura dos web
services na composição gerada e como os parâmetros de entrada e de saída
se comunicam;
• Regras de Similaridade: as regras para determinação dos conceitos similares
pertencentes a ontologias diferentes são especificadas com a linguagem de
ontologia OWL.
O processo proposto neste trabalho apresenta as seguintes limitações.
• Execução da Composição: o processo apresenta a estrutura da composição
de serviços (quais os web services e como se relacionam), não provê sua
execução;
• Comunicação entre parâmetros: o processo não apresenta detalhes de como
os parâmetros de saída de um serviço comunicam-se com os parâmetros de
entrada de outro serviço na composição produzida.
• Tratamento de Falhas: o tratamento de falhas que é proporcionado pela
linguagem WSDL, utilizando o elemento <fault>, não é abordado nesta
proposta;
• Laços e Fluxos Condicionais: o processo não gera soluções em que haja
laços ou fluxos contendo condicionais;
• Significado Funcional da Composição: a composição de web services
produzida pelo processo pode não ter significado funcional, isto é, caso seja
executado, o retorno pode não ter o valor esperado.
3.3 Definição do Problema da Composição de web services
Conforme visto no item 2.2.3, Kona, Bansal e Gupta (2007) apresentam uma
definição formal para o problema da composição automática de web services. Para o
processo de composição automática proposto nesta dissertação é utilizada a
definição 9, apresentada a seguir, que é uma adaptação desta definição em que são
eliminadas as pré-condições e as pós-condições dos web services e seus efeitos
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colaterais. De maneira semelhante às definições apresentadas por Kona, Bansal e
Gupta (2007), as definições 6, 7 e 8 também são adaptações e descrevem os
conceitos de Serviço, Repositório e Consulta, respectivamente.
Definição 6: Um serviço WS é uma tupla WS = (E, S), onde: E = {E1, E2, …, Em}
é a lista com os m parâmetros de entrada do serviço WS e S = {S1, S2, …, Sn} é a
lista com os n parâmetros de saída do serviço WS.
Definição 7: Um repositório R = {WS1, WS2, …, WSr} é uma lista com r serviços.
Definição 8: Uma consulta C é um serviço representado pela tupla C = (E', S'),
onde: E' = {E'1, E'2, …, E'p} é a lista com os p parâmetros de entrada da consulta C e
S' = {S'1, S'2, …, S'q} é a lista com os q parâmetros de saída da consulta C.
Definição 9: Dado uma consulta C = (E', S'), o problema da composição
automática de serviços é definido como encontrar um grafo acíclico direcionado
G=(V, A) do repositório R de serviços, onde V é o conjunto dos vértices e A é o
conjunto de arestas do grafo. Cada vértice do grafo representa um serviço da
composição, cada aresta saindo de um nó (serviço) representa um parâmetro de
saída do serviço e uma aresta entrando em um nó (serviço) representa um
parâmetro de entrada do serviço. As seguintes condições devem ser esperadas dos
nós do grafo:
1.

∀ i WS i ∈V ,

onde WS i tem exatamente uma aresta entrando que

representa as entradas da consulta,
I'
2.

U i Ii

∀ i S i ∈V onde S i tem exatamente uma aresta saindo que representa as

saídas da consulta,
O'
3.

U iOi

∀ i S i ∈V onde S i tem

pelo

menos

uma

aresta

de

saída.

Seja

S i 1 , S i 2 , ... , S i m os nós tal que existe uma aresta direcionada de cada um

destes nós para S i . Então:
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Ii

U k Oi k U I '

3.4 Sumário do Processo
Nesta subseção é descrito um sumário do processo. O processo descrito a
seguir considera que as organizações já possuem seus web services anotados
semanticamente. O processo, resumidamente, é definido nos seguintes passos:
1. Os web services já anotados semanticamente são disponibilizados para
consulta em algum repositório;
2. Os conceitos similares representados em ontologias diferentes utilizados
na anotação dos parâmetros de entrada e de saída dos web services
devem ser identificados em regras. Esta atividade deve ser realizada à
parte e pode ser realizada de forma manual ou automática. Como
resultado, um documento com estas regras de similaridade deve ser
disponibilizado;
3. Todos os web services, disponibilizados para consulta, são modelados
para uma estrutura de grafos, considerando as regras de similaridade
semântica entre conceitos produzidas no passo anterior. Os detalhes desta
modelagem estão descritos na subseção 4.3.2.
4. Por fim, a partir de uma consulta por um serviço, um grafo é produzido
conforme a definição 9 da seção 3.3, considerando-se as similaridades
semânticas contidas nas regras.
3.5 A integração dos web services
Em um primeiro momento, é necessário a integração de todos os web services.
Para isto, os web services das organizações são disponibilizados para consulta em
um repositório comum. A figura 11 ilustra os web services da organização 'A'
(WS_A1 …, WS_Am) e da organização 'B' (WS_B1 …, WS_Bn) que, após a
integração de SOAs, os web services foram integrados em um repositório comum.
Para ilustrar o processo proposto neste trabalho, é utilizado um exemplo em que
participam duas organizações fictícias: 'A' e 'B'. Para fins de simplificação, cada
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organização possui apenas um único web service com uma única operação cada.
Estes web services são adaptações do exemplo apresentado por Sapkota e Akkiraju
(2007).

Figura 11 - Integração dos web services das organizações.
Fonte: Elaborado pelo autor.
Neste

exemplo,

a

organização

'A'

possui

um

web

service

chamado

VerificaInventário (ver figura 12) composto pelos parâmetros de entrada 'SKU',
'dataEntrega' e 'qtdItens' e pelo parâmetro de saída 'confirmação'. A função deste
serviço é verificar se há disponibilidade para entregar uma quantidade 'qtdItens' do
produto identificado por 'SKU' (Stock Keeping Unit ou, em português, Unidade de
Manutenção de Estoque) na data 'dataEntrega'.

Figura 12 - Web Service da organização 'A'.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
A organização 'B' possui um serviço chamado ProuraSKU (ver figura 13)
composto pelo parâmetro de entrada 'códigoItem' e pelo parâmetro de saída 'SKU'.
A função deste web service é procurar a correspondência entre o código do produto
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no formato 'códigoItem' e o código no formato 'SKU'.

Figura 13 - Web Service da organização 'B'.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
Os web services das figuras 12 e 13 apresentam apenas o nome dos parâmetros
de entrada e saída, identificados pelo atributo 'name' do elememento 'xs:element' no
documento WSDL. Ou seja, estão sendo consideradas apenas as informações
sintáticas dos parâmetros. O quadro 18 mostra um fragmento do documento WSDL
do web service VerificaInventário onde estes parâmetros estão identificados.

<xs:element name="SKU" ... />
<xs:element name="dataEntrega" ... />
<xs:element name="qtdItens" ... />
<xs:element name="confirmação" ... />

Quadro 18 - Valores dos parâmetros do serviço VerificaInventário.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Neste exemplo ilustrativo do processo, é considerado o uso de uma ontologia
diferente para cada organização para a anotação semântica dos parâmetros dos
web services. Os web services das organizações 'A' e 'B' são anotados
semanticamente com as ontologias 'ontoA' e 'ontoB', respectivamente, conforme
apresentado na tabela 4.
Tabela 4 - Ontologias utilizadas nas organizações.
Organização

Prefixo

URI

'A'

ontoA

http://org.example.com/ontologies/OntologyA

'B'

ontoB

http://org.example.com/ontologies/OntologyB

Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
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Para este processo, assume-se que os parâmetros de entrada e de saída dos
web services já estão anotados semanticamente com os atributos da linguagem
SAWSDL e com valores referenciando um modelo semântico descrito com a
linguagem OWL.
Os parâmetros de entrada e de saída do serviço 'VerificaInventário' (ver figura
14) da organização 'A' estão anotados semanticamente com os conceitos da
ontologia 'ontoA'. O parâmetro 'SKU' é anotado com o conceito 'ontoA:SKU', o
parâmetro 'dataEntrega' com o conceito 'ontoA:DataEntrega' e o parâmetro ''qtdItens'
com o conceito 'ontoA:QuantidadeItens'. E o parâmetro de saída 'confirmação' com o
conceito 'ontoA:Confirmação'.

Figura 14 - Web Service da organização 'A' com anotação.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
O quadro 19 mostra um fragmento do documento WSDL do web service
VerificaInventário com os parâmetros anotados semanticamente com o atributo
'sawsdl:modelReference' da linguagem SAWSDL com valores referenciando
conceitos em uma ontologia na linguagem OWL.

<xs:element name="SKU" sawsdl:modelReference="ontoA#SKU"/>
<xs:element name="dataEntrega" sawsdl:modelReference="ontoA#DataEntrega"/>
<xs:element name="qtdItens" sawsdl:modelReference="ontoA#QuantidadeItens"/>
<xs:element name="confirmacao" sawsdl:modelReference="ontoA#Confirmação"/>

Quadro 19 - Anotações dos parâmetros do web service VerificaInventário.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
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No caso da organização 'B', os parâmetros de entrada e de saída do serviço
ProcuraSKU (ver figura 15) são anotados com os conceitos da ontologia 'ontoB'. O
parâmetro de entrada 'códigoItem' é anotado com o conceito 'ontoB:CódigoItem' e o
parâmetro de saída 'SKU' com o conceito 'ontoB:SKU'.

Figura 15 - Web Service ProcuraSKU com anotação.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
Neste momento, os web services das organizações estão anotados e
disponibilizados para consulta.
3.6 Consulta por um web service
Dado que é possível consultar todos os web services das organizações após a
integração, uma consulta por um web service poderá ser realizada. Caso não exista
um serviço que atenda os parâmetros de entrada e saída da consulta, uma
composição de serviços poderá produzida com os web services do repositório.
Uma consulta por um serviço no repositório é realizada utilizando-se do próprio
WSDL. Para ilustrar, a figura 16 apresenta um web service sem anotação semântica,
representando a consulta 'VerificaDisponibilidade'. Nesta consulta, deseja-se
procurar no repositório um serviço ou uma composição de serviços com os
parâmetros de entrada 'código', 'data' e 'quantidade' e com o parâmetro de saída
'confirmação'.
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Figura 16 - Web Service de consulta de serviço.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
A resposta por uma consulta, no processo, deve ser uma lista vazia caso não
exista ou uma lista de serviços representando a estrutura da composição. Em
relação ao exemplo, uma solução de composição de web services para a consulta
seria a apresentada na figura 17. Contudo, considerando apenas o documento
WSDL sem as anotações semânticas dos parâmetros, não é possível encontrar esta
solução, pois as terminologias utilizadas nos parâmetros do web service de consulta
e dos web services do repositório são diferentes. Por exemplo, o parâmetro de
entrada 'código' da consulta é diferente do parâmetro de entrada 'códigoItem' do
serviço 'ProcuraSKU' da organização 'A', apesar de possuírem o mesmo significado.

Figura 17 - Exemplo de possível solução para composição.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
Um processo de composição automática baseado na descrição semântica dos
parâmetros de entrada e de saída pode encontrar a solução, caso os parâmetros
estejam anotados com a mesma ontologia.
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No caso dos serviços e da consulta estarem anotados semanticamente com
ontologias diferentes para representar conceitos similares, um processo de
composição baseado em semântica não consegue identificar a similaridade entre
conceitos pertencentes a ontologias diferentes. Seguindo o exemplo, a figura 18
apresenta a mesma consulta da figura 16, mas com anotação semântica utilizando a
ontologia 'ontoR'.

Figura 18 - Web Service de consulta com anotação.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
Como resultado, a composição baseada em semântica não é capaz de encontrar
uma solução, apesar de existir. A figura 19 ilustra os problemas na identificação dos
parâmetros. Por exemplo, o parâmetro de entrada da consulta representado pelo
conceito 'ontoR:Código' é diferente do conceito 'ontoB:CódigoItem' representado no
parâmetro de entrada do serviço 'ProcuraSKU'.

Figura 19 - Problemas da composição com anotação.
Fonte: Adaptado de Sapkota e Akkiraju (2007).
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3.7 Mediação entre Ontologias
Apesar de ontologias servirem como um conhecimento compartilhado e comum,
de forma que pudessem ser reutilizadas, organizações podem criar ontologias novas
para um mesmo domínio e, possivelmente, conceitos similares serão criados de
formas diferentes. Para alinhar os conceitos similares em ontologias diferentes, este
trabalho utiliza a mediação entre ontologias. Com os conceitos similares
identificados nas ontologias, é possível gerar composições na situação apresentada
anteriormente.
Para a identificação da similaridade entre dois conceitos representados em
ontologias diferentes, são utilizadas regras escritas na linguagem OWL. Dado que os
serviços das organizações já estejam anotados semanticamente, regras mapeando
conceitos da ontologia em uma organização com conceitos da ontologia de outra
organização devem ser criados.
Para o exemplo dos web services das organizações 'A' e 'B', considerando as
ontologias 'ontoA', 'ontoB' e 'ontoR', algumas regras de similaridade podem ser
criadas conforme apresentado no tabela 5. Os três exemplos definem que os
conceitos são similares a partir da propriedade 'owl:equivalentClass' da linguagem
OWL, cuja semântica é definida como sendo classes equivalentes.
Tabela 5 - Mapeamento entre conceitos das ontologias 'A', 'B' e 'R'.
Conceito

Relação

Conceito

ontoA:QuantidadeItens

owl:equivalentClass

ontoR:Quantidade

ontoA:DataEntrega

owl:equivalentClass

ontoR:Data

ontoA:Confirmação

owl:equivalentClass

ontoR:Confirmação

Fonte: Elaborado pelo Autor
De posse destas regras, é possível gerar a composição de web services do
exemplo, conforme apresentada na figura 20.
A partir dos web services anotados semanticamente, das regras mapeando
conceitos similares em ontologias e da consulta por um web service, um sistema de
software é responsável por gerar a lista de possíveis composições que satisfazem
os parâmetros de entrada e de saída do web service de consulta.
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Figura 20 - Composição com regras de similaridade.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
3.8 Tratamento das Heterogeneidades
A abordagem para o tratamento dos conceitos similares descritos em ontologias
diferentes é baseada nos tipos de heterogeneidade classificados por Nagarajan et
al. (2006). Nesta subseção é apresentada a forma de tratamento para cada tipo de
heterogeneidade, no caso em que várias ontologias diferentes são utilizadas para
representar conceitos similares nos parâmetros de entrada e de saída dos web
services.
A solução adotada para o tratamento das heterogeneidades foi a utilização de
regras escritas na linguagem OWL para identificar conceitos similares em ontologias
diferentes, conforme apresentado na subseção 3.7.
As resoluções apresentadas para cada caso asseguram que os parâmetros dos
web services anotados com as ontologias diferentes possuem o mesmo significado
e, portanto, a composição pode existir. Contudo, não é garantido que a composição
seja executada pois, em alguns casos, há necessidade de informação adicional para
realizar a transformação do parâmetro de um valor para outro. Esta informação
adicional

deve

ser

colocada

nos

atributos

'loweringSchemaMapping'

e

'liftingSchemaMapping' da linguagem SAWSDL, que podem fazer referência a regras
de transformação. Entretanto, não faz parte do escopo deste trabalho fazer este
tratamento e os detalhes não são apresentados.
Nagarajan et al. (2006) classifica os tipos de heterogeneidade que podem ocorrer
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em uma composição de web services em: Incompatibilidade de Atributos de
Entidade, Incompatibilidade de Entidade e Incompatibilidade de Abstração. Estes
tipos são abordados individualmente a seguir.
As heterogeneidades são tratadas com as propriedades da linguagem OWL:
'rdfs:subClassOf',

'rdfs:subPropertyOf',

'owl:equivalentClass'

e

'owl:equivalentProperty'.
3.8.1

Incompatibilidade de Atributos de Entidade

A incompatibilidade de atributos de entidade ocorre quando há conflito nos
atributos de entidade similares, que são representados de forma diferente. Pode
ocorrer em três casos: Conflito de Nomes, Representação de Dados e Escala de
Dados.
A resolução destas incompatibilidades pode ser feita com uma regra que utiliza a
propriedade 'owl:equivalentProperty' da linguagem OWL.
3.8.1.1

Conflito de Nomes

O caso 'Conflito de Nomes' refere-se aos conflitos que ocorrem na descrição
dos atributos das entidades. Este caso pode ocorrer de duas formas diferentes:
Sinônimo e Homônimo.
Na forma de 'Sinônimo', dois atributos com semântica similar são descritos de
forma diferente.
Para ilustrar este caso, vamos supor que, na ontologia 'ontoA', exista uma classe
denominada 'Estudante' com as propriedades 'id' e 'nome' e, na ontologia 'ontoB',
também a classe 'Estudante', mas com as propriedades 'código' e 'nome'. Supondo
que as classes possuem o mesmo significado e as propriedades 'id' da ontologia
'ontoA' e a propriedade 'código' da ontologia 'ontoB' também, então ocorre o conflito
de nomes nos atributos. Na figura 21, o parâmetro de saída do web service WSA foi
anotado semanticamente com 'ontoA#id' e o parâmetro de entrada com o conceito
'ontoB#código'. Dado que existe uma regra indicando que são conceitos similares,
então a composição entre estes web services é estabelecida.
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Figura 21 - Exemplo de conflito de nome do Atributo – sinônimo.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Na forma de 'Homônimo', dois atributos com semântica diferentes são descritos
da mesma forma. Esta forma não ocorre, pois se dois conceitos são diferentes então
possuem URI diferentes. Logo, a composição para este tipo não deve ser gerada,
pois nenhuma relação entre os conceitos deve existir.
3.8.1.2

Conflito de Representação de Dados

O caso 'Conflito de Representação de Dados' refere-se aos conflitos que
ocorrem quando atributos semanticamente similares possuem tipos de dados ou
representações diferentes.
Para ilustrar este caso, vamos supor que na ontologia 'ontoA' exista uma classe
'Professor' com as propriedades 'id' e 'nome' e na ontologia 'ontoB' a mesma classe.
Supondo que a propriedade 'id' na ontologia 'ontoA' seja um valor inteiro de 5 dígitos
e na ontologia 'ontoB' um valor de 10 dígitos, então ocorre o conflito da
representação de dados. Na figura 22, o parâmetro de saída do web service WS A foi
anotado semanticamente com 'ontoA#id' e o parâmetro de entrada com o conceito
'ontoB#id'. Dado que existe uma regra indicando que são conceitos similares, então
a composição entre estes web services é estabelecida.
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Figura 22 - Exemplo de conflito de representação de dados.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
A resolução deste conflito depende de informação adicional para que a
composição gerada seja executada, pois há a necessidade de transformar um valor
para o outro de forma a ter a mesma representação de dados ou tipo de dados. Para
o exemplo, é preciso uma regra para transformar o valor de 5 dígitos no valor em 10
dígitos e, vice-versa. Caso não seja possível transformar, a execução não é
realizada.
3.8.1.3

Conflito de Escala de Dados

O caso 'Conflito de Escala de Dados' refere-se aos conflitos que ocorrem
quando atributos semanticamente similares estão representados em escalas
diferentes. Este caso possui um comportamento semelhante ao caso anterior, o
caso do 'Conflito de Representação de Dados'.
Para ilustrar este caso, vamos supor que na ontologia 'ontoA' exista uma classe
'Aluno' com a propriedade 'nota' e na ontologia 'ontoB' a mesma classe 'Aluno' com
a propriedade 'conceito', para a representação nota do aluno. Supondo que a
propriedade 'nota' na ontologia 'ontoA' seja um valor inteiro entre 1 e 10 e na
ontologia 'ontoB' letras entre A e E, então ocorre o conflito de escala de dados.
Da mesma forma que no caso anterior, para que a composição possa ser
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executada, é necessário informação adicional para transformar um dado em uma
escala de dados para a outra. Para o exemplo, deve haver regras para transformar o
valor representado por letras para o valor representado por números e, vice-versa.
Caso não seja possível transformar, a execução não é realizada.
3.8.2

Incompatibilidade de Definição de Entidade

A incompatibilidade de definição de entidade ocorre quando há conflito em
entidades similares, que são representados de forma diferente. Pode ocorrer em
dois casos: Conflito de Nomes e Isomorfismo de Esquema.
A resolução destas incompatibilidades pode ser feita com uma regra que utiliza a
propriedade 'owl:equivalentClass' da linguagem OWL.
3.8.2.1

Conflito de Nomes

O caso 'Conflito de Nomes' refere-se a conflitos na descrição das entidades.
Este caso pode ocorrer de duas formas diferentes: Sinônimo e Homônimo.
Este caso possui um comportamento semelhante ao caso 'Conflito de Nomes' do
tipo 'Incompatibilidade de Atributos de Entidades' apresentado no item 3.8.1.1. A
diferença neste caso é que a similaridade entre os conceitos ocorre em classes na
ontologia. Na forma de 'Sinônimo', duas entidades com semântica similar são
descritas de forma diferente.
Para ilustrar este caso, vamos supor que, na ontologia 'ontoA', exista uma classe
denominada 'Empregado' e, na ontologia 'ontoB', a classe 'Funcionário'. Supondo
que as classes possuem o mesmo significado, então ocorre o conflito de nomes nas
entidades. Na figura 23, o parâmetro de saída do web service WSA foi anotado
semanticamente com 'ontoA#Empregado' e o parâmetro de entrada com o conceito
'ontoB#Funcionario'. Dado que existe uma regra indicando que são conceitos
similares, então a composição entre estes web services é estabelecida.
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Figura 23 - Exemplo de conflito de nome da
Entidade – sinônimo.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Na forma de 'Homônimo', duas entidades com semântica diferentes são
descritos da mesma forma. Esta forma não ocorre, pois se dois conceitos são
diferentes então possuem URI diferentes. Logo, a composição para este tipo não
deve ser gerada, pois nenhuma relação entre os conceitos deve existir.
3.8.2.2

Conflito de Isomorfismo de Esquema

O caso 'Conflito de Isomorfismo de Esquema' refere-se a conflitos em que
entidades semanticamente similares são representadas com diferentes números de
atributos.
Neste caso a composição ocorre, pois a anotação é realizada utilizando classes
da ontologia, ou seja, não é relevante a quantidade de propriedades. Para ilustrar o
caso, a Figura 23 pode ser utilizada. Vamos supor que, na ontologia 'ontoA', a
classe 'Empregado' possua as propriedades 'id' e 'nome' e, na ontologia 'ontoB', a
classe 'Funcionário', as propriedades 'id', 'nome' e 'idade'. Supondo que as classes
possuem o mesmo significado, então ocorre o conflito de isomorfismo de esquema.
3.8.3

Incompatibilidade de Abstração

A incompatibilidade de abstração ocorre quando entidades ou atributos de
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entidades similares são representados em níveis de abstração diferentes. O
tratamento destes casos de incompatibilidade são descritos a seguir.
3.8.3.1

Conflito de Generalização

O caso 'Conflito de Generalização' refere-se aos conflitos que ocorrem quando
entidades ou atributos semanticamente similares são representados em níveis de
generalização diferentes. A resolução deste conflito pode ser feita com regras que
utilizem as propriedade 'rdfs:subClassOf' ou a propriedade 'rdfs:subPropertyOf' da
linguagem OWL.
Para ilustrar este caso, vamos supor que na ontologia 'ontoA' exista uma classe
'EstudanteGraduação' e, na ontologia 'ontoB', uma classe 'Estudante'. Supondo que
a classe 'Estudante' é uma generalização da classe 'EstudanteGraduação', então
ocorre o conflito de generalização na entidade. Na figura 24, o parâmetro de saída
do web service WSA foi anotado semanticamente com 'ontoA#EstudanteGraduação'
e o parâmetro de entrada do web service WS B com o conceito 'ontoB#Estudante'.
Dado que existe uma regra indicando que são conceitos similares, então a
composição entre estes web services pode ser estabelecida.

Figura 24 - Exemplo de conflito de generalização.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
No caso oposto, quando o parâmetro de saída do web service WS B está anotado
semanticamente com 'ontoB#Estudante' e o parâmetro de entrada do web service

79
WSA está anotado semanticamente com 'ontoA#EstudanteGraduação', então a
resolução deste conflito depende de informação adicional para que a composição
gerada seja executada.

Figura 25 - Outro exemplo de conflito de generalização.
Fonte: Elaborado pelo Autor.

3.8.3.2

Conflito de Agregação

O caso 'Conflito de Agregação' refere-se aos conflitos que ocorrem quando
entidades semanticamente similares são representadas em níveis diferentes de
agregação. A resolução deste conflito pode ser feita com regras que indiquem que o
valor da propriedade de uma ontologia, representado por uma classe, é similar a
uma classe na outra ontologia.
Para ilustrar este caso, vamos supor que na ontologia 'ontoA' exista uma classe
'Professor' e, na ontologia 'ontoB', uma classe 'Faculdade' com a propriedade
'TemProfessor, com o valor representado pela classe 'Professor'. Supondo que
'Faculdade' é formada por mais de um 'Professor', então ocorre o conflito de
agregação, pois uma 'Faculdade' está definida como um conjunto de entidades

80
'Professor'. Na figura 26, o parâmetro de saída do web service WS A foi anotado
semanticamente com 'ontoA#Professor' e o parâmetro de entrada com o conceito
'ontoB#Faculdade'. Dado que existe uma regra indicando que são conceitos
similares, então a composição entre estes web services pode ser estabelecida.
Contudo, caso a composição seja realizada no sentido oposto, a criação da regra de
mapeamento exige informação adicional e pode não ser possível.

Figura 26 - Exemplo de conflito de agregação.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
3.8.3.3

Conflito de Entidade e Atributo

O caso 'Conflito de Entidade e Atributo' refere-se aos conflitos que ocorrem
quando entidades semanticamente similares são representadas como entidade ou
como atributo. A resolução deste conflito pode ser feita com regras que indiquem
que o valor da propriedade de uma ontologia, representado por uma classe, é similar
a uma classe na outra ontologia.
Para ilustrar este caso, vamos supor que na ontologia 'ontoA' exista uma classe
'Curso' com as propriedades 'id' e 'nome' e na ontologia 'ontoB' uma classe
'Departamento' com a propriedade 'Curso'. Supondo que a propriedade 'curso' na
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ontologia 'ontoB' seja similar a classe 'Curso' da ontologia 'ontoA', então o ocorre o
conflito de atributo e entidade. Na figura 27, o parâmetro de saída do web service
WSA foi anotado semanticamente com 'ontoA#Curso' e o parâmetro de entrada com
o conceito 'ontoB#id'. Dado que existe uma regra indicando que são conceitos
similares, então a composição entre estes web services é estabelecida.

Figura 27 - Exemplo de conflito de entidade e atributo.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Caso a composição ocorra na direção oposta, é possível também gerar regras de
similaridade, embora em ambas as direções talvez haja a necessidade de
informação contextual e adicional para permitir a composição.
3.9 Conclusão
Esta seção apresentou o processo de composição automática de web services
para o tratamento de parâmetros de entrada e saída anotados semanticamente com
ontologias diferentes. O processo foi ilustrado com o uso de web services fictícios
pertencentes a organizações distintas e com o uso de ontologias diferentes para
representar conceitos similares. Foram abordados os tratamentos para os tipos de
heterogeneidade envolvidos na composição de serviços.
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4 PROCESSO DE COMPOSIÇÃO E MEDIAÇÃO: IMPLEMENTAÇÃO
4.1 Introdução
Nesta seção é apresentado um sistema que implementa parte do processo de
composição automática de web services, conforme mostrado na seção anterior. O
sistema permite que os tipos de heterogeneidade que podem existir na comunicação
entre web services sejam tratados com a aplicação do processo proposto neste
trabalho.

São

descritas

as

características,

os

componentes

do

sistema

implementado e o algoritmo responsável pela geração das composições. Exemplos
de web services com estes tipos de heterogeneidade são criados para permitir
simulações.
4.2 Características do Sistema
Nesta subseção são apresentadas as informações gerais sobre o sistema,
incluindo o escopo, limitações, ambiente de desenvolvimento e um sumário do
processo.
O sistema implementado utilizou apenas ferramentas e bibliotecas de código
aberto (OPEN SOURCE INITIATIVE, 2010), de forma que fosse permitido a acesso
a todos. O projeto está disponível no SourceForge (http://sourceforge.net/) no
endereço (https://sourceforge.net/projects/semanticwebserv/).
4.2.1

Sumário do Funcionamento

Dada uma consulta por um web service, representada por um documento WSDL,
o sistema implementado nesta seção tenta encontrar em um repositório, um web
service ou uma lista de web services representando uma composição, de acordo
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com a definição 9 apresentada na subseção 3.3.
Um sumário do funcionamento do sistema é apresentado nos passos a seguir:
1. O sistema lê o web service de consulta e todos os web services do repositório;
2. Cada web service do repositório é modelado em uma estrutura de grafo;
3. As informações sintáticas e semânticas dos parâmetros de cada web service
são carregadas;
4. As regras descrevendo as similaridades semânticas entre conceitos em
ontologias diferentes são carregadas.
5. Um algoritmo é executado para montar a composição;
6. O sistema retorna os web services participantes da composição.
4.2.2

Ambiente de Desenvolvimento

O sistema foi desenvolvido em um ambiente com as seguintes características:
•

Linguagem de Programação: O sistema foi implementado com a linguagem
de programação Java (JAVA, 2010). Os motivos que determinaram a escolha
desta linguagem foram: a disponibilidade de bibliotecas prontas e de código
aberto escritas nesta linguagem para o tratamento de documentos WSDL, de
ontologias descritas em OWL e para a manipulação de estruturas em grafo.
Foi considerada também a experiência do autor com o desenvolvimento de
software nesta linguagem. O compilador Java utilizado para compilação e
execução foi a versão 1.6 da Sun (JAVA, 2010).

•

Sistema Operacional: Utilizou-se o sistema operacional Linux;

•

IDE de Desenvolvimento: O sistema foi desenvolvido com a IDE Eclipse
Helios (http://eclipse.org/);

•

Compilação da Aplicação: A compilação das classes e a construção do
pacote

da

aplicação

é

realizada

com

a

ferramenta

(http://maven.apache.org/), responsável pelo gerenciamento do projeto.

Maven
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•

Servidor Web: O sistema assume que os web services estão disponibilizados
em alguma URL. O servidor web Tomcat (http://tomcat.apache.org/) foi
utilizado para disponibilização dos web services e ontologias utilizados nos
exemplos. Contudo, qualquer servidor web pode ser utilizado.

4.2.3

Linguagens Utilizadas

O sistema utiliza as seguintes linguagens para a geração da composição:
•

Descrição dos Web Services: Para a descrição dos web services, é utilizada
a versão 2.0 da linguagem WSDL (CHINNICI et al., 2007);

•

Anotação Semântica: A anotação semântica dos web services é realizada
com o uso da linguagem SAWSDL (FARRELL; LAUSEN, 2007);

•

Modelo Semântico: Como modelo semântico para anotação dos web
services é utilizado a linguagem OWL (SMITH; WELTY; MCGUINESS, 2004).

4.2.4

Modo de Utilização

O sistema de composição de web services é uma aplicação de linha de comando
que recebe valores de entrada e devolve uma composição, conforme ilustrado na
figura 28.
Os parâmetros que a aplicação recebe são:
•

uma URL de um documento WSDL para a representação da consulta;

•

um arquivo contendo uma lista de URL's de documentos WSDL,
representando os web services do repositório;

•

uma URL de um documento OWL contendo as regras mapeando conceitos
similares em ontologias diferentes;
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Figura 28 - Parâmetros da linha de comando.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Embora não esteja representado na figura 28, o sistema permite receber mais
um parâmetro para determinar qual o tipo de composição deseja-se executar. São
possíveis três tipos: sintático, semântico e mediado. O tipo sintático indica para o
sistema considerar apenas os atributos sintáticos do WSDL que definem os
parâmetros de entrada e de saída dos web services. No caso do tipo semântico, o
sistema considera os atributos da linguagem SAWSDL que anotam semanticamente
os parâmetros dos web services. Quando o tipo é mediado, o sistema funciona da
mesma maneira que no caso semântico, mas adicionalmente considera as regras de
similaridade entre os conceitos em ontologias diferentes.
Como resultado, o sistema devolve, caso exista, uma lista de web services
representando como cada web service se comunica com outro na composição.
4.2.5
•

Limitações e Simplificações do Sistema
Os web services devem ter apenas uma única operação com pelo menos um
parâmetro de saída e com pelo menos um parâmetro de entrada. A limitação
na quantidade de parâmetros de entrada e de saída é para possibilitar a
comunicação com outro web service;

•

Não é realizada verificação de tipos na identificação de parâmetros com
descrição similar. Desta forma, se dois parâmetros possuírem a mesma
identificação, mas forem de tipos diferentes, serão considerados iguais;
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•

O sistema não gera composições com condicionais nem laços;

•

A geração da composição de web services é realizada estaticamente, não
será realizada em tempo de execução. Ou seja, os web services não
necessariamente precisam estar funcionando, é preciso apenas acesso ao
documento WSDL;

•

O sistema não gera código em nenhuma linguagem para a execução da
composição;

•

O sistema funciona apenas com web services descritos com WSDL 2.0. Para
funcionar com a versão 1.1, é necessário utilizar um analisador WSDL capaz
de ler os atributos da linguagem SAWSDL.

4.3 Componentes do Sistema
O sistema é formado pelos seguintes componentes: Analisador WSDL,
Gerenciador do Grafo, Gerenciador de Ontologias, Indexador, Buscador e Gerador
de Composição. A figura 29 ilustra como estes componentes estão relacionados.
Inicialmente, o componente Analisador WSDL transforma os documentos WSDL
da consulta e dos web services do repositório em objetos (instâncias de classe
Java). Para cada web service do repositório, o Gerenciador do Grafo adiciona nós
no grafo e indexa os valores sintáticos e semânticos dos parâmetros de entrada e de
saída com o componente Indexador. Os conceitos anotados nos parâmetros do web
service são adicionados no modelo semântico pelo Gerenciador de Ontologias.
Por fim, o componente Gerador de Composição utiliza o componente Buscador
para recuperar os web services adequados na execução do algoritmo.
A seguir, cada um dos componentes são detalhados e o algoritmo para a
geração da composição é apresentado.
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Figura 29 - Diagrama de Componentes do Sistema.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
4.3.1

Analisador WSDL

O componente Analisador WSDL é responsável pela transformação de um
documento WSDL em um modelo de classes Java. Este componente permite o
acesso às informações do WSDL incluindo os atributos da linguagem SAWSDL.
Para este analisador, as bibliotecas JAXWS (https://jax-ws.dev.java.net/) e a
SAWSDL4J (http://sourceforge.net/projects/wsdl4j/) foram analisadas. Contudo,
nenhuma delas preencheram as necessidades do analisador por completo. A
biblioteca JAXWS, lê documento WSDL 2.0, mas não permite acesso para os
atributos da linguagem SAWSDL. A biblioteca SAWSDL4j trabalha apenas com
documentos WSDL 1.1. Com isso, foi necessário o desenvolvimento de um
analisador WSDL novo, pois não foi encontrada uma biblioteca Java que fosse
capaz de gerar um modelo de objetos para a versão 2.0 do WSDL e que incluísse os
atributos da linguagem SAWSDL.
O desenvolvimento do analisador WSDL ocorreu de forma simples devido ao uso
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do recurso da linguagem Java de anotações (JAVA, 2010) e da biblioteca Xstream
(http://xstream.codehaus.org/), com a qual foi possível criar classes simples Java,
para representar cada elemento do WSDL, e informando apenas qual o nome do
atributo do XML.
O quadro 20 apresenta o fragmento de código JAVA relativo ao mapeamento do
elemento 'interface' pertencente ao elemento 'description' de um documento WSDL,
conforme pode ser visto na Figura 28. Neste fragmento é apresentado o
mapeamento do atributo 'name' da linguagem WSDL (linhas 3 a 5) e o atributo
'modelReference' da linguagem SAWSDL (linhas 7 a 9). O preenchimento dos
valores das classes é realizado pela biblioteca Xstream por meio do uso das
marcações @Xstream das linhas 1, 3 e 7.

1

@XstreamAlias(“interface”)

2

public class Interface {

3

@XstreamAlias(“modelReference”)

4

@XstreamAsAttribute

5

private String modelReference;

6
7

@XstreamAlias(“name”)

8

@XstreamAsAttribute

9

private String name;

10
11

...
}

Quadro 20 - Exemplo de anotação do elemento xs:attribute.
Fonte: (FARRELL; LAUSEN, 2007)
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4.3.2

Gerenciador do Grafo

O sistema utiliza uma estrutura de grafos para modelar os web services e
encontrar uma composição de serviços, de acordo com a definição 9 apresentada na
subseção 3.3. O componente Gerenciador do Grafo é responsável pelas
operações relacionadas à estrutura do grafo. Entre as operações, é possível, por
exemplo, adicionar web services ou remover dele e criar um relacionamento entre
dois web services para indicar uma composição.
Após a transformação de todos os web services do repositório em objetos, cada
um destes web services é armazenado na estrutura do grafo, utilizando este
componente. A figura 30 ilustra como os web services de um repositório são
modelados no grafo. Há dois tipos de nós no grafo: nós representando o web service
e nós representando os parâmetros de entrada ou de saída. Entre o nó do web
service e o nó de um parâmetro existe uma aresta direcionada para indicar que um
web service recebe parâmetros de entrada ou que retorna parâmetros de saída.
Estas arestas, não fazem parte da definição 9, mas são utilizadas pelo componente
'Buscador' para identificar qual o web service pertence o parâmetro.

Figura 30 - Lista de web services do repositório.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
O sistema, ao identificar que o parâmetro de saída de um web service pode
servir como parâmetro de entrada de outro web service, cria uma aresta direcionada
no grafo para indicar que existe uma comunicação entre os parâmetros. A figura 31
mostra um exemplo de uma aresta direcionada criada após ter sido identificada que
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o parâmetro de saída Siu do web service WSi tem o mesmo significado do parâmetro
de entrada ejv do web service Wsj.

Figura 31 - Aresta de composição de dois web services.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Para a modelagem dos web services em uma estrutura de grafo, foi utilizada a
biblioteca Neo4j (http://neo4j.org/). Ela foi escolhida pelo fato de tratar-se de uma
ferramenta de código aberto e por sua facilidade de uso. Trata-se de um banco de
dados que armazena as informações na forma de estrutura de grafo e proporciona a
implementação dos principais algoritmos da teoria dos grafos.
4.3.3

Indexador

O componente Indexador é responsável por criar índices dos nomes dos
parâmetros de entrada e de saída dos web services incluindo suas anotações
semânticas. Os índices são criados para os valores dos atributos 'name' do WSDL e
para as referências 'modelReference' da linguagem SAWSDL. A função deste
componente é facilitar a busca dos parâmetros de entrada e de saída dos web
services no grafo de forma rápida, impedindo que o grafo inteiro seja percorrido.
Este componente utiliza a interface de indexação provida pela biblioteca Neo4J,
que

é

implementada

com

a

biblioteca

de

indexação

Lucene

(http://lucene.apache.org/).
A indexação é realizada no momento da escrita do web service no grafo. Neste
momento, são criados índices para os nomes dos parâmetros de entrada e de saída
dos web services e também para o conceito anotado pela linguagem OWL.
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4.3.4

Gerenciador de Ontologias

O componente Gerenciador de Ontologias é responsável pelas operações
relacionadas com o modelo semântico do sistema. Este serviço foi implementado
utilizando a biblioteca Jena (http://jena.sourceforge.net/), que é uma ferramenta para
construir aplicações para a Web Semântica e permite a manipulação de ontologias
no formato RDF, RDFS e OWL. Esta biblioteca também permite consultas com a
linguagem Sparql (PRUD'HOMMEAUX; SEABORNE, 2008). Por meio desta
biblioteca, as ontologias são armazenadas em um banco de dados em memória
onde consultas podem ser realizadas.
Este componente, ao ler os conceitos dos parâmetros de entrada e de saída dos
web services, utiliza a biblioteca Jena para adicionar ao banco de dados. No que se
refere a proposta deste trabalho, o gerenciador de ontologias é responsável pelo
armazenamento das regras OWL de mapeamento dos conceitos similares em
ontologias diferentes, enviadas para o sistema. Por meio do uso da biblioteca Jena,
é possível realizar inferências no modelo semântico contido nas anotações
semânticas. As regras criadas entre conceitos similares também são armazenados
no banco de dados para que as consultas semânticas sejam realizadas utilizando as
ontologias utilizadas nos web services.
4.3.5

Buscador

O componente Buscador é responsável por encontrar parâmetros de entrada ou
de saída no grafo, utilizando os índices gerados pelo componente Indexador. A
busca pode ser feita pelos valores sintáticos, ou seja, os valores de atributos WSDL
ou pelos valores semânticos, representados pelos atributos da linguagem SAWSDL.
Este componente pode ser executado de três maneiras diferentes: sintático,
semântico e mediado. No caso sintático, a busca leva em consideração elementos
do WSDL que referem-se aos parâmetros do web service. No caso semântico e
mediado, a busca é realizada comunicando com o componente Gerenciador de
Ontologias, que realiza busca e inferências no modelo semântico. Para o caso
mediado, a diferença é que o modelo semântico contém as regras de similaridade
entre conceitos em ontologias diferentes.
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Este componente comunica-se com o componente 'Gerenciador de Ontologias'
para que sejam feitas inferências no modelo semântico, quando a busca é do tipo
semântica ou mediada.
4.3.6

Gerador de Composição

O componente Gerador de Composição é responsável por encontrar soluções
de composição de serviços que atendam à consulta representada por um web
service, que esteja de acordo com a definição 9, apresentada no item 3.3.
Para a geração das composições, o sistema comunica-se com o componente
'Buscador' e está preparado para executar composições sintáticas, semânticas e
mediadas. Por meio de um algoritmo, que será detalhado a seguir, este componente
é responsável por obter informações necessária para a geração das composições no
componente Buscador.
4.4 Algoritmo do Gerador de Composição
Conforme visto no item 4.3.6, o componente gerador de composição executa um
algoritmo para encontrar soluções de composição a partir de uma consulta. O
algoritmo implementado foi baseado no algoritmo de Kona, Bansal e Gupta (2007) e
o quadro 21 apresenta a estrutura geral, adaptado para a proposta desta
dissertação.
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Algoritmo: Gerador de Composição
Entradas: WSConsulta, RWS
Saída: WSComposição

1

WSEncontrados = Lista Vazia;

2

Faça {

3

PS = ObterParametrosSaida (WSEncontrados);

4

WSEncontrados = EncontrarWS (WSConsulta, PS, WSAnteriores);

5

WSAnteriores = WSEncontrados;

6

WSComposição = WSComposição U WSEncontrados;

7

} Enquanto ( # WSEncontrados > 0 &

8
9

Não EncontrouParametrosSaida (WSConsulta, WSComposição) );
WSComposição = RemoveWSRedundantes (WSComposição);

10 Retorna WSComposição.

Quadro 21 - Algoritmo do Gerador de Composição de web services.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Onde cada atributo utilizado no algoritmo tem o seguinte significado:
•

WSConsulta = web service representando de consulta.

•

RWS = repositório contendo todos os web services (WS1, WS2, …, WSr);

•

WSComposição = lista de web services participantes da composição;

•

PS = lista de parâmetros de saída utilizada para consulta de web services
com um subconjunto destes valores;

•

WSEncontrados = lista de web services encontrados na busca.

•

WSAnteriores = lista de web services encontrados na iteração anterior.

E cada método utilizado no algoritmo tem o seguinte significado:
•

EncontrarWS = retorna todos os web services contidos no repositório R WS
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cujo conjunto de parâmetros de entrada seja um subconjunto dos
parâmetros de saída dos web services da iteração anterior;
•

EncontrouParametrosSaída = verifica se os parâmetros de saída dos
web services da composição é um superconjunto dos parâmetros de saída
da consulta;

•

RemoveWSRedundantes = remove os web services de WSComposição que
não contribuem para o resultado final.

O algoritmo 'Gerador de Composição' apresentado no quadro 21 funciona da
seguinte forma:
Dado um web service de consulta WSConsulta com parâmetros de entrada
EConsulta = {EC1, EC2, …., ECp} e parâmetros de saída SConsulta = {SC1, SC2, ….,
SCq}, o algoritmo retorna, caso exista, uma lista de serviços WS Composição = {WS1,
WS2, …, Wsr} representando o grafo da solução da composição, conforme
condições apresentadas na definição 9.
A cada iteração o método EncontraWS realiza uma busca por todos web services
contidos no repositório, cujo conjunto de parâmetros de entrada de cada um destes
web services seja um subconjunto de uma lista formada pela união dos parâmetros
de entrada da consulta (WSConsulta) e dos parâmetros de saída dos web services
encontrado no estágio anterior (WSAnteriores). Os web services retornados são
armazenados em WSEncontrados. Como garantia que o algoritmo não entrará em
ciclos, os web services selecionados (WSEncontrados) a cada iteração devem conter
pelo menos um parâmetro de saída de algum web service do estágio anterior.
As iterações continuam até que todos os parâmetros de saída da consulta
(EConsulta = PS) sejam encontrados ou que não exista mais nenhum serviço
candidato para participar da composição (WS Encontrados = Lista Vazia).
Caso alguma composição seja encontrada, os serviços que não contribuem para
o resultado devem ser eliminados. Para isto, o método 'RemoveWSRedundantes'
realiza uma busca no grafo pela ordem reversa, removendo os web services
redundantes. O web services redundantes são aqueles não possuem nenhum
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parâmetro de saída como parâmetro de entrada de outro serviço ou que não
pertença a consulta.
O algoritmo funciona da mesma forma para todas os tipos de composições
(sintático, semântico e mediado), a diferença está nos métodos 'EncontrarWS' e
'EncontrouParametrosSaida', nas quais a verificação é feita de acordo com o
componente 'Buscador'.
Para a proposta deste trabalho, os métodos 'EncontrouParametrosSaida' e
'EncontrarWS' comunicam-se com o 'Buscador' implementado para o tipo mediado,
no qual considera as regras enviadas para o sistema para retornar conceitos
similares.
4.5 Montagem do Experimento
Nesta subseção são apresentados os passos executados para a montagem do
experimento. Foram criados web services fictícios para serem executados no
sistema. Houve a necessidade de criação destes web services manualmente devido
à dificuldade de encontrá-los disponíveis na Internet com as anotações semânticas
já realizadas e com todos os tipos de heterogeneidade a serem abordados neste
trabalho. Para cada um dos tipos de heterogeneidade, apresentados na subseção
3.8, foram criados web services fictícios para serem aplicados no sistema.
Para a execução do experimento, os web services e as ontologias criadas foram
disponibilizados no servidor Web Tomcat, instalado localmente, conforme já descrito,
na mesma máquina da execução do sistema.
4.5.1

Criação das Ontologias e das Regras

Foram criadas duas ontologias diferentes com valores fictícios para serem
utilizadas como modelo semântico na descrição dos web services das organizações
'A' e 'B'. A ontologia 'ontoA' foi criada para os web services da organização 'A' e a
ontologia 'ontoB' para os web services da organização 'B'.
Para a criação da ontologia, foi utilizado o editor de ontologias Protegé
(http://protege.stanford.edu/), que é amplamente utilizado pela comunidade e possui
suporte para a linguagem OWL. A criação das regras de similaridade entre conceitos
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de ontologias diferentes também foi realizada com esta ferramenta.
As entidades e propriedades das ontologias 'ontoA' e 'ontoB' foram criadas de
forma a cobrirem todos os casos de heterogeneidade cobertos neste trabalho. Por
exemplo, para o caso de heterogeneidade de sinônimo de entidades, para a
ontologia 'ontoA' foi criado a entidade 'A' e, na ontologia 'ontoB', o conceito 'B',
representando o mesmo significado. Com estas entidades foi criada a regra para
indicar a similaridade entre os conceitos para que o sistema pudesse identificá-las
como conceitos similares.
4.5.2

Geração dos Web Services e das Consultas

As consultas e os web services foram criados segundo as limitações do sistema.
A criação dos web services do repositório e das consultas, foi realizada com a
ferramenta java2wsdl (http://ws.apache.org/axis2/). Esta ferramenta é responsável
em gerar o documento WSDL a partir de uma classe Java. Isso foi realizado para
facilitar a geração dos documentos WSDL.
Como exemplo, o quadro 22 apresenta o comando executado para gerar o
documento WSDL do web service VerificaInventário (VerificaInventario.wsdl) na
versão 2.0 ( -wv 2.0 ) a partir da classe Java VerificaInventario.

java2wsdl VerificaInventario -wv 2.0 VerificaInventario.wsdl

Quadro 22 - Comando para geração de documento WSDL.
Fonte: Elaborado pelo Autor.
Para o experimento, foram criados web services simples, semelhantes aos
exemplos apresentados na seção 3.8. Foram criadas classes Java representando os
web services para cada um dos casos de heterogeneidade. A representação da
operação do web service é realizada por um método na classe Java, sendo que o
parâmetro de entrada do método representa os parâmetros de entrada da operação
web service e o objeto de retorno do método, os parâmetros de saída da operação
do web service. As consultas representadas por web services também foram criadas
pela execução desta ferramenta nas classes Java.
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4.5.3

Anotação Semântica

A atividade de realizar a anotação semântica dos web services foi realizada
manualmente, pois a ferramenta avaliada, o plugin da IDE Eclipse, Radiant
(http://lsdis.cs.uga.edu/projects/meteor-s/downloads/index.php?page=1), mostrou-se
muito complexa e de difícil utilização.
Para realizar a anotação semântica em cada web service, inicialmente, foi
incluído a referência do namespace da linguagem SAWSDL no início do documento
WSDL. Em seguida, foram incluídos os atributos 'sawsdl:modelReference' com a
URL do conceito na ontologia em cada elemento contendo os nomes dos
parâmetros de entrada e de saída. As anotações foram realizadas manualmente
para cada caso de heterogeneidade sendo coberto.
4.6 Geração das Composições
A partir dos web services anotados semanticamente, das regras com os
conceitos similares entre as ontologias, consultas por web services foram
executadas no sistema. A tabela 6 apresenta uma lista com os 10 conflitos que
foram cobertos nos experimentos.
Tabela 6 - Relação dos Tipos de Heterogeneidade.
Tipo da Incompatibilidade

Atributos de Entidade

Atributos de Entidade

Abstração

Conflito
1

de Nomes - Sinônimo

2

de Nomes - Homônimo

3

de Representação Dados

4

de Escala de Dados

5

de Nomes - Sinônimo

6

de Nomes - Homônimo

7

de Isomorfismo de Esquema

8

de Generalização

9

de Agregação

10

de Entidade e Atributo

As consultas e os web services da seção 3 foram aplicados ao sistema para as
três abordagens: sintático, semântico e mediado. A tabela 7 apresenta um sumário
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com o resultado dos experimentos realizados nas três abordagens.
Tabela 7 - Sumário dos experimentos realizados.
Sintático

Semântico

Mediado

Conflito Composição
É
Composição
É
Composição
É
Ocorre?
correta?
Ocorre?
correta?
Ocorre?
correta?
1

não

não

não

não

sim

sim

2

sim

não

não

sim

não

sim

3

não

não

não

não

sim

sim

4

não

não

não

não

sim

sim

5

não

não

não

não

sim

sim

6

sim

não

não

sim

não

sim

7

não

não

não

não

sim

sim

8

não

não

não

não

sim

sim

9

não

não

não

não

sim

sim

10

não

não

não

não

sim

sim

Os experimentos foram realizados considerando um ou dois web services de
cada organização. Para todos os casos, a consulta era a mesma. Conforme pode
ser verificado na tabela 7, a execução do sistema para os tipos de conflitos
apresentados na tabela 6 teve resultados diferentes nas abordagens sintática,
semântica e mediada.
A abordagem sintática não resolveu nenhum caso além de, nos conflito 3 e 6, ter
sido gerado um falso positivo, ou seja, gerou a composição, quando não era para
gerar. Isto ocorreu porque as terminologias utilizadas nos web services das
organizações foram distintos. No contexto da integração de SOAs, caso não exista
representação semântica nos web services, um processo de composição automática
pode claramente ficar prejudicado.
A abordagem semântica, por outro lado conseguiu resolver apenas os conflitos 3
e 6 corretamente, todos os outros casos não foram resolvidos. Neste caso, o
experimento utilizou ontologias diferentes para cada organização e somente o uso
de ontologia não foi suficiente para resolver a composição. No contexto da
integração de SOAs, caso exista anotação semântica nos web services, uma
situação possível seria a utilização de ontologias compartilhadas. Assim, uma
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composição teria mais chance de ocorrer.
Na abordagem mediada, o sistema conseguiu resolver os casos de
heterogeneidade de forma correta. Apesar de, em alguns casos haver a
necessidade de informação adicional e transformações de dados entre um formato e
outro, a composição de web services é encontrada. Contudo, como os experimentos
são muito controlados, uma análise mais detalhada deve ser feita para validar o uso
do processo em SOAs reais.
No que se refere às composições geradas, mesmo sendo capaz de encontrar
uma solução, o valor retornado pode não ser o esperado. Informações adicionais
como, por exemplo, pré-condições, pós-condições e, até mesmo, a anotação
semântica no nome da operação podem contribuir para resultados melhores no
processo.
4.7 Conclusão
Nesta seção foram apresentados a implementação de parte do processo de
composição de web services e os resultados da execução nos experimentos,
aplicados para os tipos de composição sintático, semântico e mediado.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 Introdução
Esta seção apresenta as considerações finais deste trabalho, os resultados
obtidos, as contribuições realizadas, as dificuldades enfrentadas e as limitações
desta proposta. Além disso, são sugeridos trabalhos futuros, com o objetivo de
aumentar a contribuição acadêmica.
5.2 Considerações sobre a Proposta
O objetivo principal deste trabalho foi a proposta de um processo de composição
automática de web services, onde os parâmetros de entrada e de saída estão
anotados semanticamente por conceitos similares, representados por ontologias
diferentes. Esta situação pode ocorrer em uma integração de duas ou mais SOAs de
organizações que utilizem suas próprias ontologias para fazer a anotação
semântica.
O processo proposto, apresentado na seção 3, tratou do problema da
heterogeneidade das informações que pode ocorrer entre os parâmetros de entrada
e de saída em uma geração automática de composição de web services. Para
resolver este problema, foi utilizada a mediação de ontologias como solução para
permitir que os parâmetros dos web services, representados por ontologias
diferentes, fossem identificados como similares de forma a possibilitar que a saída
de um web service pudesse servir de entrada para outro web service quando
possuíssem o mesmo significado.
Além do objetivo principal, este trabalho produziu uma implementação referencial
para o processo proposto, visando expor os desafios do uso real da proposta. Por
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tratar de muitos assuntos relacionados com as tecnologias da web semântica, foi
necessário avaliar linguagens e ferramentas envolvidas no processo para o
desenvolvimento do sistema. Verificou-se que algumas das linguagens envolvidas
no processo referem-se a especificações recentes e ainda com pouco suporte de
ferramentas como é o caso da linguagem SAWSDL.
5.3 Considerações Específicas sobre o Processo
Após a implementação do sistema, alguns web services foram criados para a
realização de experimentos no sistema. Os resultados dos experimentos mostraram
que as composições geradas utilizando a anotação semântica e as regras de
mediação de ontologia proporcionaram resultados melhores quando comparados
com possíveis implementações considerando aspectos sintático do WSDL e
semânticos do SASWDL, conforme apresentado em cada caso de heterogeneidade
avaliado na subseção 4.6. No contexto do experimento, a proposta mostrou-se
viável. Porém, há algumas considerações a fazer sobre a aplicação do processo em
SOAs reais, onde seria possível :
•

identificar as heterogeneidades mais comuns;

•

identificar a real necessidade de informação semântica para facilitar as
composições;

•

analisar o tempo de processamento no caso de composição em SOAs com
grande número de serviços.;

•

avaliar processos alternativos para verificar a viabilidade da proposta em
aplicações reais. Por exemplo, avaliar a alternativa de alterar as anotações
diretamente nos web services e, assim, eliminar a necessidade da mediação.

•

Avaliar a aplicação da proposta em ambientes com peculiaridades técnicas
como, por exemplo, o uso de ESB (Enterprise Service Bus).

É importante notar que o processo proposto não impede que seja gerada uma
composição de web services sem o significado funcional desejado. Ou seja, pode-se
gerar uma composição com parâmetros de entrada e saída selecionados, porém
com resultado não esperado em termos funcionais. Contudo, como a composição é
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baseada em aspectos semânticos atribuído aos parâmetros dos web services, fica
menos provável a chance do resultado não fazer sentido.
5.4 Considerações sobre Aspectos Técnicos da Implementação
Neste trabalho, foi desenvolvido um sistema que é a implementação referencial
do processo proposto. Ao longo da criação deste sistema, a necessidade da
utilização de várias ferramentas levaram a novos desafios. Estes desafios são
abordados nos itens a seguir.
5.4.1

Escolha do WSDL

O processo proposto neste trabalho pode ser aplicado tanto em organizações
que utilizem a versão 1.1 da linguagem WSDL, quanto em organizações que utilizem
a versão 2.0. Isto é possível, pois a única parte do processo dependente da versão
da linguagem WSDL é referente à descrição semântica dos web services, que é feita
pela linguagem SAWSDL que, por sua vez, permite que a anotação semântica seja
realizada em ambas as versões.
Para esta proposta, decidiu-se pelo uso da versão 2.0 da linguagem WSDL. Esta
versão foi escolhida por tratar-se da mais recente recomendação W3C para a
descrição de web services e também pelo suporte padrão da linguagem SAWSDL
para esta versão de WSDL. Devido a esta decisão, durante o desenvolvimento do
sistema e da elaboração dos experimentos, alguns problemas foram enfrentados.
O primeiro problema enfrentado foi a ausência de um analisador WSDL na
versão 2.0, capaz de ler os atributos de anotação semântica especificados na
linguagem SAWSDL. Durante o desenvolvimento, houve dificuldades para encontrar
um analisador com estas características e que fosse implementado na linguagem
Java. Os analisadores pesquisados ou permitiam a leitura dos atributos da
linguagem SAWSDL, mas apenas em documentos WSDL 1.1 ou, apesar de lerem a
versão 2.0, não permitiam a leitura dos atributos da linguagem SAWSDL.
Por este motivo, foi necessário a implementação de um analisador para a versão
2.0, que também incluísse os atributos da linguagem SAWSDL. O desenvolvimento
deste analisador ocorreu sem maiores dificuldades, devido ao uso da biblioteca
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Xstream que, além de permitir uma implementação rápida, também já tratava da
leitura de informações de XML NameSpace. Contudo, o analisador foi implementado
apenas com as funcionalidades necessárias para a execução dos experimentos,
devido ao tempo curto disponível para este desenvolvimento.
Outro problema enfrentado foi a dificuldade em encontrar web services reais
descritos com a versão 2.0 do WSDL. Devido a este problema, os web services dos
experimentos foram criados com a ferramenta java2wsdl da linguagem Java que
permite transformar classes em documentos WSDL nesta versão.
5.4.2

Anotação Semântica

O processo proposto neste trabalho assume que os web services já estejam
anotados semanticamente. Dessa forma, para a elaboração dos experimentos, foi
preciso realizar a atividade de anotar os parâmetros dos web services. Isso gerou
uma dificuldade para a elaboração dos experimentos.
Para a criação dos web services dos experimentos, a anotação semântica foi
realizada de forma manual e com um editor de textos, sem o uso de ferramentas que
auxiliassem esta atividade. O plugin da IDE Eclipse, Radiant, mostrou-se muito
complexo e de difícil utilização. Por este motivo, a anotação manual foi adotada.
Verificou-se que esta atividade de anotação semântica dos web services dos
experimentos foi uma atividade trabalhosa. Este mesmo cenário pode ocorrer e se
agravar para organizações que necessitem fazer a anotação em uma grande
quantidade de web services, o que torna inviável a anotação manual. Para
ambientes corporativos é necessário avaliar a possibilidade de anotação semântica
automática ou a possibilidade de executar esta anotação durante o desenvolvimento
do web service.
Para a anotação semântica de web services, a linguagem SAWSDL foi escolhida
para anotar os parâmetros de entrada e de saída dos web services com o uso de
ontologias. A principal vantagem observada nesta linguagem foi o fato dela
aproveitar o documento WSDL, incluindo atributos novos no documento, sem que
ocorra modificação na estrutura existente. Devido a isso, sistemas podem continuar
a funcionar, mesmo contendo estes atributos adicionais e os analisadores SAWSDL
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podem funcionar como um analisador WSDL.
Outro ponto positivo foi o fato da linguagem não especificar nenhuma linguagem
como modelo semântico. Isso permitiu o uso da linguagem de ontologia OWL, que
foi escolhida por esta proposta. A linguagem OWL foi escolhida pelo fato de ser uma
recomendação W3C e pela quantidade de ferramentas e bibliotecas Java
disponíveis. Para a edição de ontologias foi utilizado o editor de ontologias Protegé,
amplamente utilizado pela comunidade. E, para o analisador OWL, a biblioteca Java
Jena, que suporta leitura de ontologias escritas em OWL além de permitir realizar
inferências.
5.4.3

Tratamento da Heterogeneidade de Informações

A mediação de ontologias foi utilizada para o tratamento de conceitos similares
representados por ontologias diferentes. Foram utilizados os tipos e casos de
heterogeneidade de informações apresentados na classificação de Nagarajan et al.
(2006). Para esta proposta, o uso do atributo modelReference da linguagem
SAWSDL, em alguns elementos do WSDL, foi o suficiente para mapear todos os
casos de heterogeneidade, conforme apresentado na subseção 4.6.
Para o tratamento das regras foi utilizado o suporte a inferências da ferramenta
Jena. A ferramenta Jena mostrou-se adequada no desenvolvimento do sistema
devido a sua facilidade de uso e ao suporte para ontologias descritas na linguagem
OWL. Outra consideração é a respeito da linguagem OWL. Foi utilizada a versão
OWL DL, que permite soluções computacionalmente aceitáveis.
5.4.4

Sistema para a Geração da Composição de Web Services

Foi desenvolvido um sistema neste trabalho para a geração da composição de
web services de acordo com o processo proposto na seção 3. Como a execução da
composição não faz parte do escopo deste trabalho, o sistema implementado é
responsável por produzir a disposição estrutural dos web services na composição, a
partir de uma consulta. Desta forma, não houve preocupação no tratamento de
fluxos alternativos como, por exemplo, falhas, laços e condicionais.
O sistema desenvolvido tem como parte principal a execução de um algoritmo
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responsável por apresentar os web services participantes da composição produzida
e como se relacionam. Para isto, utilizou-se o algoritmo apresentado por Kona,
Bansal e Gupta (2007) como base para a implementação de uma adaptação que
incluiu a mediação entre ontologias.
O algoritmo é implementado de forma a permitir que a composição seja
produzida considerando três cenários: sintático, semântico e mediado. No cenário
sintático, são considerados apenas os atributos da linguagem WSDL. No cenário
semântico, são considerados as anotações semânticas proporcionadas pela
linguagem SAWSDL. O cenário mediado funciona de forma semelhante ao cenário
semântico, exceto que regras OWL contendo relações entre entidades similares são
incluídas no modelo semântico.
Para a representação da estrutura da composição, foi decidido pela modelagem
dos web services em uma estrutura de grafos, conforme apresentado na definição 9
na seção 3. A modelagem desta estrutura foi implementada com base na biblioteca
Java Neo4J. O sistema implementado permite que tanto as informações sintáticas
quanto as semânticas sejam armazenadas no grafo de forma que composições
sintáticas ou semânticas possam ser realizadas nos experimentos.
5.5 Trabalhos Futuros
Neste trabalho, considerou-se que o processo proposto produz uma estrutura de
grafos representando como os web services comunicam-se na composição
produzida. Então, um trabalho futuro seria permitir que esta composição fosse
executada. Uma possível solução seria utilizar o sistema implementado em conjunto
com os atributos loweringSchemaMapping e liftingSchemaMapping da linguagem
SAWSDL, para gerar um processo BPEL (Business Process Execution Language) e
ser executado por algum aplicativo.
Em relação ao processo proposto, seria válido aplicá-lo em mais exemplos,
tentando avaliar sua eficácia em casos reais. Uma forma para fazer isto seria aplicar
o processo em um estudo de caso real com web services já anotados
semanticamente pertencentes a organizações diferentes. Ao final, a partir da
elaboração de uma série de consultas, seriam analisadas se as composições
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produzidas estão corretas.
Como forma de aumentar a disponibilidade de ferramentas com suporte para os
padrões da web semântica, um trabalho futuro seria implementar um plugin em
alguma ferramenta de desenvolvimento que permitisse a anotação semântica de
documentos WSDL na versão 2.0. Outra possibilidade seria criar uma anotação da
linguagem Java que permitisse incluir uma anotação semântica da linguagem
SAWSDL diretamente em uma classe que implementa um web service.
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ANEXO A – Documento WSDL

1 <wsdl:description
2

xmlns:wsdl="http://www.w3.org/ns/wsdl"

3

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

4
5
6
7
8
9

<wsdl:types>
<xs:schema targetNamespace=
"http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/wsdl/order#" ... >
<xs:element name="OrderRequest">
<xs:complexType>
<xs:sequence>

10

<xs:element name="customerNo" type="xs:integer" />

11

<xs:element name="orderItem" type="item"
minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" />

12
13

</xs:sequence>

14

</xs:complexType>

15

</xs:element>

16

<xs:complexType name="item">

17

<xs:all>

18

<xs:element name="UPC" type="xs:string" />

19

</xs:all>

20

<xs:attribute name="quantity" type="xs:integer" />

21

</xs:complexType>
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22

<xs:element name="OrderResponse" type="confirmation" />

23

<xs:simpleType name="confirmation">

24

<xs:restriction base="xs:string">

25

<xs:enumeration value="Confirmed" />

26

<xs:enumeration value="Pending" />

27

<xs:enumeration value="Rejected" />

26
27

</xs:restriction>
</xs:simpleType>

28

</xs:schema>

29

</wsdl:types>

30

<wsdl:interface name="Order">

31
32
33

<wsdl:operation name="order" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out">
<wsdl:input element="OrderRequest" />
<wsdl:output element="OrderResponse" />

34

</wsdl:operation>

35

<wsdl:fault name="itemUnavailable" element="AvailabilityInformation"/>

36

</wsdl:interface>

37 </wsdl:description>

Quadro 23 - Exemplo de documento WSDL.
Fonte: (SAPKOTA; AKKIRAJU, 2007)
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ANEXO B – Documento WSDL com anotações semânticas
O Quadro apresenta o documento XML apresentado no Quadro do Anexo A,
adicionado com descrição semântica dos elementos utilizando a linguagem
SAWSDL.

1 <wsdl:description

2

targetNamespace="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/wsdl/order#"

3

xmlns="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/wsdl/order#"

4

xmlns:wsdl="http://www.w3.org/ns/wsdl"

5

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

6

xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl">

7

<wsdl:types>

8

<xs:schema targetNamespace="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/wsdl/order#"

9
10
11

elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="OrderRequest"
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/

12
13

ontology/purchaseorder#OrderRequest"
sawsdl:loweringSchemaMapping="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/

14

mapping/RDFOnt2Request.xml">

15

<xs:complexType>

16

<xs:sequence>

17

<xs:element name="customerNo" type="xs:integer" />

18

<xs:element name="orderItem" type="item" minOccurs="1"

19

maxOccurs="unbounded" />
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20

<xs:element name="OrderResponse" type="confirmation" />

21

<xs:simpleType name="confirmation"

22

sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/

23
24

ontology/purchaseorder#OrderConfirmation">
<xs:restriction base="xs:string">

25

<xs:enumeration value="Confirmed" />

26

<xs:enumeration value="Pending" />

27

<xs:enumeration value="Rejected" />

28

</xs:restriction>

29

</xs:simpleType>

30

</xs:schema>

31 <wsdl:interface name="Order"
32
33
34

sawsdl:modelReference="http://example.org/categorization/products/electronics">
<wsdl:operation name="order" pattern="http://www.w3.org/ns/wsdl/in-out"
sawsdl:modelReference="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/

35

ontology/purchaseorder#RequestPurchaseOrder">

36

<wsdl:input element="OrderRequest" />

37

<wsdl:output element="OrderResponse" />

38
39

</wsdl:operation>
</wsdl:interface>

40 </wsdl:description>
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ANEXO C: Transformação Ontologia para WSDL

1 <lowering>
2

<sparqlQuery>

3

PREFIX po: <http://org1.example.com/ontologies/PurchaseOrder#>

4

SELECT ?name ?partNum ?quantity ?dueDate ?billingInfo

5

WHERE {

6
7
8
9

?order po:hasCustomer ?customer .
?customer po:hasCustomerName ?custName .
?custName po:hasLexicalRespresentation ?name .
?order po:hasLineItems ?item .

10

?item po:hasQuantity ?quantity .

11

?item po:hasBillingInfo ?billingInfo .

12

?item po:hasDueDate ?Date .

13
14
15
16

?date po:hasLexicalRepresentation ?dueDate .
?item po:hasPart ?part .
?part po:hasPartCode ?code .
?code po:hasLexicalRespresentation ?partNum }

17

</sparqlQuery>

18

<sparql xmlns="http://www.w3.org/2005/sparql-results#">

17

<head>

18

<variable name="quantity" />

19

<variable name="partNum" />

20

<variable name="name" />

21

<variable name="dueDate" />

22

<variable name="billingInfo" />

23

</head>
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24

<results>

25

<result>

26
27

<binding name="quantity">
<literal>12.0</literal>

28

</binding>

29

<binding name="partNum">

30

<literal>052053811</literal>

31

</binding>

32

<binding name="name">

33

<literal>John Smith</literal>

34

</binding>

35

<binding name="billingInfo">

36

<literal>88 Park Road, Lower Dangan, Galway, Ireland</literal>

37

</binding>

38

<binding name="dueDate">

39

<literal>20061114</literal>

40

</binding>

41

</result>

42

</results>

43
44
45
46

</sparql>
<xsl:transform version="2.0"
xmlns:po="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/
examples/wsdl/PurchaseOrderService#"

47

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

48

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

49

xmlns:sp="http://www.w3.org/2005/sparql-results#">
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50

<xsl:output method="xml" version="1.0" encoding="iso-8859-1" indent="yes" />

51

<xsl:template match="/sp:sparql">

52
53
54
55

<po:OrderRequest>
<xsl:variable name="fullName">
<xsl:value-of
select="sp:results/sp:result[position()=1]/sp:binding[@name='name']/sp:literal"/>

56

</xsl:variable>

57

<po:firstName>

58

<xsl:value-of select="substring-before($fullName,' ')" />

59

</po:firstName>

60

<po:lastName>

61

<xsl:value-of select="substring-after($fullName,' ')" />

62

</po:lastName>

63

<xsl:apply-templates select="sp:results/sp:result" />

64

</po:OrderRequest>

65

</xsl:template>

66

<xsl:template match="sp:result">

67

<po:"item">

68
69
70

<po:itemCode>
<xsl:value-of select="sp:binding[@name='partNum']/sp:literal" />
</po:itemCode>
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71
72
73
74

<po:quantity>
<xsl:value-of select="sp:binding[@name='quantity']/sp:literal" />
</po:quantity>

<xsl:value-of select="sp:binding[@name='dueDate']/sp:literal" />

75

</po:dueDate>

76

<po:billingInfo>

77
78
79

<po:dueDate>

<xsl:value-of select="sp:binding[@name='billingInfo']/sp:literal" />
</po:billingInfo>
</po:item>

80

</xsl:template>

81

</xsl:transform>

82 </lowering>

Quadro 24 - Exemplo de mapeamento de ontologia para WSDL.
Fonte: (SAPKOTA; AKKIRAJU, 2007).
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ANEXO D – Transformação WSDL para Ontologia

1 <xsl:transform version="2.0"
2

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"

3

xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

4

xmlns:po="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/spec/wsdl/order#"

5

xmlns:POOntology="http://www.w3.org/2002/ws/sawsdl/

6

spec/ontology/purchaseorder#" >

7 <xsl:output method="xml" version="1.0"
8

encoding="iso-8859-1" indent="yes"/>

9 <xsl:template match="/">
10

<rdf:RDF>
<POOntology:OrderConfirmation>

11

<hasStatus rdf:datatype=

12
13

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">

14

<xsl:value-of select="po:OrderResponse"/>
</hasStatus>

15

</POOntology:OrderConfirmation>

16
17
18

</rdf:RDF>
</xsl:template>

19 </xsl:transform>

Quadro 25 - Exemplo de documento XSLT.
Fonte: (SAPKOTA; AKKIRAJU, 2007)

