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]3,esumo

Com o crescimento e a proliferação dos serviços Web, torna-se cada vez mais difícil encontrar um serviço
que execute uma tarefa específica. Isso é ainda mais difícil quando não existe um serviço único, mas sim
combinações de serviços que podem executar a tarefa desejada. O objetivo deste trabalho é automatizar esta
combinação, conhecida como composição de semáços Web.

Para atingir este objetivo, será utilizado o sistema de pjanejamento hierárquico JSHOP2, em conjunto
com descrições semânticas de serviços na linguagem OWL-S. Como planejadores não podem lidar com a
expressividade da Web Semântica, serão apresentadas algumas formas de integrar o planejador JSHOP2 com
motores de inferência.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Planejamento em IA, Composição de serviços Web, Web Semântica



Abstract

As Web services proliferate, it becomes more diHcult to find the specific service that can perform the
talk at hand. It becomes even more difHcult when there is no single service capable of performing that talk,

but there are combinations of existing services that could. The subject of tais dissertation is automating this
combination, called Weó se ices composátãon.

To achieve tais objective, it will be used the hierarchical planning system JSHOP2 with OWL-S Web
Service descriptions. As planners cannot handle the expressivity of Semantic Web, we demonstrate how an
OWL reasoner can be integrated with an AI planner.

Keywords: Artificial Intelligence, AI Planning, Web services composition, Semantic Web
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CAPÍTULO I

Introdução

1.1 Composição de serviços Web

Serviços Web são aplicações medulares, que se autodescrevem, podem ser publicadas, localizadas
e invocadas sobre uma rede, geralmente a Web IArroyo, 20041. Mais especificamente, um serviço
Web é um componente de software que disponibiliza uma interface, descrevendo uma coleção de
operações que são acessíveis pela rede através de mensagens em formato XML padronizadas, o que
faz com que serviços Web sejam independentes de linguagens e de plataformas e permitam a fácil
integração de sistemas heterogêneos.

No entanto, com o crescimento e a proliferação dos serviços Web, torna-se cada vez mais difícil
encontrar um serviço que possa executar uma tarefa desejada. Isto é ainda mais difícil quando não
existe um serviço único, mas sim combinações de serviços que sejam capazes de executar tal tarefa.
Esta combinação de serviços para atingir uma necessidade é denominada composição de serviços
Web e pode ser feita por um programador. O objetivo deste trabalho é estudar e implementar

formas de automatizar o processo de composição de serviços Web.

Para exemplificar o processo de composição de serviços Web, suponha que um usuário queira
obter na Web o preço de um determinado livro em reais. Assuma que não exista nenhum serviço
que seja capaz de devolver o preço do livro em reais, mas que exista um serviço que possa devolver
o preço em uma outra moeda (por exemplo, em dólar) e outro serviço que faça conversão desta
moeda intermediária para o valor em reais. Invocando estes serviços na seqüência correta, o usuário
pode obter o resultado desejado independente da ausência de um serviço que execute esta tarefa

l



2 Introdução

diretamente. Dessa maneira, um consumidor pode misturar e combinar serviços dependendo da
disponibilidade, qualidade, preço e outros fatores.

Diversos benefícios podem ser obtidos através da composição automática de serviços Web, entre
eles: a integração de aplicações entre empresas (B2B), integração entre aplicações de diversas empre-

sas e consumidores (B2C), criação de aplicações em Grid e eliminação de tarefas manuais rotineiras.

A composição de serviços Web completamente automatizada pode ser caracterizada como um
processo que envolve três passos:

1. descoberta automática localizar serviços candidatos para a Composiçãot

2. composição automática - determinar quais serviços devem ser executados e em que seqüência,

para atingir o objetivo;

r) -lr-n..n=n n.-+n.x+%nn ;nTrnr'anal rqr\a Qc3r\rlf'na \À/ }l
L). t:?tççulftl,LJ a,ub\liiia.bi\#cl ' iiivvvc&\yc&v \devo '7ul v x'yvu r T vv

Para que seja possível realizar este processo, é necessário inicialmente que sejam disponibilizadas
descrições dos serviços suficientemente ricas e interpretáveis por máquinas. A linguagem WSDL
IChinnici et al., 20041, que é um padrão para descrição de serviços Web, determina que operações
podem ser invocadas. Porém, só com esta descrição um agente não é capaz de interpretar o significado
real destas operações. Este tipo de problema é objeto de estudo da área de pesquisa chamada de
Wreb Semântica IBerners-Lee et al., 20011.

A Web Semântica surge como uma evolução da Web atual, com a principal preocupação em
representar informações na Web de maneira que as máquinas possam interpreta-las. Para a imple-
mentação da Web Semântica são necessárias novas tecnologias, como uma linguagem que permita
adicionar semântica aos documentos da Web e uma maneira de descrever e disponibilizar definições

de termos e relações entre eles (antologias) , além de mecanismos de inferência apropriados.

Baseada na linguagem para descrição de ontologias OWL IMcGuinness and van Harmelen, 20041 ,
foi proposta a linguagem OWL-S IOWLS, 20041 para descrição de serviços Web, que é um con-
junto de antologias que têm como principais objetivos facilitar a descoberta, composição e invocação
automática de serviços Web. Com os serviços Web descritos em OWl-S é possível a um agente

determinar quais são as funcionalidades do serviço e como este poderia ser invocado.



1,2 Principais objetivos deste trabalho 3

O objetivo deste trabalho é mostrar como realizar a composição de serviços Web: um problema de

planejamento que envolve informação incompleta do mundo (ou informação distribuída na Internet
que é possível coletar quando ela for necessária e acessível) e informações descritas a partir de
diferentes conceitualizações (característica inerente ao conteúdo da Web). Isso será feito através

da construção da ferramenta WEBRPlczn: um ambiente integrado que dá suporte a todas as etapas
do processo de composição de Serviços Web originalmente descritos em WSDL e traduzidos para
OWL-S, utilizando um sistema de planejamento automático para a geração das composições. A
viabilidade desta ferramenta será testada com um estudo de caso sobre planejamento de viagens à
Europa.

1.2 Principais objetivos deste trabalho

O principal objetivo deste trabalho é demonstrar que a composição de serviços Web semânticos
pode ser automatizada através de técnicas de planejamento em IA e da Web Semântica. Para atingir
este objetivo, algumas metas mais específicas foram identificadas:

e fazer um levantamento dos principais trabalhos de pesquisa desta areal

+ avaliar as questões que tornam o planejamento para composição de serviços Web diferente
do planejamento clássico, entre elas: planejamento com informação incompleta do mundo,
planejamento com execução, recuperação e colete de informação e planejamento com inferência
numa base de conhecimentos

e determinar que tipo de planejamento em IA é mais apropriado para composição de serviços
Web e como adapta-lo para composição de serviços Web;

e identificar uma maneira de expressar pré-condições e efeitos nas descrições das operações dos
serviços Web em OWl-Si

e implementar uma ferramenta de software para dar suporte durante todas as etapas envolvidas
na composição automática de serviços Web, chamada WEBRPPLAN e

+ implementar um conjunto de serviços Web que serão usados num estudo de caso para testar a
viabilidade do software implementado, WEZ?l?Piam, resolvendo um problema de planejamento
de viagens.
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1.3 Organização

O restante desta dissertação está organizado da seguinte maneira

O Capítulo 2 define o que são serviços Web e introduz as principais tecnologias para sua construção,
como SOAP e WSDL. Neste capítulo discute-se também porque esta nova tecnologia tem sido
considerada como a tecnologia do futuro e quais as suas principais utilizações

O Capítulo 3 trata da questão de como atribuir semântica aos serviços Web. Para isso é introdu-
zido o conceito de Web Semântica, ontologias e as principais tecnologias necessárias para sua

implementação, como as linguagens OWL e OWl-S.

O Capítulo 4 de6ne o que é planejamento clássico e hierárquico em IA. E descrito como funciona
o sistema de planejamento JSHOP2 e como adapta-lo para lidar com ontologias e inferências,
necessárias na Web. Este capítulo mostra como seria resolver problemas no domínio de plane-

jamento de viagens usando o JSHOP2, com: (1) os serviços descritos diretamente como tarefas
de planejamento (isto é, planejamento sem acessar a Web ou um mecanismo de inferência)l (2)
a utilização de um mecanismo de inferência; (3) a utilização de um mecanismo de inferência e
com coletas de informações na Web.

O Capítulo 5 apresenta os principais trabalhos relacionados com esta pesquisa. Os sistemas pro-
postos e questões levantadas por outros pesquisadores são discutidos neste capítulo.

O Capítulo 6 descreve a ferramenta IVEBRPZan, implementada para automatizar o processo de
composição de serviços Web.

O Capítulo 7 apresenta um estudo de caso, utilizando a ferramenta WEl?RPZan.

o Ca.título 8 descreve as conclusões e contribuições deste trabalho de mestrado.



CAPÍvui,0 2

Serviços IVeb

2.1 Surgimento dos serviços Web

Desde o início da WWW, as tecnologias existentes permitem o acesso ao conteúdo de sítes através
de linguagens como o HTML (Hipertext Markup Language). Nos últimos anos, novas tecnologias

surgiram, permitindo uma maior integração entre os diversos aplicativos e os serviços disponíveis na
Internet. Este novo modelo de crescimento passou a tratar tarefas complexas, como o gerenciamento
de transições, através da disponibilização de serviços distribuídos que utilizem interfaces de acesso
simples e bem deRnidas. Estes serviços ou aplicativos distribuídos são conhecidos como serviços Web
rWeó seruÍcesJ.

Os serviços Web são usados para disponibilizar serviços interativos na Web, podendo ser acessa-
dos por outras aplicações. Antes do surgimento dos serviços Web, porém, já existiam muitas outras
tecnologias para construção de sistemas distribuídos. Este capítulo explicará por que estas tecno-
logias não obtiveram tanto sucesso para disponibilizar serviços na Internet, como serviços Web são
construídos e por que esta nova tecnologia tem sido considerada como a tecnologia do futuro.

2.2 Sistemas Distribuídos

Um sistema distribuído consiste de diversos agentes de software, que precisam colaborar para
executar alguma tarefa. Além disso, os agentes em um sistema distribuído não operam em um
mesmo ambiente de processamento e, desta forma, precisam comunicar-se através de protocolos de
hardware e software IBooth et al., 20031.

5



6 Serviços Web

Um tipo de sistema distribuído básico possui inicialmente duas camadas, um cliente e um servidor,
sendo que as aplicações centralizadas no servidor são inicializadas pelo cliente através de uma rede.
Este modelo conhecido como cliente-servidor ganhou uma terceira camada, denominada camada de

negócios, criada com o objetivo de proporcionar maior escalabilidade e tolerância às falhas nos siste-
mas. Como base de comunicação entre estas partes distribuídas da aplicação foram criadas as RPCls

(Remate Procedure Gaja) , responsáveis por solicitar a execução de processos remotos hospedados nos
servidores. [Gunzer, 20021

Porém, para manter os desenvolvedores livres de tarefas de baixo nível como, por exemplo, con-
versão entre tipos de dados, surgiu a necessidade de criar uma nova camada, responsável por mascarar

as diferenças entre os vários tipos de clientes e servidores. Esta nova camada foi denominada mád-
dleware.

Essencialmente, middZeware é uma camada de aplicações distribuídas que abstrai a complexidade
e a heterogeneidade dos ambientes distribuídos como tecnologias de rede, arquiteturas de máquinas,

sistemas operacionais e linguagens de programação ICoulson and Parlavantzas, 20041 . A Figura 2.1
mostra onde o máddZeware se encaixa na arquitetura de sistemas. A primeira parte na arquitetura
de sistemas é rede, na qual trafegam os bits e pacotes. Na segunda parte temos a comunicação do
sistema operacional, realizada pelos protocolos como, por exemplo, TCP, IP e UDP. O míddZeware
aparece entre o sistema operacional e as aplicações distribuídas, contendo chamadas remotas, troca
de mensagens e invocação de objetos, por exemplo.

Aplicações Distribuídas

Com. Sistemas Operacionais

Rede

chamadas remotas. invocação a abjetos, mensagens

sackets. IP, TCP, UDP

pacatos, bits

Figura 2.1: Arquitetura de sistemas

Os primeiros m ddiewares eram baseados no modelo de programação estruturada e foram supe-
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rados com a introdução da programação orientada a objetos

Alguns exemplos de ntáddZe ares orientados a objetos mais conhecidos no mercado são

e CORBA - Common Object Request Broker Architecture do Object Management Group (OMG)
( ' ;:'': , , :: :: : ;.-::)

e RMI - Java Remote Method Invocation da Sun Microsystems (i : : : ' f; ; : i ; la!. '«' } { ! : ! fl

' ':l;;'} ':.-; .. :l'i '..i 'i-.'. '}.'' :'.=- t:, ,.' '.: .'.ii"' "! ' 'l--
- ": .. -- -:.].] .:.]} i':]

.'i .{]. . .(1.1 {.) .Í:! ..:' 'i:}.']" É. .} {.].'LI (: '11; S

e DCOM - Distributed Component Object Model da Microsoft ( '{.

Estas tecnologias mostraram-se adequadas em um ambiente de rede local ou intranet, mas pos
suem alguns falares que limitaram sua utilização na Internet.

Escrever uma aplicação em CORBA, por exemplo, é uma atividade complexa, que requer um
processo demorado e custoso de aprendizado. Os objetos em CORBA são deânidos em um alto nível

de abstração fornecido pela Interface Definition Language (IDL) . Depois de definir o arquivo IDL, o
compilador toma o cuidado de mapeá-lo para uma linguagem de programação específica. No entanto,

para que este mapeamento seja possível em diferentes linguagens de programação, é necessário que
a aplicação seja limitada ao uso de recursos comuns em todas as linguagens.

O RMI possui a limitação de atender somente a aplicações que estejam na linguagem JAVA nos
dois lados da conexão e o DCOM, por ser da Microsoft, não é uma tecnologia aberta.

A partir deste cenário, surgiu a necessidade de uma nova tecnologia para que desenvolvedores de
software não precisassem se preocupar em resolver todos os problemas de integração entre plataformas
e linguagens heterogêneas.

Surgiu então um novo modelo, os serviços Web, que são meddlewares orientados a mensagens,
com o propósito de fornecer interoperabilidade entre diferentes aplicações de software, rodando em
diferentes plataformas e/ou .Õ'ameworks. Um dos motivos que tornaram os serviços Web atrativos
é o fato de este modelo ser baseado em tecnologias padronizadas e abertas, em particular, XML e
HTTP. Os serviços Web são muito apropriados para sistemas distribuídos que rodam em plataformas
heterogêneas e precisam estar expostos em uma rede. Assim, este modelo encaixou-se perfeitamente
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na necessidade de integrar sistemas expostos na Internet e com o apoio das grandes empresas de
software que estão investindo em seu desenvolvimento, o sucesso dos serviços Web está se tornando
cada vez maior.

2.3 O que são serviços Web

Um seruãço Web é um sistema de software projetado para permitir interações entres máquinas
através de uma rede e possui uma interface descrita em um formato processável por máquina (especi-
ficamente WSDL). Outros sistemas interagem com o serviço Web, através da maneira prescrita pela
interface, utilizando mensagens SOAP, tipicamente transportadas por HTTP com XNIL em conjunto
com outros padrões Web relacionados IBooth et a1., 20031.

O propósito de um serviço Web é fornecer alguma funcionalidade de comportamento de seu
proprietário que pode ser, por exemplo, uma pessoa ou organização (veja Figura 2.2). Esta funci-
onalidade de comportamento dos serviços Web pode ser de dois tipos básicos: para recuperação de
informação na Web ou para execução efetiva de transições na Web, como por exemplo: compras,
vendas, reservas de hotéis, reservas de passagens aéreas, transições bancárias, agendamentos de con-
sultas médicas, reuniões, etc. Podemos dizer que tais transições modificam o estado do mundo,
enquanto que a recuperação de informação serve para completar a descrição do estado do mundo,
sem altera-lo.

Na Figura 2.2 A entidade /ornecedora é a pessoa ou a organização que fornece um agente
apropriado, com a implementação de um serviço em particular. Já a entidade consumidora é uma
pessoa ou uma organização que deseja fazer uso de um serviço Web da entidade fornecedora. Ela
usará um agente consumidor para trocar mensagens com o agente /a7'Regedor.

Para que a troca de mensagens seja feita com sucesso, as duas entidades precisam primeiramente,
concordar com a semântica e com o mecanismo de troca de mensagens. Este mecanismo de troca

de mensagens é documentado através do WSD (Web Service Description). O WSD é uma especi-
6cação da interface do serviço Web, processável por máquina e escrita em WSDL. Esta especificação
define o formato das mensagens, tipos de dados, protocolos e formato de transporte que devem ser
utilizados entre os agentes. O WSD também especifica uma ou mais localizações na rede em que o

agente fornecedor pode ser invocado e pode fornecer alguma informação sobre o padrão de troca de
mensagens esperado.
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2.4 Semântica dos serviços Web

Quando uma entidade consumidora utiliza um serviço Web, ela espera um determinado tipo
de comportamento, particularmente em relação ao tipo de respostas que são enviadas para cada
mensagem. Esta expectativa sobre o comportamento do serviço Web é definida como semântica,
que pode ser considerada como um contrato entre a entidade consumidora e a fornecedora definindo

o propósito e as conseqüências da interação. Embora este contrato represente o acordo geral entre
as entidades e como seus respectivos agentes farão interação, uma negociação pode ser explícita ou
implícita, oral ou escrita, processável por máquina ou interpretada por humanos e pode ser ainda
um acordo legal ou informal.

Enquanto a descrição do serviço representa um contrato dos mecanismos de interação com um
serviço Web em particular, a semântica representa um contrato entre o significado e o propósito
desta interação. A linha de divisão entre estes dois contratos não é necessariamente rígida. Quanto
mais a descrição de um serviço Web for semanticamente rica, mais fácil será realizar tarefas como
automatização e busca deste serviço IBooth et al., 20031.

IJma das maneiras de explicitar semântica de serviços Web é através da Web Semântica, que será
vista com mais detalhes no Capítulo 3.

2.5 Visão geral de construção e uso de um serviço Web

Em geral, os seguintes passos são necessários para um consumidor utilizar um serviço Web (ilus-
trado na Figura 2.2) IBooth et al., 20031

l Qualquer uma das entidades, a consumidora ou a fornecedora do serviço Web, pode iniciar a
interação. No caso típico, o agente consumidor é o que inicia a interação, com a finalidade de

utilizar um serviço para alguma necessidade. Para iniciar a interação: ou o agente consumidor
já conhece um serviço Web específico que atende às suas necessidades, ou terá que realizar
um processo de descoberta para selecionar um serviço Web candidato a atingir seus objetivos.
Este processo de descoberta pode ser feito manual ou automaticamente, ambos através de um
serviço de descoberta tratado em mais detalhes na Seção 2.6.1. O agente fornecedor também

pode iniciar a interação e, neste caso, ele precisa obter de alguma maneira o endereço do agente
consumidor. Este caso pode ser importante em alguns cenários especí6cos, porém, não será
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Figura 2.2: Interação entre um cliente e um fornecedor de um serviço Web

tratado neste trabalho

2 As entidades consumidora e fornecedora concordam com a descrição do serviço e da semântica

que governalá a interação entre os agentes. Isso não signi6ca necessariamente que as entidades

precisam negociar para chegar a um acordo. Concordar neste sentido significa fazer a suposição
de que as duas partes possuem a mesma interpretação da descrição do serviço e a mesma
expectativa em relação ao comportamento do serviço. O modo mais comum com que este
passo é executado é a publicação da descrição do serviço (WSD) e da semântica por parte da
entidade fornecedora de maneira que a entidade consumidora simplesmente aceita a utilização

do serviço.

3. A informação de descrição do serviço e de sua semântica, de como interagir e trocar mensagens,

é implementada nos agentes consumidor e fornecedor.

4. Os agentes trocam mensagem.s com o objetivo de realizar alguma tarefa.
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2.6 Tecnologias utilizadas nos serviços Web

A arquitetura de um serviço Web envolve muitas camadas e tecnologias enter-relacionadas. Uma

das maneiras de visualizar estas camadas é através de uma associação entre os passos necessários (de
l a 4) para utilizar um serviço Web, vistos na Seção 2.5, e a tecnologia correspondente a cada passo.
A Figura 2.3 ilustra esta maneira de visualizar as camadas IBooth et al., 20031.
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Figura 2.3: Camadas de um serviço Web IBooth et al., 20031

Os serviços Web são construídos a partir de inúmeros padrões do mercado, tais quais: XML,
SOAP e WSDL. A base de todas estas tecnologias é o XML (.ErtensãbZe À/arAup Language) IBray
et a1., 20041, que se tornou um padrão para comunicações através da Internet.
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O primeiro passo (Figura 2.2) corresponde à camada do processo de descoberta. Não importa
se um serviço Web foi bem projetado e está pronto para ser utilizado se os consumidores não podem
localiza-lo. Uma das tecnologias mais comuns utilizadas no processo de descoberta é o UDDI ( Uná-
uersa! l)escríption .Discoueí' and /ntegratáon) IUDDI, 200tl, que padroniza a maneira como serviços

Web são publicados e encontrados.

O segundo passo (Figura 2.2), no qual o agente consumidor concorda com a descrição do serviço
Web, corresponde à adição da linguagem WSDL ( Web Seruáce Deschption Larzguage) IChinnici et al.,

20041, responsável por expor a descrição do serviço Web de maneira que as entidades consumidoras
saibam como interagir com o mesmo. Nessa camada, temos ainda a descrição da semântica do serviço

Web que, como visto anteriormente, pode ser tratada de maneira implícita ou explícita (Capítulo 3).

O terceiro passo (Figura 2.2), que corresponde à implementação nos agentes de como será feita

a interação, não é amarrada a nenhuma tecnologia, já que o propósito do serviço Web é interopera-
bilidade.

O quarto passo, no qual os agentes trocam informações, corresponde à camada de mensagens
composta pelo SOAP (SámpZe Object .4ccess ProtocoZ) IMitra, 20031. O SOAP de6ne a estrutura

geral de requisições e respostas do serviço Web.

Existe ainda uma outra camada que é o meio de comunicação entre os agentes. Esta camada,
também conhecida como camada de transporte, é tipicamente realizada pelo HTTP (.H3/pedezt 7}ans-

pod Protocol). Sem um mecanismo pelo qual os clientes remotos possam enviar e receber mensagens
de uma aplicação lógica da Web, os serviços Web não poderiam existir.

Cada uma destas tecnologias será apresentada com mais detalhes nas próximas seções-

2.6.1 Camada de Processo de Descoberta

Se uma entidade consumidora deseja iniciar uma interação com uma entidade fornecedora, mas

não sabe qual agente fornecedor utilizar, será necessário que a entidade consumidora descubra antes
um candidato apropriado. Descoberta é o ato de localizar uma descrição processável por máquina
de um serviço Web que pode ser anteriormente desconhecido e que possui certos critérios de funcio-

nalidade IHaas and Brown, 20031. Em suma, o objetivo da descoberta é encontrar um serviço Web
apropriado.
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A entidade consumidora pode fazer uma requisição a um ser"'t;eço de descoberta, fornecendo
características que procura em um serviço Web como, por exemplo, a descrição das habilidades dese-
jadas em um serviço Web, nome da entidade fornecedora, características de performance e coníiabi-
lidade. Um ser'oiço de descoberta é um serviço que facilita o processo de realizar uma descoberta.

Este serviço obtém de alguma maneira automatizada a descrição de serviço Web (WSD) e de suas
funcionalidades (FD - /unc áonaZ descmpfíon).

A descrição de funcionalidade (FD), como o nome diz, contém a descrição de que tipo de serviço
a entidade fornecedora oferece. A FD pode ser descrita por algumas palavras, meta-dados ou uma

URll, ou pode ser ainda mais complexa como um TModel (em UDDI), uma coleção de expressões
RDF ou OWl-S (Web Semântica).

Com estas características, o serviço de descoberta devolve uma ou mais referências que atendem
aos critérios especificados na busca do agente consumidor. Se forem devolvidas descrições múltiplas,
caberá ao agente que fez a requisição escolher a mais apropriada, utilizando critérios adicionais.

O processo de descoberta descrito não especifica de que maneira a entidade consumidora utiliza
o serviço de descoberta. Existem basicamente duas maneiras de realizar este processo. A primeira é
manualmente, na qual um consumidor humano usa o serviço de descoberta, tipicamente no momento
em que está desenvolvendo um projeto, para localizar e selecionar uma descrição de serviço que coin-
cide com os critérios funcionais desejados. A outra maneira é realizar o processo automaticamente,
no qual o agente consumidor realiza a tarefa, no momento de projeto ou em tempo de execução.
Nesse caso, a necessidade de uma semântica processável por máquina é ainda maior.

A maneira com que o serviço de descoberta obtém dados de um serviço Web varia conforme
a implementação do mesmo. Anualmente, existem três modelos de implementação de serviços de
descoberta:

/

1. Registro. Um registro é um armazenamento centralizado de informações sobre serviços Web.

Nesta abordagem as entidades fornecedoras devem ter a iniciativa de publicar seus dados no
registro. UDDI é um exemplo de registro, embora também possa ser utilizado como índice
(detalhado a seguir). Grandes empresas na área de tecnologia da informação publicaram seus
registros UDDI, entre elas:

' Und071í} Resoume /dentiHer; stüngs que identificam recursos na Web, como documentos, imagens, entre outros
(http://www.w3.org/Addressing/)
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e IBM UDDI Registry - https://www-3.ibm.com/services/uddi/v2beta/protect/registry.html

© Microsoft UDDI Registry - https://uddi.microsoft.com

e NTT UDDI Registry - http://www.ntt.com/uddi/

e SAP UDDI Registry - http://udditest.sap.com/

2 Índice. Diferentemente da abordagem de registro que centraliza as informações, os índices

são como guias para encontrar informações espalhadas na Web. Nesse caso, a publicação do
serviço é feita de maneira passiva, pois a entidade fornecedora expõe na Web uma descrição de
sua funcionalidade e os proprietários dos índices cometam estas informações sem conhecimento
dos fornecedores. A ferramenta de busca Google (http://www.google.com) é freqüentemente

citada como um exemplo de abordagem de índice.

3 Ponto-a-Ponto (P2P). Nesta abordagem, o serviço Web é um nó em uma rede de pontos,
que podem ou não também ser serviços Web. No momento da descoberta, o agente consumidor
realiza uma busca nos pontos vizinhos por um serviço Web adequado. A busca é propagada
através da rede até que um serviço Web atenda à requisição ou até que um limite de saltos em

nós seja atingido. Neste tipo de abordagem, os nós possuem sua própria indexação de serviços
Web e realizam roteamento apropriado das informações.

2.6.2 Camada de Descrição: WSDL

A WSDL fornece um modelo no formato XML para descrição de serviços Web. Esta linguagem

descreve os serviços Web em duas partes fundamentais. A primeira, sua parte abstrata, consiste
principalmente da interface que descreve todas as funções disponíveis do serviço e os tipos de dados
para troca de mensagens. A segunda parte da WSDL descreve a parte concreta do serviço Web, que
especifica qual protocolo de transporte será utilizado e o endereço para localização do serviço IChinnici
et al., 20041.

Essencialmente, a WSDL representa um contrato entre as entidades fornecedora e consumidora

do serviço. Utilizando WSDL, um cliente pode localizar um serviço Web e chamar qualquer uma
das suas funções publicadas. Existem muitas fenamentas que podem automatizar este processo,
tornando possível que aplicações possam facilmente integrar novos serviços
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Para exemplificar os principais elementos da WSDL, a Figura 2.4 mostra um documento WSDL
que descreve um serviço de compra de ingressos para passeios turísticos. O usuário informa qual o
ponto turístico que deseja visitar, o dia e o número do seu cartão de crédito e obtém um ingresso
para o passeio. Os números à esquerda do documento são somente para identiâcação das linhas.

02

03
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05
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07

08

09

10

Í2
Í3
Í4
15

Í6

Í8
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20
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3Í
32

33
34
35

36

37
38

<vsdl :definitions name="Ingresso" targetNanespace;"http://IngressoPack"
xnlns : apachesoap= "http ://xnl. apacbe . org/xlül- soap

xmlns : impl:"http ://IngressaPack"
xmlns :intf="http :// IngressoPaçk "

xmlns : saapenc-"http ://scbenas . xmlsaap . org/soap/encoding/ "

xmlns : vsdl="http ://schemas. xnlsoap . org/wsdl/ "

RUIns ; vsdlsoap:"http ://sçheuas xnlsaap . org/vsdl/soam/"
xmlns : xsd= "http ://vvv . v3 . arg/2001/XMLSchema" >

<usd].:nessage nana:

<usdl :pari gamo:

<vsdl:pal't game:

<vsdl:pare game:

</vsdl : mes sage>

'conprarlngressoRequest">
'ptoTuristico'' type:''xsd: striag"/>
cartão" type*"xsd:string"/>
'dia" type;"xsd:int"/>

<vsdl: essage aaDüe="çonprax'lagressoRespoase">
<vsd]. :pare aane="comprarlngressoRetuxn" type="xsd: ínt"/>

</wsdl : mes sage>

<wsdl:portType nade'"Ingresso">
<vsd]. :operation uame="conpraxlzigresso" parameterOrder="ptoTuristico cartão dia">

<wsdl : input message="iupl : camprarlngressoRequest" nane="comprarlngressoRequest"/>
<wsdl:output message="iupl: conpraxlagressoResponse" game:"conprallngressoRespoaso"/>

</vs dl : operar ioa>
</vsdl : portType>

<vsdl:bindiag aane="lagressoSoapBindiag" type="inpl: ingresso">
<vsdlsoap:binding style="rpc" transporta"http: //schemas . xmlsoap . org/soar/http"/>
<vsdl:operatíon nanon"comprai'Ingresso">

<vsdlsoap:operation soapActionn""/>
<vsd].: input name="comprarlngressoRequest">

<vsdlsoap : body encodingStyle="http : //sçhenas . xnlsoap . org/saap/encodíng/"
nanespace'"http://IngressoPack" usou"ençoded"/>

</vsdl:inputs

<usd].: output aameu"colüpral'lngre$soResponse">
<vsd]soap :body ençodingSty]e="http://scheuas . xn].soap.org/soap/encoding/
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39
40

41

42
43

44
45
46

47.

48

49
50

nanespace*"http://IngressoPack" use:"encoded"/>
</vsdl:output>

</vsdl:operatíon>
</vsdl:binding>

<vsdl: service name="lagressoServíce">
<vsdl:porá biading:"inpl:lngrossoSoapBitiding" aame="Ingresso">

<vsdlsoap : addrass location="http ://localbost : 8080/1ngressollod/services/!ngresso"/>
</vsdJ-:porta

</vsdl:service>

</vsdl:defin.itions>

Figura 2.4: Documento WSDL do serviço Web Ingresso

Serão descritos a seguir os principais elementos da WSDL ICerami, 20021. Para localiza-los no
documento da Figura 2.4, ao lado de cada elemento constará a notação (L.n), onde n é o número

da linha em que o elemento aparece.

1. deíinitions (L.02): é o elemento raiz de todo documento WSDL. Nele estão o nome do serviço

Web (L.02), a declaração de namespaces' usados no escapo do documento (L.03 a L.09) e todos
os outros elementos descritos a seguir.

2 types: este elemento descreve todos os tipos de dados utilizados entre o cliente e o serviço.
Se o serviço utilizar apenas tipos de dados simples do W3C' XÀ/Z, Schema como, por exemplo,
sthngs e íntegers, o elemento type não é necessário, o que é o caso do serviço descrito na
Figura 2.4. Este elemento basicamente responde à pergunta: Que tipos de dados serão
transmitidos?

3. message (L.ll a L.19): este elemento descreve uma mensagem que pode ser de requisição ou de

resposta. Ele define o nome da mensagem através do atributo nade e pode conter zero ou mais

2Namespace XML é uma coleção de nomes, identiâcados por uma referência URI, que são usados em documentos
XML como tipos de elementos e nomes de atributo (http://www.w3.org/TR/REC-xml-nomes/)
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elementos pare, que definem os parâmetros de entrada e saída da mensagem. Este elemento
basicamente responde à pergunta: Que mensagens serão transmitidas?. No exemplo a
resposta seria: couprarlngressoRequest Q comprarlngressoResponse.

4 portType (L.21 a L.26) : este elemento combina múltiplas mensagens para formar uma operação
completa. No caso típico, ele combina duas mensagens: a de requisição e a de resposta em
uma operação simples, comumente utilizada pelos serviços SOAP. Este elemento basicamente
responde à pergunta: Que operações serão suportadas?. No exemplo a resposta seria:
comprarlngresso.

5. binding (L.28 a L.42): este elemento descreve concretamente como o serviço será implemen-
tado, incluindo extensões e informações SOAP predefinidas. Ele basicamente responde à per-
gunta: Como as mensagens serão transmitidas?. No exemplo a resposta seria: através
doSOAP.

6. service (L.44 a L.48): este elemento define o endereço para invocação do serviço especificado. E

muito comum encontrar neste elemento a URL para invocação do serviço SOAP. Esse elemento
basicamente responde à pergunta: Onde o serviço está localizado?. No exemplo a resposta
seria: httP ://localhost : 8080/1ngressoMod/services/Ingresso.

A Figura 2.5, gerada através de um plugin para descrição de serviços Web da ferramenta Eclipse,
mostra como os elementos descritos podem ser visualizados graficamente.

2.6.3 Camada de Mensagens: SOAP

A especificação do W3C3 IMitra, 20031 deâne o SOAP como um protocolo para troca de in-
formações em um ambiente distribuído baseado em XML. Esse protocolo consiste de três partes: (i)
um envelope que define um /mmework para descrição do que há em uma mensagem e como processá-

lal (ii) um conjunto de regras para expressar instâncias de tipos de dados definidos nas aplicações e
(iii) uma convenção para representação de chamadas e respostas a procedimentos remotos (RPCs).

O SOAP sobre HTTP fornece um meio de comunicação entre aplicações que rodam em sistemas
operacionais diferentes, com diferentes tecnologias e linguagens de programação, por isso seu sucesso
nn ll ilivçip;n 'lD nr'f'ç=en n cor\riPnc 'iÀ/nhwyuv uv wvvuHV w vv+ r xqyvu T TvvH

aWorld Wide Web Consortium (http://www.w3.org)
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Definition

Pol'tTypes

B O: Ingresso
E] 8 comprarlngresso

@iinput
'@lloutPut

Figura 2.5: Visualização gráfica do WSDL do serviço Ingresso no Eclipse

São mostrados nas Figuras 2.6 e 2.7 dois exemplos de mensagens SOAP baseados no documento

WSDL da Figura 2.4. Com estes dois exemplos, apresentaremos os principais elementos de uma
mensagem SOAP. Como mostrado através das linhas das Figuras 2.6 e 2.7, uma mensagem SOAP
é um documento XML que contém os seguintes elementos:

oí
02

03
04

05

06
07
08
09
ío

Í2

<SOAP-ENV : Envelope xnlns : SOAP-ENV="http : //sçhanas . xnl80ap org/soap/envelope/
xnlns : xsi=" http ://nm . v3 . org/í999/XMLSchema-instante "

:çnlns : xsdu"http ://vlm. v3 . org/1999/XHLSchena">

<SOAP-ENV:Body>
<asl:coaprarlngressoRequest xnlas :nsl.="ula:exemplos'Ingresso"

SOAP-ENV : eacodingStyle="http ://schemas . xmlsoap . org/soap/encoding/ ">

<ptoTuristico xsi : type:"xsd : string">TourEiffel</ptoTurístico>
<cartao xsi : type*"xsd: striag">0000000a0001</cartao>
adia xsi : type:"xsd : int">1</dias

</nsí:conprarlagresso>
</SOAM :Body>

Messages.  
B [13 comprar]ngressoReqiest

P ptoTurbtica <xsd:stiirlg}
? cartão (xsd:strinq)
B' dia {xsd:int>

E} E3 camprarlngressoResponse
F comprarlngressoReturn(xsd:inl)

 

 
Topes  
   

importa

  
Serqcn      

Íêwsdsaap;address

 

B f3 IngressoSeapBindng
ÍBlwsdkoap:bindhg

H j8jcomprarhgresso
[&wsdsoap:oper&ion

E] @] input
g wsdsoap:body

E] @] outPu'
1« wsdsoap:body
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Í3
Í4 </SOAP-ENV:Envelopes

Figura 2.6: Exemplo de envelope de requisição SOAP do serviço Ingresso
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<SOAP-ENV :Envelope xmlns : SOAP-ENV="bttp://scbemas , xnlsaap. arg/saap/envelope/
xmlns : xsi*"http://\mv . v3 . org/1999/XMLSchema-instante
xmlns : xsd="bttp ://vvw . w3 . arg/1999/XMLSchema" >

<SOAP-ENV:Body>
<ns] : comprarlagressoResponse xn]as :as! "ura:exenp].os'Ingresso
SOAP-ENV: encodingStyle="bttp ://schenas . xnlsoap org/saap/encoding/">

<return xsi: type:"xsd : int"> !</return>
</n.s ] : conprar].ngl'e s Boxe spoase>

</SOAP-ENV:Body>

</SOAP-ENV:Envelopes

Figura 2.7: Exemplo de envelope de resposta SOAP do serviço Ingresso

1. Envelope (L.01) e (L.15): é o elemento raiz de toda mensagem SOAP, o qual define o docu-
mento XML como uma mensagem SOAP. Neste elemento deve ser definido também o namespace
do envelope SOAP.

2. Hleader: elemento opcional contendo informações específicas da aplicação (não foi utilizado no
exemplo) .

3 Body (L.05 a L.ll) e (L.19 a L.24): elemento obrigatório que contém informações de chamadas
e respostas da função utilizada, as quais foram definidas no documento WSDL. Nas mensagens
das Figuras 2.6 e 2.7 é possível notar que na requisição foram enviados o nome do ponto
turístico (TourEiíTel), o número do cartão (000000000001), o dia (1) e na resposta é obtido o
valor 1, que significa que a compra foi efetuada com sucesso.
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4. Fault: elemento opcional, fornece informações sobre erros que podem ocorrer durante o pro-
cessamento da mensagem. O elemento FauZt no serviço de ingresso poderia tratar o caso em
que um usuário envia um nome de ponto turístico inválido.

2.7 Principais utilizações dos serviços Web

Os serviços Web podem ser utilizados de inúmeras formas, entre elas

1. Integração entre empresas (B2B) - Os serviços Web podem permitir que organizações
realizem facilmente integração entre sistemas. Uma agência de viagens poderia, por exemplo,

criar pacotes turísticos completos para seus clientes, utilizando serviços Web de companhias
aéreas e de hotéis.

2 Integração entre empresas e consumidores (B2C) - As empresas podem fornecer inúmeras
funcionalidades aos consumidores, indo além da simples apresentação de páginas Web estáticas

em um navegador. Uma aplicação cliente inteligente poderia acessar diversos serviços Web,
realizando uma pesquisa de preços, para obter produtos mais baratos.

3 Integração de aplicações corporativas - Não é difícil encontrarmos a necessidade de troca de
informações entre as diversas áreas de uma mesma empresa. Um departamento, em vez de criar
soluções personalizadas para cada necessidade de acesso a seus dados, poderia disponibilizar
um serviço Web para conectar aplicações de forma flexível.

4.

5

Dispositivos Mlóveis - Os dispositivos móveis, como celulares, papers e PDAs poderiam ter
variadas aplicações disponíveis através de serviços Web. Um serviço de localização de ruas
poderia ser acessado para consultas rápidas através destes dispositivos.

Distribuído / Peer-to-Peer - E possível que dois ou mais pontos ou clientes se conectem
diretamente, através da exposição e consumo de informações, eliminando em grande parte a
necessidade de um servidor central. Dois usuários poderiam conectar-se e inicial um jogo



CAPÍTULO 3

Serviços NNeb e a IVeb Semântica

3.} Ampliando a Semântica dos serviços Web

Mostramos no capítulo anterior, que as tecnologias e os padrões utilizados para a conlstrução de
serviços Web permitem que dois agentes computacionais troquem informações com relativa facilidade

e automação. Estes padrões resolvem muitos problemas técnicos, porém, não possuem informações
sobre qual o significado do serviço Web e de que se tratam suas funcionalidades. Tomando novamente

o exemplo da Figura 2.4, verificamos que um agente capaz de processar WSDL poderia interpretar
que o serviço descrito disponibilizou as mensagens conprarlngressoRequest e comprarlngressoRosponse,

bem como a operação comprarlngresso. No entanto, o agente não seria capaz de interpretam' o signi-
ficado real destas operações. Por exemplo, o agente não é capaz de entender que o serviço descrito,
após receber a identificação de um ponto turístico e um número de cartão de crédito, vai realizar
um débito neste cartão e enviar um ingresso para este ponto turístico ao usuário. O agente só seria
capaz de interpretar e processar este tipo de informação corretamente se seu modelo interno estivesse,
de alguma forma, mapeado com a Semântica que existe por trás da descrição WSDL. Este tipo de
mapeamento poderia ser obtido se, tanto o modelo interno do agente quanto a descrição do serviço
Web, estivessem compartilhando uma definição de conceitos.

Se tal Semântica fosse descrita explicitamente, de modo que máquinas pudessem interpreta-la, os

agentes poderiam encontrar, em tempo de execução, informações sobre o propósito e uso dos serviços.
Agentes deste tipo seriam capazes de se comportar de forma mais flexível. Este tipo de problema é
objeto de estudo da área de pesquisa da Web Semântica IPeer, 20021.

21
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Nas próximas seções, será definido o que é Web Semântica, o que são antologias e como estas
podem ser utilizadas para a criação dos serviços Web Semânticos rSemantãc Web Se ácesJ.

3.2 0 que é Web Semântica?

A Web Semântica, na visão de Tim Berners-Lee e games Hendler IBerners-Lee et al., 20011, é
uma extensão da Web anual. Neste novo modelo, a informação é dada com sentido definido e formal,

aumentando a capacidade dos computadores de trabalhar em cooperação com as pessoas.

A maioria do conteúdo da Web hoje é projetado para que um humano, e não para que um

agente computacional, o interprete. Os computadores podem processar páginas Web apenas para
sua apresentação em navegadores ou para executar algumas tarefas simples como, por exemplo,
identificação de cabeçalhos e cores. Em geral, os computadores não possuem nenhuma maneira
confiável de processar e relacionar conteúdos.

A Web Semântica surge como uma evolução da Web como conhecemos anualmente, sendo sua

principal preocupa'ção representar informações de maneira que as máquinas possam interpreta-las.
No entanto, para que este propósito seja atingido, as tecnologias já existentes como HTTP e XML,
não são suficientes, surgindo a necessidade de tecnologias com mais recursos.

Para implementar a Web Semântica, surgiram duas novas necessidades: (i) uma maneira de dis-

ponibilizar deânições de termos e relações entre eles (ontologias) e (ii) uma linguagem que permitisse
adicionar Semântica aos documentos da Web (instâncias das antologias) . Para satisfazer estas ne-

cessidades, o W3C recomendou inicialmente o RDF (Resource J)escráptáon n'amework), que é uma

linguagem para representar informações (instâncias das ontologias) e trocar conhecimento na Web.
Mais tarde o W3C recomendou a linguagem OWL ( Web OntoZogg Language), usada para publicar e

compartilhar ontologias, permitindo buscas avançadas na Web e gerenciamento de conhecimento.

Nas próximas seções, veremos em detalhes cada uma destas tecnologias que tornam possível a
implementação da Web Semântica.

3.3 RDF e RDF-Schema

Resource Description H'amework (RI)F) IManola and Miller, 20041 é uma linguagem para des-

crição de recursos. Podemos considerar como recurso, qualquer coisa que possa ser identi6cada, por
exemplo, este documento, uma página Web ou uma pessoa. Para entender gamo o RDF descreve



3.3 RDF e RDF-Schema 23

um recurso, tomemos como exemplo a descrição de uma página Web em linguagem natural. Supo
nhamos que a página http://exemplo.br/index.html tenha sido criada dia ll de novembro de 2004
Uma maneira de descrever esta página seria:

http://exemplo.br/index.htnl ten como data de criação !! de novembro de 2004

Nesta expressão identificamos que existe um recurso descrito(a página http ;//exemplo . br/index . html),

uma propriedade deste recurso (data de criação) e um valor atribuído a esta propriedade (ll de
novembro de 2004). E justamente na idéia de descrição de recursos através de propriedades e seus
valores que o RDF se baseia. Cada expressão em RDF é chamada de tripla, composta por Sujeito-
Predicadc-Objeto, que identiâca cada parte da expressão.

No exemplo anterior, o sujeito é a UR,l http: //exelüplo.br/index.html, o predicado é data de criação
e o objeto é ll de novelübro de 2004. Para identificar cada uma destas partes, o RDF utiliza referências
URI, ou URlref, que é a composição de uma URI com um fragmento de identificação opcional no
anal. Identificaremos o predicado data do criação com a URI httP ://axenplo . br/ternos/data-cri.acho.

Objetos podem ser tanto referências URI como também literais (o valor ll de novenbr. de 2004 é
um literal).

Suponha agora que tivéssemos também a informação de que esta página foi criada por Juliana
chüoud, que é um recurso identificado pela URI http://exemplo .br/usuarios/juliana. Este objeto é

também um recurso e desta maneira pode ter suas próprias propriedades.

As triplas RDF são representadas por grifos, onde nós representam sujeitos e objetos, enquanto
arcos representam predicados. Na Figura 3.1, um nó identificado por uma URlref é representado
por uma elipse e um literal é representado por um retângulo.

Finalmente, para que as expressões RDF sejam processadas por máquinas, são utilizadas marcações

XML, chamadas RDF/XML. A Figura 3.2 mostra a representação RDF/XML do grifo da Figura
3.1

A linha 01 indica que o conteúdo do documento é XML, versão 1.0. A linha 02 é a abertura
do elemento rdf :ROF que indica que até seu fechamento na linha 10, todo o conteúdo será descrito
em RDF. Ainda nesta linha, o atributo xnJ-ns é usado para declaração de um namespace XML. Na
prática, isso significa que toda tag neste contexto que iniciar com o prefixo rdí , é parte do vocabulário
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http ://exem plo . b r/term as/d ata-cri acho http://exem plo.b í/term 08/criado r

Figura 3.1 : Grifo representando expressão RDF

especificado no documento identi6cado pela URlref http: //vvBr .v3 . org/1999/02/22-rdf-syntax-ns.

A linha 03 contém a declaração de um novo namespace. Da mesma maneira que o anterior,

significa que toda tag iniciada pelo prefixo externos é um termo do vocabulário definido em
http://exemplo.br/tomos/. A linha 05 inicia a descrição (rdf :Description) sobre (rdf: about) o recurso
bttp;//exemplo.br/index.html. A linha 06 contém a primeira propriedade do recurso, a data-criação,
definida em externos, possui o valor lí de novanlbro de 2004. A linha 07 contém a segunda proprie-
dade do recurso descrito, criador, deânida em obtemos, e que possui como valor um outro recurso
(rdf : resource) identificado pela UR]ref http : //oxelap].o .br/usuari.os/juLIana. A linha 08 possui o fecha-

mento do elemento de descrição do recurso http://exemplo'br/index.htlül. Por fim, a linha 10 possui o

fechamento do RDF, finalizando o documento.

A sintaxe RDF possui ainda alguns outros conceitos, entre eles: utilização de nós em branco,
container, coleções e objetos tapados. Porém, os conceitos apresentados até aqui serão suficientes
para a compreensão do restante do texto.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

<?Xnl VOtSiOBe"l.On?>
<rdí :RDF xnln& :rdf="bttp://vvv .v3 . or8/í999/02/22-rdf-syntax-ns#"

xnlns :externosa"http://exemplo br/ternos/">

<rdf :Descriptíon rdf : about="http://examplo'br/index.htnl">
<externos :data-criacao>ll de novembro de 2004</externas : data-criacao>
<exterlüos : criador rdf : resaluce="http ://exalapla . br/usuarias/juliana"/>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>

Figura 3.2: Exemplo da expressão em RDF



.? 4 í)ntnln crina 25

Até aqui identificamos que o RDF fornece uma maneira eficaz de descrever recursos. Porém
a comunidade de usuários do RDF identificou a necessidade de definir seus próprios vocabulários,
mais especificamente, de criar classes de recursos utilizando propriedades específicas. Por exemplo,
a criação da classe PESSOA com subclasses FÍSicA e JURÍDICA e propriedades como ENDEREÇO, similar
às linguagens orientadas a objeto. Embora o RDF originalmente não forneça definição de classes,
esta estrutura pode ser descrita utilizando extensões fornecidas no RDF Schema (RZ)F Vocabular'
Z)escãptÍon Larzguage) IBrickley and Guha, 20041 .

Em suma, o RDF Schema fornece uma maneira de descrever recursos como instâncias de clas-
ses, bem como permite que classes sejam organizadas de forma hierárquica através das estruturas
rdfs :C]ass e rdfs : subC].assou.

3.4 0ntologias

Suponha que diversas páginas na Web que utilizem marcações Semânticas contenham informações
sobre turismo, incluindo pontos turísticos. Se uma das páginas utilizar, por exemplo, o termo pontos
turísticos e uma outra página utilizar, com o mesmo propósito, o termo atrações, ficaria impossível
para um agente computacional compartilhar estas informações. Este é um dos conceitos-chave da
Web Semântica: que existam deânições de termos e de relações entre estes, de modo que aplicações
diferentes possam compartilhar informação e conhecimento. Esta idéia nos remete diretamente ao
conceito de ontologias.

Oncologia é uma especificação formal (baseada em lógica) de termos de um domínio e da relação
que existe entre eles. No desenvolvimento de uma antologia, entre outras coisas, são definidas classes,
suas propriedades e hierarquia entre elas (subclasses e superclasses). A partir da inserção de valores
nestas propriedades, são criadas as instâncias de classes.

Uma ontologia, juntamente com suas instâncias, constituem uma base de conhecimento. Segundo
IMcGuinness and Noy, 20011, as principais razões para o desenvolvimento de uma oncologia são:

1 . compartilhar uma interpretação da estrutura de informação entre pessoas ou agentes compu
tacionaisl

2. habilitar a reutilização de uma especi6cação (modelo) de um domínio do conhecimento;

3. fazer inferências lógicas a respeito de um domínios
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4. separar o conhecimento sobre um domínio de um ou mais sistemas que raciocinam sobre ele e

3. analisar o conhecimento de um domínio

3.5 0WL

Para que uma oncologia seja construída é necessário adotar uma linguagem. As primeiras lingua-

gens para este íim foram baseadas em Lógica de Primeira Ordem como, por exemplo, a Ontolíngua
(baseada em KIF) e Loom. Porém como aplicações na Web requerem que estas linguagens sejam ba-
seadas em padrões da própria Web, logo surgiram as linguagens baseadas em XML, como o SHOE,
XOL, OML, OIL e o RDFS. A partir do RDFS, a DARPA (De/ente .4duanced Research ProyecÉs

Ágency) construiu o DAML, que estende o RDF com construções mais expressivas. Mais tarde, o
W3C recomendou a linguagem OWL, baseada nas melhores funcionalidades das linguagens DAML

A linguagem OWL - Web Ontology Language IMcGuinness and van Harmelen, 20041 acrescenta
vocabulário e definições mais formais para a descrição de ontologias, como relações entre classes,
cardinalidade, igualdade e tipos de propriedades complexos. OWL é composta por três sublinguagens

ou fragmentos: a Lide, a DL e a Fulo. As características principais delas são:

eOIL

e OWL Lide: é a versão mais simples de OWL, utilizada por usuários que queiram migrar
rapidamente de outras linguagens ou estruturas como tesouros. Esta versão possui algumas
restrições como, por exemplo, permitir somente cardinalidade de valores 0 ou l.

e OWL DL: esta versão é chamada de DL por sua correspondência com a lógica descritiva (DL -

Descãptáon Logács) . De fato, esta versão foi desenvolvida para que implementações deste campo
de pesquisa fossem aproveitadas. OWL DL, além de possuir todas as funcionalidades da versão
Late, possibilita maior expressividade, garantindo completude computacional e decidabilidade.
Para isso, o DL possui todas as construções do OWL com algumas restrições, por exemplo,
separação de tipos que faz com que uma classe não possa ser ao mesmo tempo uma propriedade
ou um indivíduo (instância).

e OWL Full: é a versão completa do OWL, que engloba as duas versões anteriores e possui,
além de máxima expressividade, a liberdade sintética do RDF, o que pode ter a desvantagem
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de torrlar intratável o desenvolvimento de determinadas aplicações. Diferente da versão DL,
em OWL Full é possível fazer com que uma classe seja tratada como um indivíduo.

OWL é baseada em três conceitos fundamentais IMcGuinness et al., 2004bj: classes, indivíduos e
propriedades.

Para ilustrar os próximos exemplos, considere a hierarquia entre classes da Figura 3.3

awl :Thin g

P assag e m

P asse g e mAe re a

Ae rap o rta

Figura 3.3: OwlViz

Classe é uma coleção de propriedades que descrevem um grupo de indivíduos. lodo indivíduo

em OWL é membro da classe ovl:Thing, o que implica que toda classe definida pelo usuário é uma
subclasse de owl:T'hino.

A seguinte sintaxe é utilizada para declaração de uma classe denominada Turista em OWL:

<ow].:Class rdf;ID=nTurista"/>

A sintaxe rdf:lD é usada para atribuir o nome a classe. Com esta atribuição a classe po.-
dera ser referenciada utilizando a construção #Turiata como, por exemplo, a construção do recurso
rdf : resource="#Turista" . Supondo que esta classe faça parte da ontologia

http : //exemplo . br/antologia/turismo, ela poderá ser referenciada por outras ontologias através da sin-
taxe http://exemplo .br/antologia/turisno#Turista. Uma outra forma ainda pode ser utilizada para
estender a definição desta classe, a partir do atributo rdf : about="#Turista"
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Para criar uma hierarquia entre as classes, é utilizado o elemento rdfs : subCl-assou. Desta forma,

quando inserimos dentro da classe Turista a expressão

<rdfs : subClassOf rdf : resource="#Pessoa':/>,

estamos declarando que Turista é subclasse de Pessoa. Desta declaração podemos interpretar que
turista é uma classe específica dentro de uma mais genérica que são todas as pessoas.

Indivíduos são as -instâncias das classes. No exemplo anterior, podemos declarar Juliana como
indivíduo da classe Turista da seguinte maneira:

<T\crista rdf:ID="Ju].cana"/>

Assim, podemos descrever o membro Juliana da classe Turista através das propriedades desta
classe. Neste ponto, podemos notar melhor uma das diferenças entre OWL DL e Fulo, sendo que o
segundo permite que classes sejam também utilizadas como instâncias.

As propriedades são usadas para criar relações entre instâncias de duas classes através da cons-
trução av1:0bjactProperty, ou entre instâncias e tipos de dados através de owl :DatatypeProperty. Por
isso, elas nos permitem conhecer tanto características gerais de membros de uma classe, bem como
características especíÊcas de cada indivíduo. As propriedades definem relações binárias. Tomemos o
seguinte exemplo:

<ovl : Obj ectProporty rdf : ID=" deseEabarcaElü">
<rdfs : donain rdf : resource="#Pessoa"/>
<rdfs : range rdf :resource="#Aeroporto"/>

</ov1-:0bjectProperty>

A construção rMs:donain é a parte esquerda da relação binária e limita a quais classes a pro-
priedade pode ser aplicada. Já a construção rdfs:range é a parte direita da relação, que limita os
indivíduos que a propriedade pode ter como valor. Desta forma, a propriedade desembarcam cria uma
relação entre as instâncias da classe Pessoa com as instâncias da classe Aeroporto. Podemos associar
a propriedade com indivíduos, da seguinte maneira:

<Tul'isto rdf:lD"Juliana">
<deselübarcaEn. rdf : :esouxce= "#Ctnmbica'' >

</Turistas
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E assim, além de declararmos Juliana como uma instância de Turista, declaramos também que ela
possui a propriedade desenbarcaEm informando o lugar em que Juliana desembarca. Existe ainda uma
outra maneira de definir uma propriedade: como especialização de uma outra propriedade através
da construção rdfs : subPropertyOf.

Um outro mecanismo que auxilia no raciocínio sobre a linguagem OWL é especificar características

das propriedades. Para isso, inserimos dentro de uma declaração de propriedade a sintaxe <rdf :çype
rdf : resource="&owJ- ; CaracteristicaDaPropriedade"/> onde em CaracteristicaDaPropriedado podemos ter:

1. b'ansitiveProperty: se uma propriedade P é especificada como transitava então para quaisquer
instâncias x, y, e z: P(x,y) e P(y,z) implica P(x,z)

2. SymmetricProperty: se uma propriedade P é especificada como simétrica então para qualquer
x e y: se P(x,y) então P(y,x)

3. FunctionalProperty: se uma propriedade P é especificada como functional então para todo x,
y, e z: P(x,y) e P(x,z) implica y = z

4. inverseOf: se uma propriedade PI é especificada como owl:inverseOf P2, então para todo x e
y: se PI(x,y) então P2(y,x)

5. InverseFunctionalProperty: se uma propriedade P é especificada como InverseFunctional então
para todo x, y and z: P(y,x) e P(z,x) implica y = z

Além do mecanismo de especificar características de propriedades, podemos criar restrições de
tipo através do elemento owl : Restriction. Suponha, por exemplo, que exista uma classe Aeroporto que
possua a propriedade enitePassagen com a seguinte restrição:

<owl:Restriction>
<ov].:oilProperty>

<owl : ObjectProperty rdf : IDa"emitePassagem"/>
</owl:onProperty>
<ov]:a]].ValuesFrola>

<ow! : Class rdf : ID="PassagenAerea"/>
</ov]:a].]Va].uesFroa>

</owl:Restriction>
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Neste exemplo, a restrição aUValuesFrolü indica que para todo Aeroporto que emitir passagens
(enlitePassagen) , estas serão obrigatoriamente PassagemAerea. Supondo que esta propriedade, ao invés

de possuir a restrição anterior, tivesse a restrição <oul : sonaeValuesFrom rdf : resaurce="#PassageniAerea"/>

a interpretação seria que todo aeroporto emite pelo menos uma Passagem que é PassagemAerea. A pri-
meira restrição não requer que um aeroporto emita passagens, mas se for o caso, todas serão obri-
gatoriamente passagens aéreas. A segunda requer que aeroportos emitam pelo menos uma passagem
aérea, mas podem emitir outras que não sejam.

Restrições de cardinalidade são indicadas pelo elemento owl : cardinal i.ty e permitem especificar
o número excito de elementos em uma relação. Suponha que exista uma propriedade chamada
temPassagem que relacione a classe Turista à Passagem. Suponha agora, que a restrição a seguir seja
criada na classe Twista:

<ovl:Restriction.>
<owl:onProperty>

<ovl : ObjectProparty rdf : ID:"teaiPassagem"/>
</owl:onProperty>
<ovl : minCardinality rdf : datatype:"http : //wlm . w3 . org/200 1/XMLSchema#int "> 1</owl : ninCardinal i.ty>

</ov].:Restriction>

Esta restrição impõe que todo Turista tenha exatamente uma Passagem.

No OWL Late as expressões de cardinalidade são limitadas aos valores 0 e ]. Já no OWL ])L
pode-se utilizar as construções ovl : maxCardinality e owl : minCardinali-ty com valores inteiros positivos
que, combinados, podem limitar a cardinalidade de uma propriedade a um intervalo numérico.

Algumas outras construções foram criadas com o intuito de promover mapeamento entre ontolo-
gias. Entre estas construções, podemos declarar equivalência entre classes através de
ovl : equivalontCl-ass e equivalência entre propriedades com a sintaxe owl- : equival-entProperty. A sintaxe
owl:sameAs é utilizada para indicar que dois indivíduos são idênticos. Já o mecanismo differentFroni

possui efeito exatamente contrário de santas. Existe ainda a combinação das sintaxes ovJ- : AUOifferent
e owl : distinctMenbers que deânem um grupo de indivíduos como distintos.

A partir do OWL DL é possível também a criação de classes mais complexas. As construções
i.ntersecti.onOf , unionOÍ , complementos permitem criar classes que são intersecções, uniões e comple-

mentos de outras classes. E possível também com o OWL DL criar classes a partir da enumeração
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de seus membros através do elemento owl ; oneOf. Por fim, é possível declarar classes disjuntas com o
elemento owl :disjointwith.

Para tornar mais clara a sintaxe do OWL, a Figura 3.4 mostra uma oncologia simples que
complementa os exemplos utilizados anteriormente.

1 <?Xml VOtSÍOR="1.0'i?>
2 <rdf:RDF

3
4

5
6
7

8
9

10

12

Í3
t4
!5
16
17

Í8
!9

20

xmlns="http ://exemplo br/antologia/turisma#"
xnlns : rdf="bttp ://www . u3 . org/1999/02/22-rdf-syntax-ns# "

Ruins : xsd="http ://vvv . v3 . arg/2001/XMLSchema# "

xmlns : rdfsn"bttp ://wwv . v3 . org/20aO/OI/rdf-schema# "

xnln.s : ovl= " bttp ://çww . v3 . org/2002/07/ovl#"
xml : basca" http ://exemplo . br/antologia/turi smo ">

<ovl:Oatology Tdf:aboutn""/>
<ovl:Class rdf:ID="Pessoa"/>
<av]. : Class rdf : IDn"Passagem"/>

<ov]. : Class rdf : ID="Aeroporto">
<rdfs : subGlassQf rdf : resource-"http ://\ívv . v3 . org/2002/07/owl#Thing "/>
<rdfs:subClassOf>

<ovl : Restriction,>
<oul:onProperty>

<ovl : ObjectPraperty rdf : ID="emitePassagem"/>
</ovl:ouProperty>
<ov]:a].IValuesFxom>

<ou} : C].ass rdf : ID="PassagenAerea"/>
</ow]:a].IValuesFrom>

</ovl : Re strictian>
</rdfs:aubClassC)f>

</owl:Classe

2Í
22

23
24
25

26
27

28

29

30
3t
32

33

34

3S

36

37

<owl : Class rdf : about="#PassageDaAerea">
<rdfs : subClassOf rdf : resourceu"#Passagem"/>

</ovl:Classe

<ov].:C].ass rdf :JID="Tluistâu>
<rdf$ : subClassOf rdf : resourcen"#Pessoa"/>
<rdfs:subClassOf>

<ov]. :Re striction>
<ovl : cardinality rdf : datatype:"http://vxw.v3. org/2001/XMLScbeua#int
<ovl:onProperty>

>l</ovl cardinality>
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38
39

40
4t
42
43
44
45
46

47
48
49

50

52

53
54

$5
56
57

58
59
60

61
62
63
64
65

66
67
68
69
70
71

72
73
74
75
76

77
78
79
80
81

82

<ovl : Obj octPraperty rdf : ID="desembarcaEm" />

</ovl:onProperty>
</ovl:Restriçtion>

</rdfs:subClassOf>
<rdfs:subClassOf>

<ovl.:Re8trá.cti.oa>
<ovl:onProperty>

<ou1:0bjectProperty rdf :ID="teaPassagen"/>
</ovl:oaProperty>
<ow]. :minCardinality rdf : datatype'"http ://vlm. v3

</owl:Restriction>
</Tais:8übClassOf>

</ov].:Classe

org/2001/XMLSçbeEaa#int >í</oü].:nínCardi.aa].ity>

<ovl:ObjectProperty rdf : about:"#enitePassagen">
<rdfs : dotüain rdf :resourçe="#Aeraporto"/>
<rdfs : range rdf : rosotLrce='i#Passagem"/>

</ov1:0bjectProperty>

<ovl : ObjectProperty rdf : aboutn"#desembarcaEni">
<rdfs : range rdf :resource="#Aeroparto"/>
<rdfs : domain rdf :resource="#Pessoa"/>

</ov].:0bjectPraperty>

<ovl : ObjectProperty rdf : abautn"#temPassagem">
<rdf : type rdf: resource="http ://vtw . v3 . org/2002/07/ovl#lnverseFunctionalProperty"/>
<oul:inverseOf>

<av]. : InverseFunctíonalProperty rdf : ID="pertencia"/>
</ovl:inverseOf>
<rdfs :domaín rdf :resource-"#Turista"/>
<rdfs : range rdf : resoluce="#Passageat"/>

</ov1:0bjectProparty>

<ovl: laver8eFlnctionalProperty rdf:about="#pertenceA">
<rdfs : domain rdf : re8aurceu"#Passagem"/>

<rdf : type rdf : resource="http : //trvv . v3 . org/2002/07/ovl#0bjoctPraperty"/>
<av]. : inverseOf rdf : resource="#temPassagem"/>
<rdfs :range rdf:resourcen"#Turista"/>

</ovl : laverseFunctionalProperty>

<Passagem rdf:ID="passageDÜ.Ot">
<pertenceA>

<Turista rdf: ID="Ju].cana">
<deseabax'caEm>

<Aeroporto rdf:ID="Cunbica">



3.5 0WL 33

83 <emitePassagem rdf:resource:
84 </Aeropotto>
85 </desembarcaEn>

86 </Tuxista>
87 </perteaceA>

88 </Passagem>
89

90 </rdf:RDF>

#passagem.Ol"/>

Figura 3.4: Exemplo OWL

1. Declaração de namespaces (L.03 a L.08) - Como já explicado anteriormente, os primeiros ele
mentos declarados conterão os namespaces utilizados ao longo do documento.

2. Cabeçalho (L.lO) - Após a declaração do namespace, o OWL apresenta um cabeçalho repre-
sentado pelo elemento owl : Ontology. Neste cabeçalho são inseridos comentários (rM3 : CQulmQnt),

controle de versão da ontologia e inclusão de outras ontologias com o elemento (ovl: importa).

3. Criação da classe Pessoa (L.ll) A primeira classe criada no documento é a Pessoa

4. Criação da classe Passagem (L.12)

5. Criação da classe Aeroporto (L.14 a L.26) - A classe Aeroporto é criada com a seguinte restrição:
se a Aeroporto emitir Passagens (emitePassagam) passagens, todas serão PassagenAerea. Este é um
exemplo de utilização da restrição aUValuosFron.

6. Criação da classe PassagemAerea (L.28 a L.30) - A classe PassagenAerea é criada como subclasse
de Passagela.

7 Criação da classe Turista (L.32 a L.50) - Na criação da classe T:ui-sta, existe uma declaração de
que T-lista é subclasse de Pessoa (L.33) e a inserção de duas restrições: a primeira define que
todo T-ui«a deve desembarcar em exatamente um aerop-to (L.35 a L.40) e a segunda define
que todo Turista tem pelo menos uma passagem (L.43 a L.48). Estes são exemplos de utilização
de restrições com cardinalidade.
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8. Criação das propriedades emitePassagem e desembarcaEm (L.52 a L.60) - Aqui temos dois
exemplos de criação de propriedades simples com domínio e range.

9. Criação da propriedade temPassagem (L.62 a L.69) - Aqui temos um exemplo da utilização da
característica inverseOf. A propriedade pertencem é declarada como a inversa da propriedade
temPassagea.

10. Criação da propriedade pertenceA (L.71 a L.76)

11. Criação dos indivíduos passagem.01, Juliana e Cumbica (L.78 a L.88) O indivíduo país'gen.OI
é criado pertencendo à Juliana, que possui a propriedade desenbarcaEm Cumbica. Já o indivíduo
Cumbica possui a propriedade enitePassageni com o valor passagem.01.

3.6 Inferência

Uma das principais vantagens na utilização de ontologias é a possibilidade de fazer inferências a

respeito do domínio que a ontologia especi6ca.

O termo inferência será utilizado nesta dissertação como o processo de derivar informações adici-

onais a partir de informações básicas sobre um domínio. Softwares específicos para realizar este tipo
de tarefa são denominados motores de inferência. Os motores de inferência são capazes de derivar

novas asserções RDF ou OWL a partir de algum documento básico, opcionalmente em conjunto com
alguma outra ontologia, axiomas e regras associados a ele.

Podemos citar como exemplo de motores de inferência o Pellet, Racer e FaCT. Nesta dissertação

será utilizado um motor de inferência do JENA2 para OWL, que é um pouco mais simples do que
estes e será descrito na Seção 3.7.1. Nessa mesma seção serão dados exemplos de que tipo de
inferências podem ser feitas utilizando a Figura 3.4.

3.7 F'erramentas para ontologias

Muitas ferramentas e projetos surgiram com o objetivo de dar maior apoio à construção e manu-

tenção de ontologias. Serão destacadas a seguir as ferramentas JENA2 IHPLab, 20061 e Protégé3.2

IStanford, 20061 , pois estas serão utilizadas na implementação do WEB-RPJan.
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3.7.1 JENA2

O JENA2 é um /tamemork em JAVA para construção de aplicações de Web Semântica, fornecendo

um ambiente de programação para as linguagens RDF, RDFS e OWL. Suas principais funcionalidades
sao

l

2

3

4

APls para RDF e para antologias, incluindo leitura e escrita nos documentosl

Armazenamento das informações em memória ou persistência em banco de dadosl

Linguagens para consulta em ontologias (ARQ, que implementa SPARQL);

Motores de inferência.

Neste trabalho serão utilizados a API de antologia, o motor de inferência do JENA2 e a linguagem
de consultas AKQ. A API para RDF é o módulo central do JENA2 - todos os outros módulos ou
são baseados nele ou trabalham diretamente com ele. Este módulo é o responsável por criar uma
representação interna de um documento RDF através de um grifo e fornecer métodos de acesso e
manipulação deste documento. Cada tripla RDF (sujeito, predicado, objeto) é representada no grato
como um arco definido por sua origem (sujeito), seu destino (objeto) e um nome associado ao arco
(propriedade) .

O módulo de suporte a antologias do JENA2 permite o uso das linguagens RDFS, DAML+OIL e
as variações de OWL. Embora estas sejam as únicas linguagens suportadas inicialmente, o JENA2 é
flexível a ponto de permitir uma extensão, desde que um projetista implemente as classes necessárias.

Para lidar com a expressividade das ontologias, o JENA2 fornece alguns motores de inferência pré-
construídos e a possibilidade de utilização de motores externos.

A Figura 3.5 ilustra o modelo utilizado pelo JENA2. As expressões RDF são armazenadas no

grifo base, representado pela interface interna Graph. O motor de inferência pode usar o conteúdo dos
gratos base, associados às regras da oncologia para inferir um conjunto de expressões mais completo.
Isso também é apresentado pela interface Grapà, então o modelo trabalha apenas com esta interface.
Isso permite a construção de modelos com ou sem inferência, ou com uma variedade de motores de
inferência diferentes, sem alterar o modelo da antologia, o que significa que o grafo base pode estar
armazenado em memória, em banco de dados ou alguma outra estrutura, sem afetar o modelo da
oncologia.
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$

Figura 3.5: Modelo criado peia JENA2 IHPLab, 2006]

Entre os motores de inferência fornecidos pelo JENA2, existe um específico para OWL, que ,é
utilizado neste trabalho de mestrado. Para exemplificar que tipo de informação este motor pode
inferir, considere novamente o exemplo da Figura 3.4. Neste exemplo, existe a instância Juliana da
classe turista, com as seguintes propriedades:

<Ttxrísta Tdf:IDn"Juliana">
<desombarcaEm>

<Aeroporto ldf:ID="CIMbíc&t'>
<e itaPassagen rdf :Tesa\ucen"#passagem-0í"/>

</Aeroportos
</desenbarcaEni>

</Turistas

Quando solicitado, o motor exibe as seguintes informações sobre este recurso

(tur#Julíana rdf :type tur#Turista)
(tur#Julíana tur#deselabarcaEai tur#Cumbica)
(tur#Juliana rdf :type tur#Pessoa)
(tur#Juliana rdf :type ovl :Thing)
(tur#Juliana rdf:type rdfs :Resource)
(tur#Jiüiana tur#temPassagen tur#pusagen-01)
(t\ir#Juliana ovl- : sanear tur#Juliana)
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Note que o motor infere que Juliana também é instância de tur#Pessoa e owl:Thing, embora
nenhuma destas duas informações tenha sido dada. O motor infere também que JuJ ana tem a
passagem passagens-(7]. Isso porque na instância foi dec]arado que passagens-0] pertence à JtzlÍana
e existe um axioma na oncologia que diz que pertence.4 é inversa a temPassagem. Considere agora o
que o JENA2 infere sobre fur#passagem.0] :

(tur#passageu.OI rdf : type tur#Passagem)
(tur#passagen.OI tur#pertencaA tur#Juliana)
(tur#passagen.O] rdf :type ou].:T'hiag)
(tur#passagem.OI rdf : type tuir#PassagemAerea)
(tur#passagon.OI rdf :type rdfs :Resource)
(tur#passagem.O! ovl : sameAs tur#passa.ge8ü.O!)

Aqui verifica-se que embora Éur#passagem.a] tenha sido declarada como instância de
[t&r#Passagemt, o motor infere que fur#passagem.0-1 pertence a subclasse tur#PassagemÁe7'ea. Isso

porque existe a informação que ftzr#passagem.0-Z foi emitida por [ur#Oumbãca, que é um Aeroporto.
Segunda o axioma da ontologia sobre emissões de passagens (L.21), aeroportos só podem emitir
passagens aéreas, então [tzr#passagem.0] só poderia ser uma passagem aérea.

Para efetuar consultas nas ontologias, o JENA2 fornece o motor de consultas ARQ que implementa
a linguagem SPARQL. SPARQL IPrud'hommeaux and Seaborne, 20061 é uma linguagem de consultas

RDF com sintaxe semelhante ao SQL. Tomando o exemplo da oncologia da Figura 3.4, pode-se
recuperar o Aeroporto em que a turista Juliana vai desembarcar, através de uma consulta, ARQ da
seguinte maneira:

SELECT ?x

lmERE { tur: Juliana tur:desembarca&ü ?x.}

3.7.2 Protégé-3.2

O Protégé 3.2 é uma ferramenta gráfica desenvolvida na Universidade de Stanford, para a edição
de antologias, que permite a modelagem conceptual em várias linguagens da Web Semântica. Ele
fornece também uma série de plugins e funcionalidades. As Figuras 3.12 (localizada no final do
capítulo) e 3.6 mostram respectivamente a visualização da oncologia da Figura 3.4 através do plugin
OntoViz do Prótégé e uma consulta feita com SPARQL, também utilizando o ambiente gráfico do
.P rotégé
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Resulta
X

11+ Juliana

y.

© TuristaSELECT ?x?y
yW{ERE { ?x rdf:tape ?y

?x :desembarcaEm ?abro

}E
Execute Query

Figura 3.6: SPARQL

3.8 OWL-S: Serviços Web Semânticos

Da mesma maneira que a Web Semântica é uma extensão da Web anual, os serviços Web
semânticos são uma extensão dos serviços Web. Muitas propostas foram apresentadas para fazer
uso da Web Semântica nos serviços Web. Neste trabalho será apresentado um conjunto de quatro

ontologias, criadas através de um esforço de pesquisadores e organizações, para descrever serviços Web
através da linguagem OWL. Este conjunto é referenciado como a linguagem OWL-S e se encontra

na versão l.l IOWLS, 20041.

Uma das principais motivações pala a cl'iação desta linguagem foi tornar possível que usuários

e agentes de software pudessem automaticamente: descobrir, invocar, realizar composição e moni-
toração de serviços Web IMartin et al., 20041. No entanto, para que seja possível construir tais
agentes, é necessário responder às seguintes questões:

e o que o serviço faz (descoberta)?

e como o serviço funciona (composição)?

e como o serviço pode ser acessado (invocação)?

Para responder a estas três questões respectivamente, a linguagem OWl-S fornece as ontologias
Proa!e. owZ, Process.owZ e Grounding. ou! e para organizar a relação entre estas ontologias é fornecida
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uma quarta oncologia de mais alto nível chamada Seruáce.owJ. A seguir, serão apresentadas as
principais classes e funcionalidades destas ontologias.

3.8.1 Service.ow} organização das ontologias

A ontologia Seruáce.owZ apresenta a classe smvicE, da qual cada serviço Web distinto é declarado
como uma instância. A classe SERvicE fornece uma maneira simples de organizar as partes da des-
crição do serviço Web. Ela se relaciona com três classes fundamentais: ServiceProfile, $erviçeModel

e ServiceGrounding. A Figura 3.7 mostra o relacionamento entre as classes SERVICE e as demais classes
apresentadas.

Figura 3.7: Relacionamento entre as classes l?l

Cada instância da classe SERvlcE é: apresentada (propriedade presonts) por zero ou mais instâncias

de ServiceProfHa l descrita por (propriedade describodBy) zero ou uma instância da classe ServiceModell

e quando existir uma instância da classe ServiceModel, esta deve fornecer (propriedade supports) uma
ou mais instâncias da classe ServiceGraunding. O exemplo de serviço Web da Figura 2.4 pode ser ins-

tanciado em um arquivo chamado IngressoService. ovl como na Figura 3.8, supondo que namespaces
e entidades já foram declarados e que as ontologias necessárias foram importadas. Nesta neura, as
linhas 02, 03 e 04 relacionam o serviço IngressoService com instâncias de Servi.ceProfile, SorviceModel
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e ServiceGrounding.

ll """"llillliililiiilll :liiilÊlilli:::::i:=:;;i :l:i:;::i;:i;;:.,
05 </service:Service>

Figura 3.8: Exemplo do serviço Ingresso instanciado pela ontologia Semáce. owZ

3.8.2 Profi]e.ow] o que o serviço faz?

A ontologia Pro/iZe. owJ apresenta a classe PRonLE que informa o que o serviço é capaz de realizar.
Ela se relaciona com a classe SERVICE através da propriedade presente e sua inversa presentsBy. Suas

informações são utilizadas em processos de descoberta. Para isso, esta classe possui três tipos básicos
de informações:

e quem é o fornecedor do serviço: descreve através das propriedades serviceName,

textoescription, e Contactlnfornation qual o contato do responsável pelo serviço. As linhas 02 a
10 da Figura 3.9 exemplificam esta informação para o serviço Ingresso.

+ quais as funcionalidades do serviço: descreve dois aspectos das funcionalidades do serviço.
O primeiro aspecto é a transformação da informação (representada por entradas e saídas)
e o segundo, as mudanças de estado produzidas pela execução do serviço (representada por
pré-condições e efeitos) . Estes quatro elementos formam uma TOPE (input, output, precondi-

tion, eaect). As IOPEs serão instanciadas em Praçess. Em Profue existe apenas um subcon-
junto delas, que apontam para uma funcionalidade mais geral do serviço, para ser utilizada
em processos de descoberta. Em Profil-e as IOPEs são referenciadas através das proprieda-
des hasParaneter, haslnput , hasOutput , hasPrecondition e hasEffect. Estas informações para o

serviço Ingresso estão exemplificadas nas linhas 12 a 15 da Figura 3.9.

© quais as características do serviço: descreve parâmetros adicionais que o serviço precisa es-
pecificar através de uma instância da classe Servi.ceParaneter. Além disso, esta informação indica
se é possível classificar o serviço em alguma categoria ou taxonomia através de ServiceCategory

e inclui garantias da qualidade do serviço.
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Na Figura 3.9, supondo mais uma vez que namespaces, entidades e as ontologias necessárias foram
declaradas, é criada uma instância da classe ProfUe em um arquivo chamado /ngressoPro#Ze.owí.

0!
02
03
04
05
06
07
08
09
10

i2
13
14

16
17

<profíle :Profile rdf: ID="lngressoProfile">
<service : presentedBy rdf : resource="&lngresso.service ; #lngressaServíçe"/>
<profile : serviceNane>lngresso</profile : serviceName>
<profile : textDescription>Gompra de ingressos para passeios turisticos</profile : textDescription>

<profile:contactlafornatioa>
factor : Actor rdf : ID="Ingresso.coatacts''>

<açtor : email>lngres so©lngresso . çam</actor : email>
</actor=Actor>

</profile:contactlnformation>

<profile : baslnput rdf : resource=''&lngresso-process :;#lagresso.conprarlxigresso.cartão.IN">"/>
<profile : haslnput rdf : resource="&lngresso.process ; #lngresso.canprarlngresso.dia.IN">"/>
<prafile :haslnput rdf : resource="&lngresso.process ;#lngresso.comprarlngresso.ptoTuristíca.IN">"/>
<profile :basOutput rdf :resource="&lagresso.process;

# " Ingresso.comprarlngresso.conprarlngressoReturn.OUT"/>

</profile:Profile>

Figura 3.9: Exemplo do serviço Ingresso instanciado pela oncologia Pro$1e. ow/

3.8.3 Process.owl como o serviço funciona?

Para fornecer uma perspectiva detalhada de como o serviço funciona, ele pode ser visto como
um processo. Especificamente o OWL-S define como subclasse de ServiçeModel a classe Process, que

possibilita uma maneira de atuação de vários campos de Inteligência Artiâcial como, por exemplo,
a área de Planejamento, que será visto no Capítulo 4. Um processo pode ser resumido como uma
transformação de dados e estados. Em OWL-S existem três tipos de processos: atómico, simples e
composto. As características destes três tipos de processos são:

e Classe AtomicProcess: representa processos atómicos, que são aqueles que podem ser invo-
cados diretamente. São processos executados em um passo simples, recebem uma mensagem
de entrada, realizam a execução e retornam uma mensagem de saída.

+ Classe (]ompositeProcess: um processo composto pode ser decomposto em outros pro-

cessos. Esta decomposição pode ser especificada através de construções de controle (classe
Conta.IConstruct) . As construções de controle podem ser:
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sequence: uma lista de processos para serem executados em ordeml

split: conjunto de processos para serem executados concorrentemente;

split+join: processos que têm sincronização parciall

unordered: todos os componentes precisam ser executados, porém sem ordem específicas

choice: permite a escolha da execução de um processo em uma lista de processosl

if-then-esse: testa uma condição e executa um processo dependendo do resultados

iterate: sua propriedade nextProcessConiponent tem o mesmo valor do processo corrente e

repeat-until: testa uma condição e executa um processo até que a mesma seja falsa.

E importante notar que um processo composto é especificado por um especialista do serviço
Web em questão. De fato, todas as ontologias do om.-s devem ser criadas pelo especialista do

serviço Web que está sendo disponibilizado.

e Classe SimpleProcess: um processo simples não pode ser invocado diretamente, mas também
é executado em um único passo- São usados como elementos abstratos que podem ser visões

de processos atómicos ou representações simplificadas de processos compostos

A classe Process é formada por uma coleção de processos atómicos, simples e compostos, e
pode ter as propriedades haslnput , hasLocal , tiasOutput , basProçondition e hasResult, que relacionam a
instância da classe Process com instâncias das classes Input , Parameter, Parameter, Condition o Result

respectivamente. Seguem algumas características destas classes :

e Classes Input e UnConditionalOutput: a classe Input especifica que informações o processo

requer para ser executado. Dependendo do fluxo de dados, os árzputs podem ser fornecidos
por outros processos ou por clientes através de mensagens. Da mesma maneira, otztputs são
resultados da execução do processo que, dependendo do fluxo de dados, podem ser enviados
para outros processos ou serviços .

8 Classe Condítion (pré-condições e efeitos): a execução de um processo pode também re-

sultar em mudanças no estado do mundo. A propriedade hasPreconditian descreve as condições
no estado do mundo que precisam estar satisfeitas para que o processo seja executado correta-
mente. Já os efeitos descrevem a transformação do estado do mundo após tal execução.
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+ Classes ConditionaIEfrect e ConditionalOutput: estas duas classes são utilizadas nos
casos em que exista a necessidade de associar condições com saídas e efeitos.

Na versão 1.1 a linguagem OWL não padroniza como descrever condições. Para isso outras
linguagens como, por exemplo, a SWRL, podem ser utilizadas. A linguagem SWRL (Semantic

Web tule Language) IMcGuinness et al., 2004al é uma linguagem de regras criada da combinação
de OWL com a linguagem Bule lx4arkup Language, fornecendo desse modo uma linguagem para
regras compatível com OWL. O SWRL foi submetido ao W3C como um ponto inicial para criação
de linguagens para regras na Web Semântica. As expressões em SWRL podem ser utilizadas para
descrição de condições, condições de controle de processo (como ÍÊfhen-pise) e expressões de efeitos.

Por fim, na definição de um processo, existem situações em que diferentes propriedades, ou
elementos referenciados por propriedades, precisam ser iguais. Um exemplo típico é um processo de
compra, no qual o item a ser comprado precisa ser referenciado por alguma identificação fornecida
como parâmetro de entrada. Mais tarde, saídas do processo precisarão referenciar esta identificação.

Para estes casos, o OWL-S fornece a classe ValueOf, com propriedades como atProcess e theParametar
que denotam os valores do parâmetro e o processo nos quais este valor é utilizado.

A Figura 3.10 mostra um exemplo de como a compra de um ingresso pode ser mapeada como um

processo atómico. Cromo este exemplo é muito simples, não temos mudança de estado e, portanto,
não serão utilizadas aqui as propriedades hasProcondition Q hasResult, que tornariam necessária a
utilização de alguma linguagem de regras como SWRL IMcGuinness et a1., 2004al.
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<!--llaPuts-->
<process :Input rdf: IDn"Ingresso.conprarlngresso.cartão.IN">

<process : pal'ameterType rdf : datatype:"&xsd; #anyURI ">&xsd; #strizlg</pracess : pal'ameterType>
</process:lnput>

<process :Input rdf: ID="Ingresso.comprarlagresso.dia.IN">
<pracess :paraneterTypa rdf : datatype*"&xsd;#anyUR!">&xsd; #int</process :paraneterType>

</process:lnput>

<process : lziput rdf : ID="ln,grosso.comprarlngrosso.ptoTtu'i$tico.INle>
<pracess : paraneterType rdf : datatype*"&xsd; #anyURI ">&xsd; #string</process : paraneterType>

</preces s : laput>

<!--0utPuts-->
<process : Output x'df : ID=" Ingresso.comprarlngres80.coupl'arJlngres80Retura.OUTti>
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<process:paraneterType rdf:datatype="&xsd;#anyURl">&xsd;#iat</process :paralüeterType>
</process:0utput>

<!--Process-->
<process : AtoaícProcess zdf : ID=" Ingresso.conpraxlagresso">

<procoss : haslnput rdf : resaurce="#lngres60.coaiprarlngressa.cartão.IN"/>
<pracess : haslnput rdf : resource="#lngressa.comprarlngresso-dia.IN"/>
<process = haslnput rdf :resource=" #lngresso.comprarlngresso-ptoTurist ica.IN "/>

<process:basOutput rdf:resource="#ln.gresso-conprarlngresso.conprarlngressoRetura.0UT"/>
</process:AtomicProcess>

Figura 3.10: Exemplo do serviço Ingresso instanciado pela oncologia Process. owl

As linhas 02 a 12 da Figura 3.10 contêm as instâncias de Input, que são as informações necessárias

para execução do processo de compra de um ingresso para um passeio turístico. As linhas 15 a 17
contêm uma instância de output, que é o resultado da execução do processo. As linhas 20 a 24 contêm

a declaração de compra de ingresso como um processo atómico e relaciona sua entrada e saída com
as instâncias declaradas nas linhas anteriores.

Uma vez que serviços são modelados como processos, a composição de serviços Web pode ser
obtida através da criação de processos compostos. Este é de fato o maior benefício da oncologia
Process.ovl e é o recurso que será utilizado nas próximas seções desta dissertação, para criar a

composição de serviços.

3.8.4 Grounding.owl como o serviço pode ser acessado?

A oncologia Grounding.owZ especi6ca como um agente pode acessar o serviço, detalhando in-
formações como protocolo utilizado, formato das mensagens, serialização, transporte e endereçamento.
Esta ontologia pode ser pensada como um mapeamento da abstração para uma especificação concreta,

porque a sua função principal é mostrar como as entradas e as saídas (genéricas) de um processo
atómico são transformadas em mensagens concretas em um formato transmissível. A concepção de

groundàng em OWl-S é consistente com o conceito de bándáng do WSDL.

Referenciado como OWZ-S/WSI)L groundáng o mapeamento destas duas linguagens é baseada
nas seguintes correspondências :
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+ processos atómicos em OWL-S correspondem a operações WSDLi

e conjunto de entradas e saídas de processos atómicos em OWL-S correspondem a mensagens em
WSDL;

e os tipos (classes OWL) das entradas e saídas de processos atómicos em OWl-S correspondem
a uma extensão MTSDL para tipos abstratos.

No WSDL são criadas marcações através da inserção do atributo owl-s-paraneter de modo que
exista uma correspondência no WSDL com as instâncias OWL-S. Já no OWL-S temos a classe
vsdIGrounding, subclasse de ServiceGrounding, que tem o propósito de referenciar construções relevantes
do WSDL. Cada instância de wsd].Grounding contém instâncias de WsdIAtonicProcessGrounding que possui
propriedades como vsdlversion, wsdIDocunent , vsd10poration, vsdllnputMessages e wsdlOutputMossagas en

tre outras. A Figura :}.l l mostra um trecho de como ficaria uma instância de grounding para o serviço
Ingresso.
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<grouadiag:Wsd]Grotmding rdf: ].D="WsdlCrounding">
<grounding:basAtomicProcessGrounding rdf : rasaurçe="#lngresso.comprarlngresgo.Grolndiag"/>

</groundiag:WsdlGrolndiag>

<gro\nding : Wsd].AtouicProces sGroundiag rdf : ID="Ingresso.coaprazlngresso.Gro\Dndiag">
<groundíng:owlsProcess rdf : resource="&lngxesso.process ;#ln.grosso.couprarlngresso"/>

<grounding:vsd10peration>
<gro\mding : WsdlOper at honre f>

<grounding:portType ldf:datatype:"&xsd;#anyURl">
http:// . . ./Ingresso . vsdl#lngresso

</grounding:partType>
<grounding:operation rdf :datatype:"&xsd;#anyURl">

comprarlngresso
</graunding:operation>

</grounding:WsdlOperationRef>
</grounding:vsd10peration>

<grounding:vsdllaputMessage rdí:datatype:"&xsd;#anyURl">
http :// . . ./Ingressa . wsdl#çomprarizigressoRequest

</grounding : vs dlllnput Me s s agem

<! Aqui feri.am declaradas as entradas através do elemento grounding:vsdllaput>
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25 <!-->

26
27
28

29
30

3t
32
33 <!-->

34

35 <glounding:vsdIDocunent rdf :datatype:"&xsd;#anyURi">
36 http://.../Ingresso.wsdl#
37 </grounding:vsdIDoçument>
38

39 </grounding:WsdIAtanicPracassGrounding>

<grounding:vsd].OutputMessage rdf:datatype:"&xsd;#anyURl">
http :// .. . ./Ingressa . vsdl#çomprarlngressoRespoase

</groixnding : vsdl-0utputMess agem

<!-- Aqui. seriam deck.aladas as saídas através d0 elemento groundiag:usdlOutput>

Figura 3.11: Exemplo do serviço Ingresso instanciado pela antologia Ground ng.owZ

Na Figura 3.11, as linhas 05 a 08 iniciam o mapeamento entre o processo Ingressoconpranngresso
declarado na ontologia process e a operação conprarlngras30 do arquivo WSDL. A linha 19 inicia o
mapeamento da mensagem de requisição coniprarlngressoRequest e de todos os seus parâmetros de
entrada, com os parâmetros do processo atómico Ingrassocomprarlngresso. O mesmo acontece com

a mensagem de resposta a partir da linha 27. As linhas 35 a 37 definem a localização do arquivo
WSDL.

3.9 Ferramentas para OWL-S

Na implementação do WEZ?RPZan, no Capítulo 6 utilizaremos duas ferramentas disponíveis para
OWL-S:

l WSDL20Wl-S l.l ISoftLab, 20061: ferramenta desenvolvida na Universidade Carnegie Mellon,
fornece uma tradução gemi-automática de WSDL para OWL-S. Os resultados desta conversão

consistem numa especificação completa de Grounding e especificações parciais de Process e
Pro.ple. Não é possível criar uma conversão completa devido à diferença entre propósitos das
duas linguagens. Especificamente o WSDL não fornece nenhuma informação de composição de
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processos, portanto, no resultado desta conversão não haverá este tipo de informação. Apesar
destas diferenças, a conversão fornece a estrutura básica do OWL-S, reduzindo em grande parte
o trabalho manual.

2 OWL-S API IMartin et al., 20041: uma API em lAvA, desenvolvida pelo grupo de pesquis-
as de Web Semântica da Universidade de Maryland, fornece uma maneira de ler e executar
serviços descritos em OWL-S. A API fornece um motor de execução que pode invocar processos

atómicos e processos compostos, que usem as construções de controle Seguence, t/nordered e
SplÍt. Processos que possuem construções condicionais como /7-Then-pise e RepeatUníí! não
são suportados. Porém a implementação da API pode ser estendida para manipular tais cons-
truções e outras que sejam customizadas. Permite também uma tradução gemi-automática de
processos na linguagem do planejador SHOP2 INau et al., 20031.
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CAPÍTUI,0 4

Planejamento com ontologias para
Serviços Web

Conforme foi discutido anteriormente, uma das motivações para a criação de serviços Web
Semânticos é possibilitar a composição automática de serviços Wéb criados a partir de diferentes
conceitualizações de um determinado domínio de aplicação. Neste capítulo será mostrado como pes-
quisas recentes propõem a idéia de se utilizar técnicas de planejamento em IA para compor serviços
wêbe

Planejar é um processo de escolha de ações para atingir um objetivo, através da previsão dos
efeitos da execução destas ações. A área de planejamento em IA estuda a construção de um agente
de software ou robótica capaz de realizar este mesmo processo de raciocínio. Várias técnicas fo-
ram desenvolvidas para resolver problemas de planejamento, entre elas, o planejamento hierárquico,

também chamado de planejamento HTN (Hierarquical Talk Network) IErol et a1., 19941.

Este capítulo dará uma breve introdução à área de planejamento em Inteligência Artificial, ex-
plicando planejamento clássico e como planejamento hierárquico pode ser usado juntamente com
ontologias. Finalmente, será visto como planejamento pode ser aplicado na composição automática
de serviços Web Semânticos.

49
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4.1 Planejamento Clássico

Um problema de planejamento clássico pode ser descrito genericamente como uma 5-tupla <
S, sO, (1;, .4, / > , em que:

1. S é um espaço de estados finito e não-vazio;

2. se € $ é um estado inicial l

3. G ç S é um conjunto de estados meta (ou objetivo);

4. .A(s) é um conjunto finito de ações aplicáveis para cada estado s C S;

5. / : S x .4-- > $ é uma função de transição de estados que mapeia a transição de um estado s
para outro estado s' após a execução de uma ação a em s.

Os itens 1, 4 e 5 de6nem um domínio de pZanelamento. O espaço de estados pode ser modelado
como um grato dirigido onde cada vértice corresponde a um estado do mundo e cada arco corresponde

a uma ação cuja execução transforma um estado do mundo em outro estado do mundo. Neste
contexto, a tarefa de planejamento consiste em encontrar um caminho pelo grifo, i.e., uma seqüência
de ações, que chamamos de plano, que leve do estado inicial So C S até um estado meta Sc ç S.
Esta caracterização de planejamento clássico IWeld, i9941 baseia-se nas seguintes suposições:

1. onisciência: em qualquer estado temos conhecimento total sobre o mundo;

2. determinismo de ações: uma ação executada a partir de um estado So realiza uma transição
para um único estado;

3. causa de mudança única: todas as mudanças que ocorrem no mundo são devido à execução

de ações do agente para o qual o plano foi criado;

4. tempo atómico: as ações não têm duração, cada transição de estado é instantânea e

5. conceptualização dos termos: nomes de ações e fluentes como na lógica de predicados de
primeira ordem.
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Para construir um planejador que seja capaz de resolver um problema de planejamento, é ne-
cessária uma linguagem para representar ações e estados do mundo. A linguagem mais conhecida

com esta finalidade é a STR/PS IFikes and Nilsson, 19711, usada pela maioria dos algoritmos de plane-
jamento clássico. Outra linguagem, baseada em STJ?/PS e largamente utilizada, é a PI).DZ rPZannáng
DomaÍrz De.Hnátáon LanguageJ IMcDermott, 19981, que é mais geral que a linguagem STR/PS e que
tem sido adotada como padrão pela comunidade de planejamento.

Planejamento baseado em STR/PS descreve um estado ou situação do mundo s € S como um
conjunto de literais da lógica de primeira ordem, também chamado de fluentes. Suponha, por exem-
plo, um problema de deslocar um turista de São Paulo para Barcelona descrito em termos de fluentes

da lógica da seguinte maneira:

s0: en(turista,SaaPaula)
tempass agem(turista ,SaoPaulo , Barcelona)

G: en(turista,Barce].ona)

Em PZ)Z)Z, o estado inicial se e meta G Ç S são representados da seguinte maneira

(: iait (and (eu turista SaoPau]o) (telapassagem turista SaoPau].a Barcelona) )

(:gQal (eüi turista Barcelona) )

Ações em PZ)l)L são operadores constituídos de: (i) uma lista de argumentos do operador

( : para«eters) , (ii) pré-condições que especificam uma conjunção de condições raid) que devem ser sa-

tisfeitas para a ação ser aplicável em um estado ( :proconditian) e (iii) uma conjunção de mudanças no
estado do mundo (condições que passam a ser verdadeiras) resultante da execução da ação ( : effect).
Os efeitos de uma ação podem ser condições negadas rnot7 significando os fluentes que deixam de ser
verdadeiros no estado após a execução da ação.

Suponha agora que a ação viajar tenha como pré-condição que existam passagens do local de
origem do turista para o destino. Esta ação terá como efeito o deslocamento do turista do local de
origem para o destino. Na !inguagem STR/P$, esta ação é descrita da seguinte maneira:

Nome da anão : viajar(turista,origem,destino)
Pré-condição : em(turista, origem)

and tempassageni(turista.origem ,destino)
Efeitos:
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adição : eüi(turista,destino)
el i.ni,nação : en(turi.sta,ori.gen)

tempassageni(turista, arigen , destino)

A semântica dos operadores STR-rPS (definição da função de transição de estados) é: dado um
estado s, o estado s' resultante da execução da ação a é: s' = s - eliminação(a) + adição(a)- Em
PDDL a descrição desta ação ficaria da seguinte formal

( actíoa viajar
parameters(?turista?origem?destino)
precandítion (and

(em ?turista ?origem)
(tempassagem?turista?origem?destina)
)

effect ( and

( en ?turista ?destina)
( nat ( em ?turista ?origem) )

( not ( tempassagem ?turista ?origem ?destina) )

)

)

Em PI)l)L, termos iniciados por ?gão representações de variáveis. Esta ação poderia ser aplicada

em qualquer estado do mundo que tivesse os predicados (en ?turista ?ori.gemi) a (tenpassagen ?turista
?origem ?destino) como verdadeiros .

Suponha agora que sejam dados os estados inicial (em(twista,B'rcelona)) e meta
(and en(turista,Madre) visitada(TorreEiffel)) e que existisse uma outra ação no domínio, deânida da
seguinte maneira

Nono da ação : visitar(turista,TarreEiffe].)
Pré-condição : en(turista,Franca)
Efeitos da adição: visitada(TorreEiffel)
Efeitos de elinínação: -

No plano

viajar(turista,Barcelona,Madre)
viam ar(turista. Hadri , Franca)
visitar(turista,TarteEíffel)
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a ação viajar(turista,Madre ,Franca) , na tentativa de satisfazer as pré-condições da ação
visitar(twista,rorreEiffel) , desfaz o efeito da ação viajar(turista,Madre) necessária para atingir um
dos fluentes do estado meta. Este fato é definido como conflito entre ações. O planejador deve
encontrar um plano que seja livre de contitos. Um plano solução para este problema, considerando
que o turista tem passagens para todos os locais, seria:

viam u-(t urista ,Barcelaaa, Franca)
visitar(turista,TorreEiffel)
viajar(turista,Franca,Madre)

4.2 Planejamento hierárquico e o planejador JSHOP2

A metodologia de planejamento hierárquico (-Hãerarquácal rasa .Network) IErol et al., 19941,

também chamada de HTN, consiste na criação de planos por decomposição de tarefas. A principal
diferença entre um planejador baseado em STR/PS e um planejador hierárquico está na maneira em
que o domínio é descrito ou modelado: no planejamento baseado em STR/P$, o domínio contém

apenas as ações que o agente pode executar (chamadas de ações primitivas) enquanto que no plane-
jamento hierárquico, além das ações executáveis, o domínio contém descrições de ações complexas
que não podem ser executadas diretamente pelo agente, mas que especi6cam métodos que as de-
compõem em ações executáveis.

Assim, as metas de planejamento hierárquico podem ser bem diferentes daquelas especiâcadas em
planejamento clássico. No planejamento baseado em STR/PS, dependendo da estratégia de busca
empregada, resolver um problema significa responder a uma das seguintes perguntas:

1. Existe um plano que atinja (satisfaça) as condições da meta, executando-o a partir do estado
inicial?

2. Existe um plano que satisfaça cada uma das condições da meta e pré-condições das ações e que
seja livre de conflitos?

A primeira pergunta é, em geral, feita por planejadores que fazem busca num espaço de estados
enquanto que a segunda é feita por planejadores que fazem busca num espaço de planos.

Por outro lado, resolver um problema em planejamento hierárquico significa responder à seguinte
pergunta:
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1 . Existe uma maneira de detalhar uma ação complexa ou tarefa complexa, em ações que podem
ser executadas diretamente pelo agente?

Note que no planejamento hierárquico, o conhecimento sobre como seqüenciar ações está na
especificação de métodos de decomposição de tarefas, deixando assim de lado o raciocínio sobre
como efeitos de ações podem atingir os fluentes do estado meta, ou seja, a construção de planos
somente a partir de ações primitivas.

Existem três tipos de tarefas no planejamento hierárquico:

e tarefa primitiva: corresponde a uma ação primitiva do tipo STR/PS e, portanto, pode ser
executada diretamente pelo agente. Exemplo: embarcar nun aviãol

e tarefa meta: corresponde a uma tarefa que satisfaz uma meta dos planejadores baseados em
STR/PS como, por exemplo, eni(pessoa,local) que é transformada em uma tarefa meta do tipo
acbievetf] , onde / é um fluente;

e tarefa composta ou não-primitiva: é uma tarefa de mais alto nível que pode envolver
várias outras tarefas: tarefas primitivas, tarefas meta ou mesmo outras tarefas compostas

(representado por uma rede de tai'efas, definida a seguir).

Uma tarefa composta e uma tarefa meta podem ser decompostas através de métodos. No

planejamento HTN, o uso de tarefas compostas e métodos de decomposição é uma forma de remediar
a intratabilidade computacional de alguns domínios de aplicação. Este conhecimento (chamado de
conhecimento de controle dependente de domínio) é fornecido pelo especialista na forma de métodos

que especificam como uma ação composta de alto nível pode ser decomposta em uma seqüência de
ações de baixo nível, ou seja, ações que podem ser executadas pelo agente, sem o risco de existir
conflitos entre elas.

Uma rede de tarefas d IErol et a1., 19941 é um par (7', #') onde T é uma lista de tarefas que
devem ser executadas e é é uma conjunção de restrições do tipo (t' -< t), (u = u'), (u = c), (t, !),

([, t) e (t, Z, t') que devem ser satisfeitas com a execução da rede de tarefas. Onde t' e t são tarefas, t.'
e u' são variáveis, c é uma constante e J é um fluente. Intuitivamente, (t' -< t) significa que a tarefa

t' precede a tarefa t; e (t, Z), ({, t) e (t, Z, t') signi6cam, respectivamente, que o fluente ! é verdadeiro

após t, antes de t, e entre t e t'.
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Método (ir(SP,RJ).dl )

Método (Ir(SP.RJ).d2)
#

Figura 4.1: Dois métodos alternativos para a tarefa não-primitiva Ir(SP ,RJ)

Um método é um par (h,d) onde h é um nome de uma tarefa composta e d é uma rede de
tarefas. Os métodos especificam como decompor tarefas compostas em outras tarefas, primitivas ou
não-primitivas. Pode haver mais do que um método associado a uma mesma tarefa composta. A
Figura 4.1 ilustra dois métodos para a tarefa composta Ir(SP,RJ) , que representa a tarefa ir de São
Paulo para Rio de Janeiro. A rede de tarefas di representa uma forma de ir de São Paulo para o Rio
de Janeiro por meio de avião .(Ir(SP.RJ) ,di) , enquanto a rede de tarefas d2 por trem (Ir(SP,RJ) .d2).

Note que a definição de planejamento HTN inclui restrições de ordem entre ações e restrições
sobre o estado do mundo. Assim, uma meta de planejamento pode incluir uma rede de tarefas a ser

decomposta com restrições a serem satisfeitas com a execução do plano detalhado pelo planejador.

Um problema de planejamento HTN é representado como uma tupla P = <d, /, Z)>, onde:

e d é uma rede de tarefasl

+ / um estado inicial e

e Z) um conjunto de operadores e métodos associados ao domínio de planejamento

Uma solução para um problema de planejamento HTN <d,Z,7)> é uma rede de tarefas pri-
mitivas, isto é, uma rede de tarefas composta apenas de tarefas primitivas, que pode ser executada
a partir da situação Z e que satisfaça as restrições de d.
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O planejador HTN trabalha substituindo cada tarefa não-primitiva h por uma rede de tarefas d
descrita pelo método (h, d) . Chamamos esta substituição de decomposição hierárquica. A Figura

4.2 apresenta a essência do algoritmo de planejamento hierárquico. Um planejador hierárquico recebe
uma rede de tarefas não-primitivas, escolhe uma decomposição hierárquica para uma tarefa da rede
e usa crítica para eliminar as decomposições inviáveis e verificar a satisfação das restrições. Este
processo é repetido até obter-se uma rede de tarefas primitivas cujos conflitos devem ser resolvidos
através da adição de restrições de ordem e dos valores das variáveis.
Entrada: un problema de planejaneato P

Repita até que P contenha apenas tarefas primitivas e retorne P
Escolher lma tarefa não-prini.uva t em P
Escol-her um método para t (ponto de backtracking)
Substituir t pela decomposição (rede de tarefas) da método
Encontrar iaterações entro as tarefas en. P bem cano a não satisfação

das restrições Q sugerir formas da resolvê-las (críticas)
Apl-icar ima das formas de resaluçãa de conflitos (ponto de backtracking}
Se o$ conflitos não puderem ser resolvi.dos, falha

Fin

Figura 4.2: Um algorítmo simples de Planejamento Hierárquico

Uma forma bem simples de se resolver um problema de planejamento hierárquico é produzir todas

as combinações de decomposições hierá.rquicas possíveis até encontrar alguma que gere uma rede de
tarefas primitiva.s que seja livre de conflitos (método de busca exaustiva) . Entretanto, levando-se em
conta o tamanho do espaço de busca, seria mais apropriado aproveitar-se da estrutura do problema e

podar grandes ramos do espaço de busca eliminando métodos, restrições de variáveis e de ordem que
levarão a becos sem saída. Tal técnica é chamada de crítica IErol et a1., 19941 e pode aproveitar

características particulares de um domínio ou características gerais sobre interação de ações.

4.2.1 Planejador JSl=lOP2

O JS#OP2 INau et al., 20031 é um sistema de planejamento #TN, baseado em decomposição
ordenada de tarefas, i.e., planeja as tarefas na mesma ordem em que elas serão executadas. O
.JS#OP2 é uma implementação em lava do S#OP2 (Simple Hierarchical Ordered Planner) e possui
as seguintes características:

e conhecimento do estado corrente do mundo em cada etapa do processo de planejamento;

+ possui um grande poder de expressividade, por exemplo, nas pré-condições pode-se misturar
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computações numéricas e chamadas a programas externosl

e incorpora muitas funcionalidades do PDDL como, por exemplo, o uso de efeitos condicionais
em métodos e operadores e

+ permite a combinação de tarefas parcialmente ordenadas através do uso de :unordered

O JSJ?OP2 recebe como entrada um domínio e um problema de planejamento. A declaração de
domínios de planejamento possui a forma (defdomain donain-nabo (dl d2. . .dn)) , em que doniain-Dama é
um símbolo que representa o nome do domínio e cada item d{ pode ser um operador um método ou
um axioma (restrições de redes de tarefas).

Os problemas de planejamento possuem a forma (defproblen problen-nade donain-nana ( [a[ a2 . . . an] )

T) , em que problem-nana e domain-Dama são símbolos, cada a{ é um átomo lógico e T é uma lista de tare-
fas. Esta forma define um problema de planejamento no domínio dolaain-narre que pode ser resolvido
através das tarefas em T, com o estado inicial definido pelos átomos de al a m.

Um operador JS.170P2 representa uma tarefa primitiva de HTN através de uma expressão na
forma (:operatar h P D A [c]), onde:

e h (cabeçalho) é o nome de uma tarefa primitiva;

e P representa as pré-condições do operador;

8 1) representa a lista de efeitos negados, ou seja, o que se tornará falso depois da execução do
operadora

e .4 representa a lista de efeitos positivos, ou seja, o que se tornará verdadeiro depois da execução
do operadore

e lcl é o custo da operação, que quando omitido recebe o valor l

Um método SHOP2 é uma expressão na forma ( :method h [nanel] LI TI [nane2] L2 T2
h Tn), onde:

[DameD]

e h é uma tarefa compostas
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8 l,i é uma expressão de pré-condição (que correspondem às restrições de pré-condições da rede
de tarefas do HTN);

e 7} é uma lista de tarefas e

e namei é um nome opcional para o par (L{ Ti) que o sucede

Um método pode ser interpretado como: se LI é satisfeita então TI deve ser usada, senão se
L2 é satisfeita então T2 pode ser usada e assim por diante. Esta lista é simplesmente uma lista
de subtarefas que indica como esta tarefa composta pode ser decomposta. Na lista, podem existir
tarefas primitivas, tarefas compostas, bem como a especificação de ordenação das tarefas.

O .J$#OP2 define um plano como uma lista totalmente ordenada de operadores instanciados de
um dado domínio. Se p = (hí h2. . .m) é um plano e $ é um estado, então p(S) é o estado produzido
iniciado por S seguido das execuções de ol, o2, . . . e on na ordem dada. O custo do plano p éo
Lota! dos custos de cada oi.

4.2.2 Um exemplo de domínio para planejamento hierárquico: planejamento de via-
gens

Para exempli6car os conceitos definidos na Seção 4.2.1 , será apresentado, um exemplo de domínio

para planejamento de viagens utilizando o JS#OP2.

O problema consiste em planejar uma viagem para um turista que deseja visitar diversas cidades

da Europa. O turista possui um cartão de crédito e, antes de viajar, encontra-se em uma cidade
qualquer, por exemplo, São Paulo. Suponha que o turista deseje conhecer primeiro Paria e, em
seguida, Romã. Pala iniciar a viagem, será preciso verificar se existem acomodações e meios de
transporte de São Paulo a Paras em um mesmo dia. Sabendo que existe um meio de transporte entre
as duas cidades, será preciso definir qual a melhor maneira de transportar o turista, considerando
ainda quanto dinheiro este turista pode gastar (saldo disponível no cartão de crédito) e qual a
distância entre as duas cidades. Suponha que a melhor maneira avaliada seja viajar de avião, então

será preciso encontrar passagens aéreas de São Paulo para Paras, considerando o saldo do cartão de
crédito. Assim que for comprada a passagem, será debitado um valor no cartão.

Com a passagem comprada, é preciso buscar acomodações entre hotéis, albergues e pousadas
em Paras, verificando disponibilidade de vagas. Encontrada uma acomodação que o turista possa
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Figura 4.3: Hierarquia entre as tarefas do domínio Europa

pagar e que tenha vaga na data de chegada, é efetuada uma reserva e novamente debitado o valor no

cartão. Com passagem e reserva garantidas, o turista gostaria de conhecer alguns pontos turísticos.
Considerando que existem alguns pontos turísticos como praias, parques e jardins que são mais
aconselháveis de serem visitados no verão e outros pontos que são mais aconselháveis no inverno,
seria interessante verificar a previsão da temperatura no período em que o turista estiver em Paris.
Conforme a previsão, poderia ser incluído no planejamento a compra de ingressos para passeios de
verão ou de inverno, sempre levando em consideração a disponibilidade de saldo no cartão do turista.

Depois de passear por Paras, será preciso definir um meio de transporte até Romã, a próxima

cidade a ser visitada. Desta vez mais opções de transporte poderão surgir como trens, ânibus ou
carro. Em Romã será necessário, mais uma vez, reservar acomodações e comprar ingressos para
passeios. Os procedimentos de escolha de transporte, reserva de acomodação e compra de ingressos
para passeios será feita para cada uma das cidades que o turista desejar conhecer. Devido ao volume
de todas estas informações, o turista pode precisar de uma agenda para organizar seus compromissos.
Assim, cada vez que uma viagem for marcada, uma reserva efetuada ou um passeio selecionado, serão
incluídas na agenda do turista a data e as informações sobre o evento.
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Levando em conta que o turista pode escolher um número grande de cidades para visitar e que
existem inúmeras informações sobre meios de transporte (avião, trem,carro), previsão de temperatura,

disponibilidade de vagas em hotéis, albergues e pousadas, o planejamento de uma viagem pode se
tornar um processo bem complexo.

O cenário que foi descrito será modelado como um problema de planejamento na linguagem
do JS.170P2, para que este encontre um plano solução. O Apêndice A apresenta a especificação
completa deste domínio e sua hierarquia entre as tarefas é demonstrada na Figura 4.3. Na Figura
4.4 é especificado um problema para o domínio Europa. No estado inicial são dadas informações

sobre cidades(L.5 a L.7), hospedagem (L.ll a L.24), transporte (L.28 a L.39), passeios (L.43 a L.50)
e informações sobre o turista (L.54 a L.56). Na linha (L.58) é dada a rede de tarefas para ser
executada, que consiste na viagem do turista Juliana, partindo de São Paulo e passando por Paria e
Romã.

l (deíproblela problem europa(

3 ;; CIDADES

5 (cidade paria)
6 (cidade rena)

7 (cidade saopatüo)
8 ;; ;.; ;;;; ;;;;; ;;;
9 ;; Informações sobre HOSPEDAGEM

lO ; ;;;; ;;; ;;

lí (tem-hospedagem paria !)

!2 (na-cidade sansoanet Ralis)
13 (acomQdacaa sansonnet)
!4 (tem-vaga sansonnet l)
t5 (ataria sansonnot IOO)

16 (na-cidade naísoa paria)
17 (acoDüodacao maison)

!8 (ten-vaga naison l)

19 (diária naison 20)

20 (tan-baspedagam Tona 2)

2í (na-cidadã positaac} rama)

22 (aconodacao positano)
23 (ten-vaga positano 2)

24 (diária positano IO)

25 ;;;; ;;; ;;;;.;;;;; ;;;
26 ; i Informações sobre TRANSPORI'E

2

4
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28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44
45

46
47

48
49
50

S2

53
54
55

56
57
58
59
60

(aeroporto saopaulo)
(aeroporto paria)
(aeroporto Tona)

(tem-passagem saopaulo pauis í)

(di.stancia saopaulo pauis 100í)

(ten-passagem-aérea saopaulo paras í 1001)

(tem-passagem-trem saopau].o pauis í S)

(ten-passagem paria toma 2)

(distancia pauis toma 300)

(tem-passagem-aérea paria rama 2 100000)

(tem-passagem-trem paria Tona 2 5)

(custo-aluguel-Garra 2)

Informações sobre PASSEIOS

(previsão-temp pauis 1 30)

(passeio-inverno paria TourEiffel í)

(passeio-verão pauis TaurEiffe! !)

(custo TourEiffel l)

(previsão-teüap Toma 2 í)

(passeio-inverno toma pantheon 2)
(passeio-verão rena pantbeon 2)

(custa panthean 2)

Informações sobre o turista

(tem-cartão jul-tara c!)
(salda c1 1000)

(cartão çl))

REDE DE TAREFAS

) J t 1 ) ) } J 1 ] 1 J } J l )})JI)
((viajar juliana çl saopaul-o (pauis rama))))

Figura 4.4: Exemplo de problema JS170P2

Na Figura 4.5 é apresentado o plano solução com 12 passos, fornecido pelo JS.flOP2.

A pIaR vitb post 12.0 vas fo\ud

( ! compra'passagem'trem juliana saopaul-o paria í .O cl)
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( !marca-agenda paras juliana l.O)

( !reserva-hospedagem sansannet cl l.O)

( !marca-agenda sansonnet juliana l.O)

( ! comprai:'ingresso totneíffel c! l.O)
(Inarca-agenda toureíffe! juliana 1. 0)

( ! colapra'passagem-trem juliana pauis rama 2. 0 cí)

(!marca-agenda rama juliana 2.0)

( preserva-hospedagem positano cl 2 . O)
( ! marca-agenda positalio juliana 2 . O)
( ! comprar'ingresso pantheou cl 2.0)

( !marca-agenda pantheon juliana 2 . O)

Tino Used = 0.031

Figura 4.5: Exemplo de solução gerada pelo JS#OP2 para o problema de viajar para Europa

4.3 Planejamento com ontologias

Como vimos no exemplo de viagem para a Europa, um planejador encontra um plano solução
fazendo o casamento (unificação) dos termos descritos no problema e nos operadores (ou métodos)
Suponha que para resolver este problema, o planejador precisasse resgatar o saldo do cartão de crédito
do turista de um banco de dados de uma empresa. Se neste banco de dados fosse utilizado o termo

crédito, em vez de saldo, o planejador não conseguiria fazer a equivalência entre as informações e
assim não encontraria um plano solução.

O JSHOP2 permite inferir algumas informações sobre o estado através da inclusão de axiomas
na modelagem do domínio. O problema da equivalência entre os termos saldo e crédito poderia
ser resolvido com a introdução do axioma: (:- (saldo ?x) (crédito ?x)) que corresponde a uma im-

plicação da lógica, isto é, se saldo(x), então crédito(x). Embora o JSHOP2 permita a inserção de
algumas regras como axiomas, possui capacidade limitada de inferência. Esta é a limitação que o
planejamento para composição de serviços Web deve enfrentar: serviços Web são desenvolvidos por
diferentes projetistas, usando termos diferentes com o mesmo significado. Além disso, o problema de
reescrever domínios para cada aplicação de planejamento é crítico e tem sido discutido em diversos
trabalhos de pesquisa. A Web Semântica sugere o uso de ontologias para aliviar estes problemas.
Assim, um projetista, em vez de especificar um novo modelo de domínio, identiâca as ontologias
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relevantes ao domínio e passa-as a um tradutor, que transforma estas antologias em uma linguagem
de planejamento IMcCluskey and Cresswel1, 20051. Desta forma, à medida que o uso de antologias
prolifera na Web, será possível a um agente obter automaticamente o conhecimento adequado para
resolver seus problemas de planejamento. O uso de ontologias em planejamento foi tema de um
workshop durante o /(-J,4PS2(705 jlCIAPS2005, 20051 .

Voltando ao exemplo dos termos saldo e crédito, suponha que uma antologia Euro.owl defina equi-
valência entre as classes saldo e crédÍéo através da expressão ow{.equÍuaZentaiass. Se um planejador

passar esta antologia por um tradutor, poderá inferir a equivalência entre saldo e crédito, mas ainda
assim a inferência seria limitada à capacidade do planejador em traduzir regras da ontologia para os
axiomas. Esta limitação impossibilita que os planejadores possam lidar com toda a expressividade de
ontologias da Web Semântica. Com isso, surge a necessidade de integrar o planejador com um motor
de inferência e uma base de conhecimento capazes de avaliar pré-condições e realizar alterações no
estado do mundo de uma forma mais eficiente. Apesar de este continuar ainda sendo o gargalo do
problema, pois motores de inferência herdam a complexidade dos provedores automáticos da lógica,
esta é a única solução existente para o planejamento com inferência.

Clom a necessidade de integrar o planejador a um motor de inferência surgem duas questões: (i)
como representar informações do estado do mundo neste novo modelo e (ii) como implementar esta

integração (planejador e motor de inferência) .

A primeira questão pode ser resolvida com a representação das informações do estado através de
instâncias das ontologias. Estas instâncias passariam a ser armazenadas em uma base de conheci-
mento. Por exemplo, no estado incial dado pela Figura 4.4 as informações na linguagem JSHOP2,
sobre o hotel $ansonnet em Paria são:

(ten-hospedagen paria l)

(na-cidade sansonnet pauis)
(acouodacao sansannet)
(tem-vaga sansoanet l)
(diária sansomet 100)

Estas informações poderiam ser representadas como uma instância de uma ontologia .Euro.owi
da seguinte forma:

<euro :hotel r'df : ID="$&B80uu8ttt>
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<euro : id rdf = datatype:"bttp ://vim . v3 . arg/2001/XMI,Schoüüa#int ">2</euro : id>
<euro : nol.oral rdf : resource="#paris"/>
<euro : dia rdf : datatype:"http ://\nm . u3 . org/2001/XlILSchena#int ">1</euro : dias
<euro : vagas rdf : datatype:"http ://nm . v3 . org/2001/XMLSchema#int ">30</euro : vagas>
<euro : diária rdf : datatype:"http ://nm . w3 . org/2001/XMLSchenia#float ">10 . 0</aura : diaria>

</etuo : hotel>

Tendo construído uma base de conhecimento representando o estado do mundo como instâncias

de ontologias OWL, a segunda questão, como integrar planejador e motor de inferência , pode
ser respondida pela capacidade do JS#OP2 de fazer chamadas a programas externos. Assim, os
mecanismos de avaliação de pré-condições, efeitos e atribuição de valores às variáveis do JS.llíOP2

podem ser substituídos por chamadas a um motor de inferência. Como todas as informações estão
numa base de conhecimento, o motor de inferência deverá fazer consultas para recuperar informações.

A Figura 4.6 ilustra a integração entre o JS#OP2 e um motor de inferência. Para entender como
esta integração pode ser implementada, suponha que o motor de inferência seja o do JENÁ2. Assim,
uma maneira de recuperar o custo da diária do Hotel Sansonnet seria (em SPARQL):

PREFIX euro : <http://exemplo .br/ontalogia/euro#>

SEI..ECT ?x

WHEREÍ?aconadacaa euro :diária?x
?acomodacaa euro :hotel euro : Sansonnet .}

Base de

Figura 4.6: Integração entre o JSHOP2 e o motor de inferência do JENA2

Nesta nova arquitetura 4.6, as tarefas JSHOP2 precisam ser adaptadas para realizar chamadas
ao motor de inferência. Por exemplo, a tarefa primitiva /reserva-hospedagem, modelada inicialmente
como:

( : operador( ! reserva-hospedagem ?acamodacaa?cartão?dia)
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(;verifica se a pessoa tem diiüeiro para reservar
(diária ?acamodacaa ?custo)
(salda ?cartão ?dinheiro)
(cala > ?diiüeiro ?custo)) ; PRE

((saldo?cartão?dinheiro)) ; DEL

/

((saldo ?cartão (hall ?dinheiro ?custo))) ; ADD

é modificada substituindo-se as pré-condições por chamadas a um programa que montará as
consultas em SPARQL e os efeitos por atualizações na base de conhecimento.

( : operador ( ! reserva-hospedagem ?acomodação ?cartão ?dia)

((ca!]. > ; testa, se 8a].do é maior que cartão
(ca[[ RetVa[ "sa].da" ?cartão) ; retorna sa]do do cartão
(cala RetVal "custa" ?acomodacao) ; retorna custo de passagem de eram

)) ; PRE

o; DEL

((cala- Update ?cartão (cal-l - ?dinheiro ?custo))) ; atualiza a informação de saldo
)

Nas pré-condições do modelo adaptado, chamamos o programa RetUaZ que será responsável por
montar uma consulta com os parâmetros passados na sua chamada, executar esta consulta e devolver
o resultado para a JSHOP2. No exemplo, as chamada nas pré-condições do operador resultariam
nas seguintes consultas SPARQL:

SELECT ?x

}lHERE { euro:"?cartão" cura:saldo ?x.}

$ELECT ?x

WHEREÍ?acomodacao cura : diária?x
?acomodacao euro : hotel euro : " ?acomodação" .}

Depois de devolvidos os valores da consulta o JS#OP2 verifica se o saldo é maior que o custo
da diária. O efeito desta tarefa consiste em debitar no cartão o valor referente à reserva. Isso seria
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equivalente a solicitar uma atualização na base de conhecimento da seguinte maneira, através do
CENA 2 :

útil . updateParaneter(?cartão salda,?salda)

Como não existe inferência em consultas diretas à base de conhecimento, após a construção do

domínio, o motor de inferência deverá inferir todas as triplas possíveis e criar novas instâncias com
os dadosinferidos.

Por exemplo, dada que a classe passagem4erea é subclasse de passagem, seria possível fazer
consultas em instâncias de passagem 4erea simplesmente usando o termo passagem.

4.4 Planejamento para serviços Web

Em IMcDermott, 20021, o autor cita que interação com um serviço Web é essencialmente um
problema de planejamento, pelo fato de o serviço expor uma interface contendo definição de ações,
que de fato é uma representação de como o serviço Web se comporta. Por exemplo, a ação login de
um serviço Web poderia ser modelada da seguinte maneira em PDDL:

( :actian login

paraaeters (a - Agent pv - String)
precondition (passvord pv a)
effect (logged-in a)

)

McDermott propõe um planejador de estimativa regressiva, uma das técnicas de maior sucesso
na área de planejainento, e extensões do PDDL para a composição de serviços Web.

O planejamento para serviços Web difere do planejamento clássico em diversos aspectos. As
principais diferenças consistem na violação das suposições mostradas na Seção 4.1:

1. informação incompleta do mundo: a Web é um ambiente com informação incompleta;

2. ações não determinísticas: na Web não se pode ter certeza sobre os efeitos da execução de
uma açao;
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3. ações exógenas: podem ocorrer mudanças no estado do mundo que independem das ações
definidas no domínio de planejamentol

4. tempo: podem ocorrer transições de estado que não sejam instantâneas e

5. conceptualização dos termos: nomes de ações e fluentes podem ser subclasses ou equivalência

de outros nomes de confeitos (como na lógica de descrições).

Outro aspecto que torna este planejamento diferente é que em planejamento para serviços Web
notamos dois tipos diferentes de ações: (i) ações que alteram o estado do mundo, por exemplo, com-
prar uma passagem e (ii) ações que apenas devolvem informações, por exemplo, uerqHcar a preuásâo
de temperatura. Para lidar com a informação incompleta, durante o planejamento, uma alternativa
é utilizar estas ações de colete de informações. De acordo com a informação recuperada, diferentes
ações podem ser executadas. Isso sugere as seguintes estratégias de planejamento:

1. Planejamento condicional (off-lhe): em que o plano solução incluirá testes para o agente exe-
cutor decidir qual ação executar (planos ramificados)l

2. Planejamento (hierárquico ou não) on-lhe, também chamado de planejamento e execução

A proposta de McDermott foi a de fazer planejamento condicional para compor serviços Web,
introduzindo o operador verify no plano gerado IMcDermott, 20021, como será visto no Capítulo
5. Contudo, nos últimos anos surgiram pesquisas na área de planejamento para composição de
serviços Web, utilizando planejamento hierárquico com OWL-S. Na Seção 4.4.1 será visto como este
método de planejamento pode ser utilizado para resolução do problema de composição de serviços
Web semânticos descritos em OWL-S.

Assim, para usar técnicas de planejamento para a composição de serviços Web é preciso

1. traduzir as descrições de serviços Web em tarefas de planejamento hierárquico e

2. usar ontologias sobre o domínio de aplicação e planejar usando um motor de inferência, uma
vez que a informação sobre o estado do mundo na Web pode ser baseada em diferentes concei-
tualizações (como foi visto na Seção 4.3).
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4.4.1 Planejamento hierárquico e OWL-S

Uma das principais motivações para o uso de planejamento hierárquico em serviços Web vem da
linguagem OWL-S, mais especificamente da classe ServiceProfile, que descreve /OPEsi e processos
compostos, modelo que pode ser facilmente encaixado nos conceitos de um problema de planejamento
hierárquico.

Em IParsia et al., 2004bl, os autores acreditam que a técnica de planejamento hierárquico é a
mais adequada para resolver o problema de composição de serviços Web, pelo fato de que em HTN
o conceito de decomposição hierárquica é muito similar ao conceito de decomposição de processos
compostos em OWL-S.

A definição do problema de composição de serviços Web, descritos na linguagem OWL-S, como

um problema de planejamento hierárquico, consiste na dupla < d, -r, D >, em que:

e d (rede de tarefas): processo composto traduzido para uma rede de tarefas JS#OP2;

e .r (estado inicial): instâncias OWL;

e D (tarefas e métodos): tradução de processos atómicos e compostos OWl-S como tarefas
simples e compostas JSJ70P2, incluindo nas pré-condições chamadas a um programa de consulta
a uma base de dados e nos efeitos atualizações na base de conhecimento. Construções de controle

para decomposição OWL-S são transformados em métodos de decomposição JS-üOP2 ;

O plano solução é uma rede de processos atómicos OWL-S que podem ser executados a partir de
/

Conversão OWL-S para JS-HOP2

Em IParsia et a1., 2004bl é especificado um algoritmo para efetuar a tradução de processos de
OWl-S para SHOP2, como mostra a Figura 4.7. Este algoritmo consiste basicamente de três
passos. No primeiro todos os processos atómicos são traduzidos em tarefas primitivas (operadores)
do JS.líOP2. No segundo, os processos simples são traduzidos para tarefas compostas. No terceiro
passo, cada processo composto recebe um tratamento especíâco de acordo com a construção de

ilnput Output Precondition Effect
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controle utilizada em sua deÊnição, gerando assim um novo método de decomposição de tarefas
Este algoritmo, no entanto, não especifica uma tradução de pré-condições e efeitos, pelo fato de não
existir um padrão para estes elementos em OWL-S. Por isso, estes são codificados diretamente no
formato JSliOP2

Saída: Domínio D aa linguagem SliOP2
Procedi.mento:

(1)
(2)

D = vaza.o
Para cada definição de processa atómica Q en K

Se o Fracasso atómica tem apenas saídas (autputs)
a * TRADUZ-PKOCKSSO-ATOmlCO-sAlDA(Q)

So o processo atómico possui open.as efeitos
o * TRADuz-PKOCKSSo-ATonica-KFEITO(Q)

Adicíon.a 0 eza D

(3) Para cada definição de processo simples Q en K
M : TKAOUZ-PKOCKSSO-SimPLES(Q)
Adiciona M en D

(4) Para cada definição de processo composta Q en K
Se o processo ten a construção de coatlole Sequeace

M = TRADUZ-PROCESSO-Sequente(Q)
Se o processo tea a construção de controle if en

M = TRADUZ-PROCESSA-lf-Then-Elmo(Q)
Se o processo ten a construção de controlo Cboice

1( H TRADUZ-PROCESSO-Cboice(Q)
Se o processo ten a construção de controle Repeat-Wbile

M = TRADUZ-PROCESSO-Repeat-\file(Q)
Se o processo tem a construção do controle Repeat-Until

M = TRADUZ-PROCESSO-Repaat-Until(Q)
Se o processo tem a construção de coatto].e Unordered

M = TRADUZ-PROCESSA-Unordered(Q)
Adiciona M em D

(5) Devolve D
\aornalsize

Figura 4.7: Aigoritmo de tradução OWL-S para JSHOP2

Por exemplo, suponha que um serviço Web seja capaz de executar a tarefa de pian©ar-viagem e
que essa tarefa esteja especificada da seguinte forma em OWZ-S

<process :ConpositeProcoss rdf: about: '#planejarViagelü">

<process : haslnput rdf : resourcen"#de"/>
<process :haslnput rdf : resourcen"apara"/>

<ptoce8s:coaposedOf>
<process:Sequeace>
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<process : colüpoaents rdf :parseType:"Collectioa">
<pracess : ColapositeProcess rdf : abaut="#transpartar"/>
<procass : AtonicProcess rdf : about="#reservaHospedagam" />

</process:components>
</pracess:Sequence>

</preces s : çomposedOf>

<process : sameValues rdf :parte'rype:"Co]].ection">
<process:ValueOf>

<process :theParameter rdf : resaurce="apara"/>
<process : atProcess rdf : resource="#planejarViagem"/>

</process:ValueOí>
<process:ValueOf>

<process :theParaneter rdf : resource="#para"/>
<pracess : atProcess rdf : resource="#resarvaHaspodagen"/>

</process:ValueOf>
</process : saneValues>

Usando o algoritmo de tradução, essa tarefa seria traduzida para a linguagem JSJ]OP2 da seguinte
forma:

( :nethod(planejarViageni ?de?para)

()

( (transportar)
(!reBervaHaspedageni ?para)))

Embora o algoritmo não especi6que como traduzir pré-condições de tarefas, é possível utilizar
qualquer linguagem baseada em lógica para isso. Na especificação do OWL-S, existem exemplos
de pré-condições nas linguagens KIF IGenesereth and Fikes, 19921 e SWRL IMcGuinness et al.,
2004al. Uma vez que a proposta deste traba]ho é integrar o JS#OP2 com o JE]V.42, para facilitar
implementação, será utilizada a sintaxe de consultas .4RQ SP,4aC2L do JEATÁ2 com os operadores
lógicos suportados pelo JS#OP2 (1 =, <, <=, =, >=, >).

Por exemplo, a pré-condição do serviço web pZanelar-vagem em OWL-S é especificada usando o
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SP,4n(l?Z, como

<Description rdf : about="#p].anel arViagem">
<basPrecondition>

<expr:JENA-Expression,>
<expr:oxpressionBody>

<expr:va]. expr: id="vd.t">
SELECT ?x

WHERE {?passa rdf :type euro:passageüi.
?passa euro:de ouro:"+paraml+
?passa euro :para euro : "+param2+
?passa euro:dia ?d.

?aconodacao euro :aoLocal euro : "+paralü2+
?acomodação ouro:dia ?d.

?acaüiadacao Bufa:id ?x )}"com aca r

<expr:tese expr:id="testa"> va11 ! nil </expr:testa

</expr:expressionBody>
</expr:CENA-Expression>

</hasPrecanditian>
</Description>

Esta pré-condição consiste em recuperar informações de passagens e acomodações para a mesma
cidade e no mesmo dia. Assim, se existir a acomodação, a tarefa poderá ser normalmente decomposta.
Se a consulta à base de conhecimento não devolver nenhuma passagem ou acomodação, então será
necessário executar uma ação para recuperar esta informação na Web. Uma maneira de facilitar a

recuperação desta informação seria incluir na pré-condição, um processo para recuperar a informação
procurada. Por exemplo, poderia ser especificado que o processo < process : Atam cProcessrdF

about = "obtemPassagens"/ > pode ser utilizado para recuperar informações de passagens.

Uma das grandes dificuldades que esta tecnologia deve ainda enfrentar é que são raros os serviços

Web descritos em OWL-S. No Capítulo 7 será mostrado um estudo de caso de composição de serviços
Web em que, a partir de um conjunto de serviços Web descritos em WSDL, estes são traduzidos para
OWL-S que, por sua vez, são traduzidos para operadores do JS.f70P2. Para isso foi construído um
ambiente chamado WEBRPlan que gerencia todo este processo e que é uma das contribuições deste
mestrado.





CAPÍTULO 5

T'rabalhos relacionados

Nos últimos anos muitos avanços foram feitos nas pesquisas de integração de tecnologias como
as da Web Semântica, serviços Web e técnicas de planejamento em IA. Em especial os workshops
Planneng /or W/eb $eruáces, realizado durante o ICAPS 2003, PZannáng and Sc/zeduiíng ./'or W'eó and

Güd Semíces, realizado durante o ICAPS 2004 e The Role o/ OnÉoiogáes án PZanníng and ScAedttiáng,

realizado durante o ICAPS 2005, além das Conferências Internacionais de Web Semântica (ISWC)
dos últimos anos, apresentaram diversos trabalhos que estão servindo como base para pesquisas anuais

na área. Dentre estes trabalhos, alguns serão destacados nas seções a seguir.

5.1 O sistema Optop ( Opt-bases total-or'der pZanner)

Uma das primeiras tentativas de aplicar planejamento em IA para interação com serviços Web
foi descrita em IMcDermott, 20021 através do sistema Optar.

O sistema Optou é um planejador que faz busca heurística regressiva (Estimaíed-Regressíon Plan-
náng), baseado no planejador t/rzpop IMcDermott, 19961 IMcDermott, 19991. A busca inicia a partir
do estado meta e é guiada pela heurística que calcula a distância estimada do estado corrente ao es-

tado inicial. Este cálculo é feito para o problema relatado (ignorando os efeitos negativos das ações).

Este tipo de planejamento trabalha com literais instanciados (linguagem proposicional) , que são usa-
dos para representar estados do mundo. Um estado do mundo é dado por uma relação (verdadeira
ou falsa) de todos os literais instanciados.

Para trabalhar com serviços Web, o Optar estende a linguagem PDDL. O domínio de planeja

73



74 'lYabalhosrelacionados

mento é especificado através de dois tipos diferentes de ações: aquelas que apenas devolvem valores

e outras que efetivamente produzem alterações no estado do mundo (efeitos).

O PDDL especifica alterações no estado do mundo através da notação ;e#ect, mas não possui
nenhuma maneira de especificar ações que simplesmente geram novas informações. Por exemplo,
suponha que durante a interação com um serviço Web, após o envio de uma primeira mensagem,
o serviço devolva um número de identificação que precisa ser utilizado posteriormente em outras
mensagens. Este número não é efetivamente um efeito, mas sim uma nova informação sobre o estado

do mundo que precisa ser compartilhada entre os passos do plano

O principal problema com a suposição de informação completa do mundo, ao se lidar com serviços
Web, é que apenas com literais instanciados não se pode expressar que novas informações estão sendo
adquiridas. Para contornar isso, o Optar introduz um novo tipo de notação, o campo :uaZue, que
especifica qual valor é devolvido durante a execução de uma ação.

Além disso, são criados mais dois novos símbolos:(i) sfep-ualue, que indica o valor devolvido em
um determinado passo do plano e (ii) trás-stop, que é a identificação de cada passo do plano.

Em alguns casos, para que o plano continue sendo executado espera-se que determinados valores
sejam devolvidos em um passo do plano. Por exemplo, se um agente submete um número de cartão
de crédito para autorização, o valor esperado normalmente como resposta é um OK. Nesse caso, o
símbolo uenjfy é colocado na frente do valor devolvido por um passo do plano, para testar se este
está retornando o valor considerado normal. Se o uerll/y não retornar verdadeiro, o plano falha.

0 Optar modiâca o planejador Unpop com estas e outras extensões do PDDL, para lidar com
simples problemas de serviços Web. 0 0ptop constrói planos para interagir com o serviço, executa o
plano e armazena os resultados. Com isso, caso o plano falhe, o cliente ganha mais informações, que

podem ser usadas em um novo ciclo de planejamento e posterior execução.

O autor conclui seu artigo dando uma idéia que composições de serviços Web poderiam ser
atingidas, colocando no mesmo domínio de planejamento as ações dos diversos serviços utilizados.
Isso, claro, levando em conta que as diferenças de conceitos entre os agentes sejam mapeadas, através

de especificações como, por exemplo, as ontologias.
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5.2 Uso de PDDL com marcação semântica

Uma outra abordagem interessante que também faz uso do PDDL para a resolução do problema
foi proposta em IPeer, 20041. Ela é baseada em três favores:

+ nenhum planejador específico deve ser amarrado ao problema, dando assim liberdade para a
escolha do melhor planejador para cada domínios

e a linguagem utilizada para expressar os problemas e domínios de planejamento deve ser PDDL,
pelo fato de esta já ser largamente utilizada na área de planejamentol

e a marcação semântica utilizada pelo planejador deve ser feita de uma forma alternativa ao
OWL-S, uma vez que, entre outros motivos, esta linguagem não possui uma padronização
quanto à declaração de regras. Assim, é proposta uma marcação mais simples, com sintaxe
semelhante ao PDDL.

A Figura 5. 1 mostra como é feito o mapeamento entre os conceitos de WSDL e o PDDL, utilizando

as marcações como ponte entre as duas linguagens. As linhas cheias representam associações de
conceito e as tracejadas representam a associação semântica, realizada pelas marcações.

Figura 5.1: Como as marcações conectam WSDL com PDDL IPeer, 20041
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O valor verdade das sentenças é determinado usando a suposição de informação completa do

mundo, ou seja, fórmulas que não estão na base de conhecimento do agente são consideradas falsas.

O próximo passo do sistema seria transformar as marcações do serviço e as informações arma-
zenadas na base de conhecimento do agente, em documentos PDDL. Com isso, qualquer planejador

capaz de processar PDDL poderia gerar um plano para ser transformado em um fluxo de operações
do serviço a serem invocadas.

Todo o fluxo de operações é controlado por um sistema denominado WSPlan jPeer, 20041. Para
iniciar uma composição, a interface com o usuário invoca o componente PlanningManagor que coordena
as tarefas de planejamento e execução. O PlanningManager então seleciona de arquivos predefinidos
o documento WSDL e o documento de marcações e envia-os ao PODLGenerator, que transformará

as marcações em PDDL. O PlanningManager seleciona um planejador baseado nos requerimentos do
domínio, que devolverá um plano ou uma mensagem de erro. O resultado, seja ele um plano ou uma
mensagem de erro, é avaliado pelo PlanParser. Dependendo da escolha do usuário, o plano pode ser
apenas mostrado na interface ou executado instantaneamente pelo componente Servicehec. Caso
seja necessário, um novo ciclo de planejamento é iniciado pelo PlanningManager. O componente central
FactBaoe armazena os dados do usuário, bem como dados transacionais recebidos durante o processo,

os quais serão utilizados para preencher as mensagens SOAP/XML e para avaliar pré-condições,
efeitos condicionais e condições de sucesso.

Apesar de utilizar uma linguagem de marcação simples e semelhante ao PDDL, este sistema
possui a desvantagem de não explorar as funcionalidades da Web Semântica, sendo incapaz de tratar
antologias.

5.3 Planejamento e Execução

Um dos artigos apresentados durante o ICAPS 2003 foi o IParsia et al., 2004bl, que é um dos
trabalhos mais próximos à proposta apresentada nesta dissertação. Nela propõem-se a utilização da
linguagem OWZ-S e o sistema de planejamento hierárquico S#OP2 INau et al., 20031 , para resolver
o problema de composição de serviços Web.

O principal favor que levou os autores a decidir pelo S#OP2 foi o fato de este planejar as tarefas
na mesma ordem em que serão executadas, o que torna possível saber o estado corrente do mundo em

cada passo do planejamento e facilitar o planejamento on-lhe. Assim, o mecanismo de avaliação de
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pré-condições do S#OP2 pode incorporar inferência, bem como a habilidade de chamar programas
externos para recuperação de informação, fato esse ideal para interação com serviços Web.

Após a escolha da técnica de planejamento HTN, é especificado um algoritmo para efetuar a
tradução de serviços Web descritos em OWL-S para a linguagem do SHOP2. O algoritmo consiste
basicamente de três passos:(i) no primeiro todos os processos atómicos são traduzidos em operadores
SHOP2 por uma função de tradução específicas (ii) no segundo, os processos simples são traduzidos

para métodos e, por fim, (iii) no terceiro passo, cada processo composto recebe um tratamento
específico de acordo com a construção de controle utilizada em sua definição, gerando assim um
novo método de decomposição de tarefas. O algoritmo, no entanto, não especifica uma tradução de
pré-condições e efeitos, pelo fato de não existir um padrão para estes elementos em OWL-S. Por isso,
estes são codificados diretamente no formato SHOP2.

aWL..S n SHOP2

SEiOP2 u QWL
Raa Coüx?amei

Figura 5.2: Arquitetura do sistema IParsia et al., 2004bj

Na Figura 5.2 temos uma visão geral da arquitetura do sistema. Através da interface, o usuário
entra com parâmetros e escolhe as tarefas que deseja executar, de uma lista predefinido. Os arquivos
OWL-S dos serviços selecionados passam pelo tradutor ( O WZ-S to SHOP2 transZator) que transforma

os processos em um domínio no formato SHOP2. O SHOP2 começa a decompor as tarefas de alto
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nível em subtarefas chamando, através do componente Ezecutãon À/onáforing Sysfem, serviços via

SOAP para obter informações necessárias à composição do plano. Ações que modificam o estado
do mundo não são permitidas nesta etapa. Baseado nas informações, se possível, o planejador cria
um plano que é uma seqüência de tarefas primitivas, que serão convertidas em OWL e invocadas
conforme a especificação OWZ-S/WSI)L groundáng-

Os autores de IParsia et al., 2004bl fazem parte do grupo de pesquisa sobre a Web Semântica da
Universidade de Maryland. Este grupo desenvolveu um prometo interessante, a página
http://www.mindswap.org, completamente construída com tecnologias da Web Semântica.

5.4 Planejamento com inferência

No ano seguinte durante a Conferência Internacional de Web Semântica, os mesmos autores
de IParsia et al., 2004bl apresentaram uma extensão do trabalho, desta vez tendo como foco a,
integração de um motor de inferência ao planejador IParsia and Sirin, 20041 .

Neste trabalho são destacados os esforços para integrar as visões da Web Semântica e dos serviços

Web como, integração essa definida como um mundo onde antologias da Web Semântica suportem
tarefas relacionadas à automação de serviços Web, como descoberta e composição.

São discutidos dois problemas principais desta abordagem: (i) o OWL-S não especifica como
codificar pré-condições e efeitos, que são inseridos manualmente nos operadores traduzidos, resultando
em perda da expressividade e (ii) que em planejamento assume-se informação completa do mundo,
diferente do que ocorre na Web. Como solução para problemas como os deste tipo, é proposto um
motor de inferência integrado ao planejador, especificamente o PeZJet IMindswap, 2003j .

Para isso primeiramente devem ser feitas algumas modificações na definição de operadores, tal
que pré-condições e efeitos sejam descritos em OWL. Para este fim, surgem as seguintes restrições:

e Na definição de operadores devem ser utilizados apenas átomos SWRI, IMcGuinness et al.,

2004al que são na essência OWL faces (ABOX);

e Pré-condições devem conter apenas átomos SWRL positivos, para evitar problemas como o
tratamento de negação como falham

e E possível usar variáveis existencialmente quantificadas nas pré-condições, porém não nos efei-
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tos, pelo fato de que todas as literais que adicionamos no estado devem estar instanciadas
e

e Restringir que predicados derivados, que são predicados que podem ser deduzidos de relações
primárias, apareçam apenas em pré-condições.

Uma vez que definimos que pré-condições contêm apenas OWL facts (ABox) possivelmente com
variáveis, uma expressão de pré-condições se torna equivalente a uma query ABox. A satisfabilidade
de pré-condições depende se é necessário ou não resolver as variáveis existentes. Ex.: Na expressão
(?p hasChild ?c), não é necessário conhecer ?c para que ?p possa ser identificado como um indivíduo
que tem filhos.

Os autores discutem também alguns problemas que podem surgir durante aplicação de efeitos

e positivos: significa adicionar novas asserções na base de conhecimento, que podem causar in-
consistência nesta base. Uma solução proposta é que o planejador deve rejeitar a aplicação de
um operador que cause inconsistência na base, uma vez que não se pode garantir que descrições
de serviços Wéb vindas de várias origens estejam correias.

+ negativos: não causam inconsistência, mas requerem que se tenha cuidado ao remover asserções
que podem ser derivadas de outras asserções, porque assim estas continuariam existindo na base.

Não é possível adotar como solução a restrição de derivação de predicados em efeitos, porque isso
tornaria praticamente impossível modelar qualquer ação em OWL. Algumas soluções propostas
são: (i) garantir de alguma maneira que a expressão que pode ser derivada não será inferida após
a aplicação deste efeito, (ii) fazer com que o motor de inferência apague todas as expressões
relacionadas (iii) ou incluir nos efeitos todos os predicados dependentes da expressão a ser
apagada.

No final são destacadas algumas técnicas de otimização para avaliação de pré-condições, já que
a performance do sistema é consideravelmente afetada pelo fato de o motor de inferência precisar
avaliar centenas de pré-condições. A proposta é aplicar os algoritmos existentes para resposta de
queries em ABox. Em cima desta questão são propostas três técnicas de otimização:

e Técnica 1: recuperar a lista de indivíduos correspondentes a cada conceito;
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e Técnica 2: cada indivíduo na query é testado individualmente para tentar encontrar uma
seqüência lógica no próximo indivíduo (encontrar dependência entre variáveis);

e Técnica 3: usar um algoritmo de recuperação de instâncias otimizadas projetado para mudanças

dinâmicas de ABox. O objetivo é eliminar todos os indivíduos irrelevantes com uma checagem
de consistência.

Foram realizados experimentos para avaliar estas técnicas, utilizando o problema dos satélites e

concluíram que a terceira técnica é melhor que a segunda que, por sua vez, é melhor que a primeira.
Cloncluíram também que o planejador sem a utilização do motor de inferência é mais rápido, embora

o Pellet não tenha sido rigorosamente otimizado.

Os autores finalizam o artigo, destacando que buscas em bases de conhecimento da Web Semântica

usando algoritmos da lógica de descrições se tornarão importantes e populares e, por isso, deverá ser
dada mais atenção as técnicas de otimização para estas buscas.

5.5 Uso de ontologias para planejamento

O artigo IMcCluskey and Cresswel1, 200õl foi apresentado durante a ICAPS 2005 e tem como
objetivo utilizar ontologias a fim de compartilhar estruturas e comportamentos de objetos, para
aliviar os problemas da engenharia de conhecimento para planejamento em IA.

Os autores destacam que o problema de reinventar domínios para cada aplicação de planejamento
é crítico. E proposto como solução para este problema que o usuário, em vez de desenvolver um
modelo de domínio, identifique as ontologias relevantes ao domínio e passe-as a um tradutor, que
transforma estas ontologias em uma linguagem de planejamento. Assim à medida que o uso de
ontologias prolifera na Web, será possível a um agente obter automaticamente conhecimento adequado

para resolver seus problemas de planejamento.

A implementação desta solução consiste inicialmente em inserir as ontologias descritas na lingua-

gem OWL-DL, no Protégé-2000. No desenvolvimento da oncologia será necessário observar alguns
pontos: as classes e os objetos, além de compartilhar o conjunto de propriedades e relações, deverão
compartilhar um conjunto de estados e o mesmo comportamento na mudança de estados. Esta de-
finição é fundamental para que a tradução possa ser feita de OWL para OC'L IMcCluskey and Liu,
20001, a qual é a linguagem utilizada. 0 0CL é a linguagem base do ambiente de planejamento
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G/PO IMcCluskey and Simpson, 20031

Alguns problemas encontrados durante a tradução de OWL para OCIL derivam do fato de mudar
o significado global de uma oncologia para uma visão local e subjetiva de um domínio: não existem
garantias que uma oncologia importada será completa ou adequada a uma tarefa de planejamento. A
solução inicial é produzir a transformação de OWL para OCL e depois permitir que o usuário valide
e retine o modelo através do aübierlte AIPO.

O processo de tradução consiste em três passos

1. construir um conjunto disjunto de tipos de objetos OCL de modo que se um objeto pertence
a um determinado tipo, então o conjunto de propriedades que ele possui são as mesmas de
qualquer outro objeto do mesmo tipo. Construir o conjunto de predicados, descrevendo e
relacionando os tiposl

2. Induzir as descrições de estado que objetos de cada tipo podem habitar e

3. Construir o conjunto de operadores e refinar o modelo, usando AIPO. A ferramenta OWL20CL
só obtém sucesso na tradução se a ontologia tiver informações sobre indivíduos do domínio
(ABox) e preferencialmente se tiver a propagação dos possíveis estados dos indivíduos.

No trabalho assume-se: (i) que todos os relacionamentos implícitos de subclasses podem ser
encontrados por um motor de inferência, utilizando para este propósito o RACER via Protégé2000;(ii)
a hierarquia entre propriedades não foi considerada e (iii) a definição de operadores de planejamento

em termos de transições entre classes definidas foi criada manualmente, uma vez que não é possível
dormir rnllHnn/'n nll nr'nn pml í'')\Ã/T.

\w vw WYWV v4++ v P ! UB

Um outro artigo IGruninger and Kopena, 20051 , também apresentado durante o workshop do
ICAPS 2005 expôs a necessidade de que padrões para troca de informação precisam suprir não só
a sintaxe, mas também a semântica de conceitos. Este trabalho propõe a utilização da linguagem
PSL (Process Specification Language) IGruninger and Menzel, 20031 para resolver principalmente o
problema de integração entre sistemas de planejamento com outras aplicações.

PSL consiste em uma ontologia composta de termos primitivos, definições e axiomas para os con-
ceitos do PSL. Ela possui três componentes principais que são o PSL-Core, Teorias PSL e Extensões.
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O PSL-Core é um conjunto de axiomas escritos em KIF (the Knowledge Interchange Formal) IGe-
nesereth and Fikes, 19921 , utilizado para descrever conceitos fundamentais para elaboração de pro-
cessos. Mais especificamente, o PSl-Core introduz quatro classes disjuntas: atividades, ocorrências
de atividades, támepoánts e objetos. Como suplemento dos conceitos do PSl-Core, a oncologia inclui
um conjunto de extensões que introduzem novas terminologias ao PSL. Uma extensão PSL fornece
lógica para expressar informações envolvendo conceitos que não estão explicitamente especificados
no PSI,-Core.

A preservação da semântica na troca de informações entre duas aplicações de software requer
mapeamento entre conceitos logicamente equivalentes na ontologia de cada aplicação. O desato de
integrar semântica é equivalente ao problema de gerar estes mapeamentos, determinando que eles
estão correios e fornecendo um veículo para execução destes mapeamentos, para traduzir termos de

uma oncologia para outra.

O conjunto de traduções de conceitos em uma oncologia de uma aplicação define um perfil de
integração semântica desta aplicação. Traduções de conceitos podem ser geradas de modo semi-
automático, usando a antologia PSL. Com aplicações PSL, tradução de definições tem uma forma
sintática especial, elas são bicondicionais na qual o antecedente é uma classe na oncologia da aplicação
e o conseqüente é uma fórmula lógica.

Os autores acreditam que, embora uma ontologia como OWL-S ofereça uma linguagem seman-
ticamente mais expressiva e formal em comparação a outras linguagens para serviços WEB, como
BPEL4WS e WSDL, a teoria do OWl-S não é clara e existem ambigüidades presentes na linguagem

pela sua dependência com deânições da linguagem natural. Com o PSL, por outro lado, tem-se
uma linguagem rigorosamente definida que é forte suficiente para definir uma grande variedade de

serviços e que é capaz de caracterizar explicitamente o alcance das capacidades de planejamento com
ambientes de software reais.

5.6 Robótica Cognitiva (Golos)

No artigo IMcllraith and Son, 20021 a linguagem Golog ILevesque et al., t9971 é adaptada e
estendida para a composição automática de serviços Web. Golos é uma linguagem de programação
lógica de alto nível, baseada no cálculo de situações.

Algumas das extensões propostas consistem na habilidade de permitir aos usuários a criação de
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restrições customizadas, a adição da construção arder, possibilitando a inserção de ações para atingir
pré-condições de ações a serem executadas posteriormente pelo programa e o desenvolvimento de
procedimentos genéricos.

A idéia geral deste método é que agentes de software poderiam raciocinar sobre serviços Web
para executar automaticamente descoberta, execução e composição de serviços Web. A requisição
do usuário e suas restrições podem ser representadas pela linguagem de primeira ordem do cálculo
de situações. Os autores imaginam cada serviço Web como uma ação que pode ser de dois tipos:

e PrimitiveAction: ações que alteram o estado do mundo ou ações de recuperação de informação
que mudam o conhecimento do agente sobre o estado do mundos

e ComplexAction: composições de ações primitivas

A base de conhecimento do agente fornece uma codificação lógica de pré-condições e efeitos de
ações dos serviços Web, na linguagem do cálculo de situações. Um serviço composto é um conjunto de
serviços atómicos conectados por construções de linguagem de programação procedural (if-then-esse,
entre outras).

É proposta também uma maneira de customizar programas Golos, incorporando as restrições das
requisições. Por exemplo, o consumidor do serviço pode usar uma escolha não-determinística para
representar que ação é selecionada numa dada situação ou usar um construtor para forçar a ordem
de execução entre duas ações. A geração do plano precisa obedecer à restrição predefinido.

5.7 Planejamento e algoritmos de combinação de tipos de dados

O artigo ICarman et al., 20031 possui dois objetivos principais: demonstrar como o problema de
composição de serviços pode ser visto como um problema de planejamento e introduzir um algoritmo
que testa combinações de tipos de dados que, utilizado junto com outro algoritmo de busca e execução,
permitirá a composição de serviços Web.

A representação de estados de um sistema que interage com um serviço Web pode ser descrita em
termos de mensagens que este serviço enviou e recebeu. A informação contida em cada mensagem
pode ser interpretada como uma descrição do mundo corrente. Ex.: uma mensagem de um serviço,
que especifica que a temperatura em São Paulo é 15oC, pode ser entendido como descrição de um
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mundo no qual a temperatura de São Paulo é realmente 15oC. Um estado é então descrito por um
conjunto de documentos, em que o documento mais recente pode ser assumido como o que carrega
a mais segura informação sobre o estado corrente do mundo. Esta descrição é considerada parcial,
pois sabemos apenas o que está descrito no conjunto de documentos em posse do planejador.

Além do problema de se ter somente uma observação parcial do estado, pode ocorrer o problema
de existir ambigüidade na descrição do estado. O planejador pode em alguns casos confundir-se com
o significado de um documento em particular. Ex.: ao obter a temperatura da cidade de Melbourne,
não sabemos ao certo se a informação retrata a temperatura de uma cidade na Austrália ou nos

EI.JA. A solução parcial para este problema, adorada no artigo, é assumir que existem padrões que
definem o domínio em particular.

As operações dos serviços podem ser vistas como as ações disponíveis ao sistema de planejamento,

porém diferente de planejadores normais, onde a semântica do operador é totalmente especificada,
aqui faltam quatro tipos de informações:

1. pré-condições em parâmetros de entrada: não sabemos que valores nos parâmetros causarão
sucesso ou falha na execução da operação. Ex.: pode ocorrer uma falha na operação purcha-
seOrder Íproduct/dJ de um serviço de vendas, se o product/d faz referência a um produto que
não existe no estoque.

2. prioridade de invocação de operação: em alguns casos a invocação com sucesso de uma operação

é dependente da execução de outra. Ex.: a operação -Lagar possui prioridade de execução se
comparada com outras.

3. conhecimento de valores instanciados em documentos de saída: como na saída é conhecido
apenas o tipo de dado e não um valor, não é possível prever o valor que será devolvido.

4 pré-condições e efeitos do mundo real: algumas pré-condições e efeitos de invocação de uma
operação não podem ser deduzidos automaticamente em parâmetros de entrada e saída, assim é
necessário ter um conhecimento prévio sobre semântica das operações Ex.: a operação purcha-

se/tem pode requerer um número de cartão como entrada e, após a execução, é esperado que
seja feito algum débito neste cartão. Esta semântica não é deduzida somente com a operação.

Em geral existem três abordagens para o planejador ganhar este conhecimento:
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e requerer padronização: acordo entre o fornecedor e o consumidor do serviços

e marcação de semântica do lado do servidor: com as tecnologias da Web Semântica, o for-

necedor do serviço Web faz marcação formal das operações disponíveis através de descrição
explícita de pré-condições e efeitosl

e interpretação de semântica do lado do cliente: colocar o conhecimento extra por trás do
sistema de planejamento.

Os estados inicial e meta, assim como os outros estados, são vistos como um conjunto de do-
cumentos. O estado inicial é disponibilizado ao planejador como informação local enquanto que o
estado meta é visto como um conjunto de documentos que o sistema precisa criar.

Após a adaptação do domínio como um problema de planejamento, os autores demonstram um

algoritmo que aposta no mapeamento entre conceitos por palavra-chave, para encontrar serviços Web
disponíveis para atingir um determinado objetivo. 0 7bpe .R4'atcháng ,41gohlhm utiliza regras para
efetuar mapeamento entre conceitos.

5.8 Planejamento baseado em regras

SWOlltD IPonnekanti and Fox, 20021 é uma ferramenta para criação de composições de serviços
Web usando geração de plano baseada em regras. Para especificar serviços Web, o SWORD não
dispõe dos padrões mais utilizados como o WSDL ou o OWL-S. Em vez disso, ele utiliza o modelo

Entidade-Relacionamento (ER). Um serviço é modelado por suas pré-condições e pós-condições. Eles
são especificados em um modelo que consiste de entidades e de relacionamentos entre entidades.

Um serviço Wéb é representado na forma de uma cláusula Horn, que denota que pós-condições são
atingidas se as pré-condições são verdadeiras. Para criar um serviço composto o usuário apenas
precisa especificar os estados inicial e final do serviço composto, então a geração do plano pode ser

atingida através de um sistema especialista baseado em regras. Além dos métodos de composição,
um ponto interessante neste trabalho é que os autores realizam uma discussão que o cadeamento

baseado em regras pode algumas vezes gerar resultados incertos se uma pré-condição não determinar

pós-condições únicas. Os autores discutem que resultados incertos podem ser evitados apenas quando
pré-condições são dependentes, em relação à sua funcionalidade, de pós-condições dentro do serviço.

Outra técnica de composição baseada em regras é apresentada em IMedjahed et a!., 20031. O
método usa regras para determinar quando dois serviços podem ser compostos. A abordagem da
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composição consiste de quatro etapas

8 fase de especificação: habilita a descrição de alto nível das composições desejadas, usando uma
linguagem chamada Composite Service Specification Language (CSSL);

8 fase de combinação: usa regras de composição para gerar planos compostos que atendam à
requisição do usuário;

e fase de seleção: se mais de um plano é gerado, o usuário seleciona um plano baseado em
parâmetros de qualidade como custos

e fase de geração: uma descrição detalhada do serviço composto é automaticamente gerada e
apresentada ao usuário.

Nesta abordagem o mais importante são as regras de composição porque são elas que definirão como

o plano será gerado. Estas regras consideram a semântica e a sintaxe das propriedades dos serviços
Web como, por exemplo, podem testar se o tipo de dado de saída de um serviço é compatível com
o tipo de dado de entrada de outro serviço. Além disso, testam compatibilidade entre domínios,
categorias e propósitos entre dois serviços, entre outros.

5.9 Outros

Além destes exemplos podemos citar também as ferramentas BPEL4WS e o Web Services Toolkit

(WSTK), que são sistemas de para criação de fluxo de transições (workHow), desenvolvidos nos
laboratórios de pesquisa da IBM. Embora este último utilize um planejador para a composição de
serviços, a construção de operadores a partir da descrição do serviço não é completamente automática

pela falta de um mecanismo de obter conhecimento do domínio no WSDL.

Um outra abordagem é proposta em IPeer, 20031, na qual é apresentada uma forma de anotar
semanticamente o próprio documento WSDL e posteriormente transforma-lo em PDDL.



CAPÍTULO 6

Ferramenta WEBRPZam

Nos capítulos anteriores foi discutido: (i) como clientes interagem com serviços Webl (ii) como
utilizar as tecnologias da Web Semântica para descrever serviços Web Semânticos e (iii) como utilizar
o sistema de planejamento JSHOP2 integrado a um motor de inferência para realizar a composição
destes serviços. Neste capítulo, será apresentada uma ferramenta, chamada de WEBRPlan, capaz

de gerenciar todo o processo de composição de serviços Web e o fluxo de dados entre estas novas
tecnologias.

6.1 Suposições feitas pela ferramenta W.E.BRPZan

Como foi dito anteriormente o processo de composição de serviços Web pode ser dividido em três

grandes etapas: descoberta, composição e execução automática de serviços Web. O problema da
descoberta automática de serviços não será tratado, sendo o principal objetivo deste trabalho tratar
as duas etapas de composição e execução de serviços Web previamente selecionados.

A principal característica da ferramenta WEBRPZan é permitir que o usuário crie suas próprias
redes de tarefas (processos dos serviços Web) e obtenha planos gerados automaticamente. Para isso,
neste trabalho, são feitas as seguintes suposições:

e só será possível realizar a composição de serviços Web se eles forem descritos semanticamente,
isto é, segundo a recomendação da Web Semântica. Uma vez que a Web Semântica ainda não

é realidade, pois existem apenas alguns exemplos de serviços Web Semânticos na Web anual, a
ferramenta WEBRPian transforma descrições de serviços em WSDL para OWL-S. Para isso, foi

87
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implementado na ferramenta WEBJ?Piam um editor que permite a tradução gemi-automática
de arquivos WSDL para OWL-S, em que os processos compostos e suas pré-condições e efeitos
são inseridas manualmente;

e existem ontologias relacionadas aos Serviços Web selecionados. Assim, a descrição OWl-S dos

serviços Web ainda deve ser modificada com a adição de marcações semânticas de acordo com
estas ontologiasl

e a composição de serviços Web é um problema de planejamento hierárquico. Desta forma, a
ferramenta WEBRPJan utiliza o sistema de planejamento de hierárquico JSHOP2. Para des-

crever serviços Web Semânticos em termos de operadores e métodos de planejamento JSHOP2,
foi também implementado um editor que permite a tradução de processos OWL-S em tarefas
na linguagem JSHOP21

e as informações obtidas durante a composição de serviços Web não são alteradas durante o
intervalo de tempo entre a recuperação de informação e a execução do serviço. Esta suposição

pode ser contornada da seguinte forma: se esta condição for violada, a ferramenta receberá
uma mensagem de erro da execução do plano gerado (invocações de serviços Web que devolvem
falha) e a ferramenta WEBRPZart pode ser usada para fazer uma nova chamada ao JSHOP2
para replanejamento.

6.2 WZ.B.R.Piam

A ferramenta WEZ?RPZan foi implementada em JAvA e possui quatro funções principais

+ Seleção de serviços Web para composição e seleção das ontologías relacionadas aos
serviços selecionados;

e Conversão das descrições dos serviços em WSDL para OWL-S;

e Conversão das descrições dos serviços em OWL-S para tarefas JSHOP-2;

e Composição de serviços 'Web
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6.2.1 Seleção de serviços Web para composição e seleção das ontologias relacionadas
aos serviços selecionados

A descrição dos serviços Web pode utilizar termos definidos em outras ontologias. Estas ontologias
devem ser inseridas na base de conhecimento. Além disso, o usuário também tem a liberdade de
adicionar na base de conhecimento quantas ontologias e instâncias de ontologim julgar úteis para
o WEBRPZan realizar as composições. A Figura 6.1 mostra a interface do sistema que permite
adicionar as ontologias.

llttp://exem plc) brlontologias/Euro.owll

.

Figura 6.1: Adicionando antologias na base de conhecimento

6.2.2 Conversão das descrições dos serviços em 'WSDL para OWL-S

Uma vez que os serviços Web selecionados são descritos em WSDL, é preciso transforma-los na
[inguagem OWL-S (no futuro, acredita-se que os serviços Web já estarão descritos nesta linguagem) .
Assim, o usuário deverá carregar cada um dos arquivos WSDL no editor, com o botão Carregar
Arquivo WSDL, como mostra a Figura 6.2.

Uma vez que o usuário carrega um arquivo, é possível executar a operação "Salvar / Gerar
OWL-S". Esta operação é executada pelo WEBRP an da seguinte maneira: é feita uma chamada
à ferramenta WSDL20WLS ISoftLab, 20061, passando como parâmetro o nome do arquivo WSDL,
que gera quatro arquivos com as instâncias das ontologias ser"t/áce, pro#ie, process e groundáng do
OWL-S. Se os arquivos forem gerados com sucesso, a ferramenta devolve uma mensagem, exibindo
a localização temporária dos arquivos, como mostra a Figura 6.3.

6.2.3 Conversão das descrições dos serviços em OWL-S para tarefas JSll10P2

O resultado da tradução automática com o WSDL20WLS é uma instanciação completa da anto-
logia groundíng e parcial das ontologias pro#ie e process que serão armazenadas na base de conheci-

mento. Mas antes de armazenar a instância da antologia process, as pré-condições dos processos não
estão ainda especificadas. Desta forma, para completar a descrição dos serviços Web em OWL-S é
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Figura 6.2: Carregando arquivos WSDL no editor

preciso inserir processos compostos, pré-condições e efeitos manualmente. Para isso, o WEBRPZan
fornece um segundo editor, que permite carregar arquivos OWL-S e modifica-los manualmente, antes
de transforma-los na linguagem do planejador JSHOP2.

Assim, são duas as modificações que podem ser feitas na representação dos processos do serviço
Web (instância da oncologia process):

l Inserção manual de processos compostos, pré-condições e efeitos, como foi descrito na Seção
4.4.1. Este trabalho propõe uma forma original de descrever estas informações, isto é, usando

a linguagem SPARQL para recuperar informações e usando operadores relacionais do JSHOP2

(1 =, <, <=, =, >=, >) para testar expressões complexas que envolvam as informações recupe'

rodas.

2. Caso exista e tenha sido selecionado um conjunto de ontologias relacionadas aos serviços Web se-

lecionados, o usuário poderá ainda inserir no documento OWL-S algumas marcações semânticas
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Figura 6.3: 1-'ransformação com sucesso de WSDL para OWL-S

segundo estas mesmas antologias

Finalmente para transformar o documento OWL-S na linguagem do JSHOP2, o usuário deve car-
regar arquivos do tipo process, que contêm especificações dos processos e executar a operação " Salvar

/ Gerar ações". Neste momento, o WEBRPlan executa um parser, chamado de SHOP'lYanslator
(versão 1.1), desenvolvido pela Universidade de Maryland IMindswap, 20061 , que faz uma trans-
formação parcial dos processos OWL-S no formato da linguagem JSHOP2. O SHOPb'anslator não
faz tradução de pré-condições e efeitos, por isso é também necessário efetuar alterações manuais nos

arquivos, inserindo nas tarefas referências às consultas SPARQL. As tarefas JSHOP2 geradas serão
armazenadas numa lista que será mais tarde disponibilizada para o usuário criar sua rede de tarefas.
A Figura 6.4 mostra a tela deste editor.
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Figura 6.4: 'nansformação de OWL-S para JSHOP2

6.2.4 Composição

Com os arquivos WSDL, OWl-S e tarefas JSHOP2 gerados já seria possível ao WEBRPZan
disponibilizar tarefas para composição. Caso o usuário, para descrever seus serviços, pré-condições

e efeitos, tenha utilizado termos de uma antologia, esta deverá ser carregada no sistema juntamente

com as demais ontologias. O usuário tem a liberdade de acrescentar outras antologias e instâncias
que julgar úteis para o WEBRPZan.

O W/EBRPZan armazenará todas estas informações em uma pasta dentro do sistema. Estes

arquivos funcionarão como uma base de conhecimento do sistema e serão usados nas próximas etapas
do processo. Dependendo da quantidade de informações, o ideal é que este tipo de informação seja
armazenada em um banco de dados, porém somente para a execução do exemplo desta dissertação
isso não será necessário.

A Figura 6.5 mostra todas as informações discutidas, que serão necessárias para compor a base
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de conhecimento do WEBRPian

WSDL

AdiÇàodo
pré"condições e eleitas

iqdiçào der Q nc s

Ontologia3 B
Instãndas OWL
da domínio do

aPllcaÇM

Base do Conhecimento

Figura 6.5: Informações iniciais

Modelagem do problema e construção do domínio

Com as informações armazenadas, o sistema monta uma lista de tarefas primitivas e compostas
que o usuário poderá usar para criar sua própria rede de tarefas. Esta lista é disponibilizada do lado
esquerdo da tela de composição, como mostra a Figura 6.6. A rede de tarefas pode ser montada,
selecionando tarefas que estejam na lista e inserindo os parâmetros que a tarefa requer. Os parâmetros

poderão ser instâncias das ontologias que o sistema possui armazenadas. A rede de tarefas criada
será passada como o problema para o JSHOP2.

O domínio de planejamento será criado pelo conjunto de todas as ações transformadas de OWl-S
para JSHOP2 na etapa anterior. O estado inicial do mundo é dado pelas instâncias das ontologias
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Figura 6.6: Criação de uma rede de tarefas

que existem na base de conhecimento do agente. Toda interação com o estado é feita pelo motor
de inferência em cima destas instâncias, portanto não existe criação de predicados na linguagem do
JSHOP2. Na Figura 6.7 temos a rede de tarefas e a base de conhecimento da ferramenta passando

por uma interface que transforma estas informações numa linguagem utilizada pelo JSHOP2.

Planiljamento e Execução

Para gerar o plano, o usuário escolhe a opção " Gerar Plano" e com o domínio e o problema gerados
na linguagem JSHOP2 o WEl?RPZan inicia a etapa de colete de informação e decomposição do plano
conforme a Figura 6.8.

C) WE.BRPZan passa um arquivo do tipo " problema"com a rede de tarefas escolhida pelo usuário

para o JSHOP2, que inicia o processo de decomposição das tarefas. Neste momento o WEBRPlan
invoca o JENA2 para gerar um novo modelo baseado no estado do inicial do mundo. Adotaremos
a abordagem de gerar todas as triplas que poderão ser ou não relevantes para as futuras consultas.
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Figura 6.7: Modelagem do problema e construção do domínio

Assim as consultas serão diretas sobre os dados ingeridos. Segue um exemplo de criação do OWL
Reasoner e modelo de inferência através do JENA2:

Reasoner reasoner H ReasonorRegistry.getOWLReasonero ;
r a$on r reasoner .bindSchema(sçbema) ;

In,fModel infnodel = ModelFactory. createlnfModel(reasoaer, data)

Em todos os momentos que for necessário efetuar interação com o estado do mundo, o JSHOP2
chama uma interface de integração com o JENA2, que chamaremos de Avaliador. O Avaliador é
composto por um mecanismo de avaliação de pré-condições, de recuperação de valores e de atribuição
de efeitos. Quando o JSHOP2 precisa avaliar uma pré-condição, ele invoca o Avaliador passando como

parâmetro uma referência para a localização da pré-condição na base de conhecimento. Vimos no
capítulo 4 que uma pré-condição consiste em uma consulta no estado do mundo, criada na linguagem

SPARQL. O Avaliador utiliza as classes do JENA2 para efetuar as consultas em cima dos dados
inferidos. O WEBRPian permite que o usuário visualize todas as consultas feitas nas ontologias
como mostra a Figura 6.9. Segue um exemplo da criação, execução e recuperação do retorno de uma
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Figura 6.8: Planejamento e execução

consulta feita pelo Avaliador através do JENA2

Query query = QueryFactory. crente(queryString)
QueryExecution qexec = QueryExacutionFactory . crente(query . uiodel)
ResultSet resulta = qexec.execSelectO

Se o Avaliador não conseguir recuperar instâncias necessárias para resolver as pré-condições, ele
invocara serviços Web através das ações de recuperação de informação e fará novas tentativas de
resolver as pré-condições. A invocação é feita passando como parâmetros o nome de um serviço, o
nome da operação e os parâmetros necessários para a execução da operação, como no exemplo:

Dynaniclnvoker.retVa]ue(nev StringE] {"http:// /8ervico?vsdl " , "nomeOperacao " , param , paran2})

Para aplicar efeitos, o Avaliador transformará as novas informações em OWL e as adicionará
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Figura 6.9: Consultas JENA2 - AKQ

nas ontologias que representam o estado do mundo, novamente com as classes do JENA, através de

operações Gamo updateParameter(Recurso, propüedade,objeto), createlndiuidual e remove.

Uma vez que o plano é gerado, o usuário pode visualiza-lo como mostra a Figura 6.10. Como
o JSHOP2 não pode lidar com caracteres especiais (como #) muito utilizados em arquivos XML, o
plano gerado terá identiÊcações numéricas, que serão referências a instâncias. Com isso é possível
chamar a opção de execução, que consiste na invocação do cliente de serviços Web, passando uma a
uma as operações que devem ser executadas. Se o plano falhar, o usuário tem a opção de gerar um
novo plano a partir de novas informações que serão adicionadas ao estado do mundo ou, se possível,

desfazer o plano a partir de operações que sejam previamente indicadas como transições específicas
para cancelar a execução de uma operação.

                   

PREFIX rdf:<hHp:l/wwww3 org/1 999/02/22 rdFsynlax-ns#> SELECT 7xWHERE {vpassa rdf:tape euro:passagem 71

PREFIX rdf:<hRp:/Mwwwr3 orgfl g99/02122-rdf-syntax-ns#> SELECT çxv\rHERE t ?acomodação rdf=bpe euro:hotel '

?REFIX raf:<hHp:/fv v /w3 org/l g99/02.r22-rdGsyntax-ns#> SELECT ?x \íVHERE { ?acomcdacao rdf:bpe euro:hotel '

PREF IX rdf «hRp:fMvfww3 0rg/1 999/02f22-rdGsyntax ns#> SELECT ?x \NHERE t ?dlst rdí:brpe euro:dlst ?dtst euro:(

$ELECT ?xWHERE { euro:cl euro:saldo ?x }

> PREFiX rdf=<t Rp:JMwww3 otgí1 99g/02J22-rdf-syntax-ns#> SELECT ?x WHERE {?passTrem rdf:tape euro:passage

$ELECT ?xWHERE { euro:cl euro:saldo ?x }

> PREFix rdí:<tlRp:JMwww3 0tgf1 999f02/2?-rdÉsyntax-ns#> SELECT ?x WHERE { ?passTrerri ídf:tape Bufa:passage

p SELECT ?x WHERE { euro:cl euro:saldo ?x }

> SELECT ?xWHERE { ?carro euro:custaAluguef ?x.}

> SELEÇT ?xWHERE { cura:cl euro:saldo ?x.}

B SELECT ?xwHERE {?acomodação euro:id ?id ?acomodacaa euro:diária ?t FiLTER (?td =2) )

» PfiEFD( rdf:Chip:/fmh/ww3 org/1 999/82{22-rdÉsyntax-ns#p $ELECT?x WHERE {'?temo rdf:tape euro:temperatura. ?l 
l         P  
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Figura 6.10: Plano gerado



CAPÍTULO 7

Estudo de caso do WEB.Z?.Z)Zam:

composição de serviços de viagem

Neste capítulo será descrito um estudo de composição com a ferramenta WEBRPZan. Este es-
tudo de caso consiste em mostrar todo o processo de composição de serviços Web para o cenário
Europa, visto no capítulo 4 e especificado no Apêndice A. Para planejar esta viagem, um usuário
do sistema WEZ?RPian poderá fazer composições dos serviços de compra de passagens, reserva de
hospedagem, compra de ingressos para passeios turísticos e agendamento de compromissos. Por não
ser possível efetuar este tipo de transação em serviços Web reais, os serviços Web utilizados para este
experimento foram construídos exclusivamente para este problema. Estes serviços, no entanto, estão

implementados em um servidor Web que poderá ser acessado externamente, sendo que a comunicação
entre o IVE.BRPZan e estes serviços segue os protocolos de comunicação Web.

Neste trabalho, supomos que os serviços Web não estão previamente descritos em OWL-S e,
portanto, os arquivos WSDL são transformados em OWL-S dentro da ferramenta WEl?RPZan.

7.1 Criação dos serviços Web

Para execução do exemplo, foram criados cinco serviços Web, com as seguintes finalidades

1. Agenda: possui a operação marca-agenda, que adiciona compromissos na agenda do turistas

99
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Os serviços Web implementados foram disponibilizados em um servidor Tomcaf IApache, 20011,

um servidor de aplicações Java para Web que é software livre e foi desenvolvido pelo projeto Apache
Jakarta. O Tomcat é um Container Web, parte da plataforma corporativa Java Enterprise Edition
(J2EE ou Java EE) que abrange as tecnologias Servlet e JSP. O Tomcat tem a capacidade de aduar
também. como servidor Web/HTTP ou pode funcionar integrado a um servidor Web dedicado como
o Apache httpd ou o Microsoft llS.

O Axis IApache, 20011, também do projeto Jakarta, é essencialmente uma implementação do
protocolo SOAP que possibilita a construção de clientes, servidores e gateways que processam SOAP.
Além disso, o Axis inclui suporte para WSDL, como geração de classes lava a partir de arquivos
WSDL e possibilta monitoração de pacotes TCP/IP. Utilizaremos no exemplo a monitoração de
SOAP do AXIS, para verificar a troca de mensagens do WEBRPZan com os serviços Web.

7.2 'nansformação WSDL para OWL-S

Através do editor, os arquivos WSDL dos serviços são passados pela ferramenta WSDL20WLS.
Para cada serviço são geradas as quatro ontologias que compõem o OWL-S. No arquivo de processos
gerado, foram adicionados os processos compostos manualmente que, neste exemplo, correspondem
aos quatro processos compostos: viajar, planejar-viagem, transportar e marcar-passeios.

Para adicionar os processos compostos, foram utilizados conceitos definidos na oncologia do
domínio Euro.owl (Figura 7.7). Neste estudo de caso, todos os serviços compartilham conceitos da
ontologia Euro.owl, mas em muitos casos reais, serviços Web poderão utilizar ontologias diferentes
para definição de conceitos. Nesses casos, seria necessário criar um mapeamento entre as ontologias.

Além dos processos compostos, foram criadas pré-condições e efeitos nos processos atómicos, da
maneira descrita na Seção 4.4.1. No processo aluga-cam'o, por exemplo, foi adicionada uma pré-
condição que verifica se o turista possui dinheiro para alugar o carro:

<expr:val expr:id="vala">
SELECT ?x WHERE { euro:cí euro:saldo ?x.}

</expr:vala

<expr:val expr:id="va12">
SELECT ?x WHERE { ?carro euro: custoAluguel ?x.}

</expr:vala
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<expr:tese expr:id;"testa">vall > va12</expr:testa

7.3 Criação de tarefas JSHOP2 - construção do domínio e modelagem do pro
blema

Os processos então são transformados em tarefas JSHOP2. Conforme o algoritmo visto na Figura
4.7, todos os processos atómicos são mapeados em tarefas primitivas do JSHOP2. A tarefa aZuga-

carro, por exemplo, que tem como pré-condição que o turista tenha saldo no cartão para alugar um
carro, âcaria da seguinte maneira, supondo que tenha sido definido o prefixo trünsp. equivalente a
<http ://exemplo . br/ontol-ogi.a/transp#> :

( :operador(! aluga-carro?pessoa?dia?cartão)

((cala AvaliaPrec maior

(cala- transp:vall) ; salda da cartas
(ca[[ transp:va12) ;a]ugue]. de carta

) )

o o
)

O termo euro;uaZ] equivalente a <http : //exenp].o - br/ontologi.a/transp#vall> foi definido como SELECT

?x moRE euro:cl ewo:saldo ?x. , que corresponde a uma consulta na oncologia Euro.owl procurando
o saldo do cartão "cl" . O termo euro.'uaZ2 equiva]ente a <bttp ://exemplo .br/onto].ogia/transp#va12>

foi deânido como SH.EC'r ?x WHERE ?carro euro:custoAl-uguel ?x. , que corresponde a uma consulta na

ontologia Euro.owl procurando o custo do aluguel de um carro. A expressão jaZZ .4uaZãaPrec maior
corresponde a chamada externa do JSHOP2 ao Ava]iador, so]icitando que este veri6que se uaJ] .4
ua{2. O Avaliador fará as consultas correspondentes para recuperam' estes valores antes de efetuar o

Vejamos agora como é traduzida a tarefa composta Flamejar-viajem. Para tornar o exemplo mais
legível, a chamada externa passando a identificação da pré-condição, será substituída pela consulta
correspondente:

teste

PREFIX e\iro : <http://exemplo br/antologia/euro#>
PREFIX rdf : <http://vsm.v3 . org/1999/02/22-rdf-syntax-as#>
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( :methad(planejar-viagem?pessoa?cartão?de?para)

(

SELECT ?x

bmERE {?passagem rdf :type cura:passageu-
?passagelü euro:de euro:<?de>

?passagem euro :para euro :<?param

?passagem eixo:dia ?d.

?acolüodacao euro:aoLocal euro: <?param
?acomodacao euro:dia ?d.

?acomadacao euro:id ?x }"

)

((transportar?pessoa?cartão ?de?para ?dia)
(!marca-agenda?para?pessoa?dia)
( !reserva-hospedagem?x?cartão?dia)
(1lüarca-agenda ?x ?pessoa ?dia)
(marcar-passeios?pessoa ?cartão ?para?dia))

)

A consulta consiste em localizar os dias (?d) que tenham passagens do local, passado como
parâmetro ?de, para o local passado como parâmetro em ?pam. Para esse mesmo dia são procu-
radas acomodações na mesma cidade. Uma das acomodações retomadas em ç'z será passada como
parâmetro para as tarefas a serem decompostas: .rreserua-hospedagem e .rmarcar-agenda. A data
recuperada também será passada como parâmetro nas demais tarefas.

As demais tarefas foram traduzidas de maneira equivalente. O conjunto será passado como
o domínio do problema para o JSHOP2. O sistema disponibiliza uma lista de todas as taJ'efas do
domínio que podem ser utilizadas para construção da rede de tarefas. No cenário, é escolhida a tarefa
composta uÍalar para ser a rede de tarefas passada como problema, com os parâmetros "pessoa :;
Juliana", "cartão = cl" , "de = saopaulo", "para - (pauis romã)" , como mostra a Figura 7.2.

Esta rede de tarefas é transformada em um problema JSHOP2:

(defproblen problen Galopa

((viajar juliana cl saopaulo (Ralis rema)))
()

)
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Tarefasescolhidas
alar üajar pesca l!!yligeã cartão Ílill de l!!gpgyipl para lle!!!gllglDg11

Figura 7.2: Rede de tarefas escolhida

Note que não é adicionada nenhuma informação em termos de fluentes na deânição do problema.
O estado inicial é representado somente pelas instâncias da ontologia Euro.owl. Nestas instâncias
foram imeridas informações de passagens, acomodações e passeios turísticos de acordo com o estado
inicial descrito na Seção 4.2.2. Informações referentes à distância entre cidades e temperaturas não
foram inseridas propositalmente, para que o sistema invoque serviços Web a fim de coletar este tipo

de informação.

7.4 Planejamento e Execução

Com o problema, domínio e estado inicial preparados, é executada a operação para gerar o plano.
Durante o planejamento o WE.BRPZan permite que sejam visualizadas todas as consultas feitas nas
antologias para avaliação de pré-condições. Entre estas consultas temos, por exemplo:

(i) Busca por vagas em hotéis de Paria para o dia primeiro

PREFIX euro : <http://exemplo .br/antologia/euro#>
PREFIX rdf : <http://w\m.v3 .arg/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?x

WHERE { ?aconodacaa rdf :type euro:hotel.
?aconodacao olho: id ?x.

?aconodacao euro:noLocal eira:pauis.
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?acomodacao euro:dia ?dia

?acomodação euro:vagas
?a\nmVagas.

FILTER (?dia =1).

FILTER (?numVagas > O).}

(ii) Busca de passagens aéreas entre São Paulo e Paria para o dia primeiro

PREFIX euro : <bttp ://exemplo . br/ontalogia/euro#>
PREFIX rdf = <http ://wlm. v3 . org/í999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?x

WHERE -C ?passTrem rdf :type euro :passagenAerea.
?passTrem euro:custo ?x.

?passTrem euro : de euro : saopaulo .

?passTz'en euro :pala euro : paras.
?passTreilü euro:di.a ?día.
FILTER (?dia = 1)}

(iii) Busca por pontos turísticos de verão na cidade de Paras

PREFIX euro : <http://exemplo .br/antologia/euro#>
PREFIX rdf : <http : //vlm . w3 , arg/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
SELECT ?x

WHERE {?pto rdf:type euro:ptaVarao.
?pta euro:ficaEm euro:paria. ?pto euro:íd ?x}

Todas as consultas efetuadas são exibidas em uma janela do sistema, como mostra a Figura 7.3.

Para monitorar a troca de mensagens SOAR entre o WEJ?RPia7z e as operações de serviços Web,
para colete das informações de distância e temperatura, foi iniciado o SOAP Monitor, que é uma
ferramenta que vem com o AXIS, com a finalidade de monitorar todo o tráfego de protocolo SOAP
no servidor Web. Mensagens que não são criptografadas são exibidas normalmente pelo monitor.
Pelo SOAP Monitor observamos que o IVEZ?RPian fez quatro chamadas ao serviço Euroinfo, como
mostra a Figura 7.4.

Nas quatro requisições que fez aos serviços Web o WEBRPZan recuperou as seguintes informações,
lembrando que estes valores foram colocados apenas com o objetivo de execução do exemplo e não
retratam a realidade: (i) a distância entre São Paulo e Paris é 10.000 km, (ii) a previsão da tempe-
ratura em Paria para o dia primeiro é de 20 graus, (iii) a distância entre Paris e Romã é 1.530 km e
(iv) a previsão da temperatura em Rama para o segundo dia de viagem é de 5 graus.
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@ g

PFIEFIX rdf:<http:/i-/-/ -oó/.'-/v3.arg/l ggg/02/22-rdf-s\yrltaz-ns#) SELECT ?x WHERE {'2passa rdf:tape euro:passagem. ?pa:

PREFIX rdf:<http://ú/-/-/-w.'-/v3.órg/] ggg/í]2/22-rdf-s'/ntaz-riso) 6ELECT ?x WHERE { oacomodacao rdf:tape euro:hotel. ?a

PREFIX rdf:<http:/ó/-/-/-/-/-/.l/-/13.rDrg/l ggg/ü2/22-rdf-sçyritaz-n3#p SELECT '2x VVHERE { ?8cüríiodãcao rdf:t/pe euro:hotel. 'Pa

PREFIX rdf:ehttp:J/-/-/-/-/-/-/.-/v3.arg/l ggg/r12/22-rdf-ç'/ntaz-ns#> SELECT 7xWHERE { ?dist rdf:Vpe euro:dist ?dlst euro:de

SELECT 'Pz'-/-/HERE { euro:cl ourru:saldo 'Pz.}

PFIEFIX rdf:<http://'-//-/-//-/.'-/-/13.rurg/l ggg/[32/22-rdf-s'/ntaz-ns#p SELECT ?x WHERE { 7passTrern rdf:t/pe Dura:passagernJ

BELEÇT 7z\AÍHERE { euro:çl eurro:saldo '7z.}

PREFIX rdf:<http://'f-/ -/-/v.'-/v3.org/l ggg/02/22-rdf-3lyntax-rl$#) SELECT ?x WHERE { ?passTrern rdf:bype euro:passagem'

SELECT ?x\r-/HERE { euro:cl Dura:gãlrdo ?z.}

8ELECT?x w/HERE { 7carro eurra:custos.luguel?z.}

SELECT?zW/HERE { euro:cl euro:salda?z.}

SELECT '2Z VvHEF2E {?acrurr]odacaí] euro:id 'Pld.?ãcorROd8cao euro:diária?x. FILTER(?id =2).}

PREFIX rdf: <htlp:/i\ -/-/-/-/: 1(3.
l

Figura 7.3: Todas as consultas efetuadas no exemplo

Se os serviços estiverem indisponíveis durante o planejamento, surgirão mensagens de erro como
na Figura 7.5 e o plano não será gerado.

O seguinte plano solução foi gerado pelo JSHOP2=

( ! compra'passagem'aérea juliana saopaulo pauis 1.0 cl)
( !barca-agenda paras juliana l. O)

(!reserva-hospedagem 2.0 cl l.O)
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# SOAR Monitor Application

l sütQ i 14a'úto'@

39:36
37

Titne:Og:39:35 TaíQüSelüicaEuratMo : . : , : :; -,, ; $!glgconlptçte
$94P!+qylg... : .. 1 . i :: :. J..: ...::l:.$94B118bWB.

<?xnl v©=3iQDnítl.O" encoding-"utí-8"?> ll<?xml vetsio "I.O" encodingn"UTF "?>

<soapenv:Envelope xmlns : soapenvn"htcp ://scbemas . xmlsoap. odl<soapenv: Envelope xmlns : soepcnv""htcp ://schenns . xmlsoap.org/soar/en'
<soapenv: Body> ll <=oapetiv: Body>

.<nsl : obtemDistancia soapenvi enccding$tylee"http://schq <nsllobtemDístanciaResponse soapenv:encodíngstyi.e="btt;p://scheJmi
<dc xsi: tape'"xsd: st;z'ing't>3aopaulo</de> 11 <obcemDistanciaRecurn xsi: tape''+xsd: int">10000</obtemDistancíiH
apara xsi: cype'"xsd: string">paris</param li </nsl:obtemDístancíaResponse>

</nsl : obtcmDíst;ancla> ll </soapenv: Body>

</soape !xv: Body> 1 k/soapenv : Etxve tope >

</soapenv : Enfie lope>

TaíQetSelvice:Eurottlfo
. il

aH

Figura 7.4: Request e responde monitorados pelo AXIS Soãp monitor

(!marca-agenda 2.0 juliana 1.0)

(!comprar'ingresso 4.0 cl l.O)

(!marca-agenda 4.0 juliana l.O)

( ! colapra'passagem'trem juliana paras

( !marca-agenda Tona ju].cana 2 . O)
(!reserva'b08padagem 1,0 c1 2.Q)

( !barca-agenda 1.0 juliana 2.0)
(tconprar'ingresso 3.0 c1 2.0)
(!marca-agenda 3.a juliana 2 .O)

roda 2.0 cl)
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Taro'as üslian$kfeís íq:Feras:elçlj!!gg!
Majarll vhjar - pessoa bli311d cartão lçll de Íl3epliZd para iÉp!!!g !gglU

jexception caught: lava.net.ConnectException: Connection reíused: connect
Exception caught: java.netConnectException: Connection reíused: connect

Figura 7.5: Todos os serviços estão indisponíveis para o planejamento

Como o JSHOP2 não consegue tratar caracteres especiais, muitos dos valores do plano correspon-

dem a identificações de instâncias. Por exemplo, a tarefa (preserva-hospedagem 2.0 cl 1.0) consiste
em reservar hospedagem na acomodação de IZ)=2, que no caso é o hotel Sansannet, como mostra a
Figura 7.6 gerada através do Protégé.

Substituindo os ãds correspondentes às instâncias, para tornar o plano legível, este ficaria da
seguinte maneira:
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:liam'ia p'R
ID.0

n$Locat

+ país

Figura 7.6: Acomodação de id;:2 é o hotel Sansonnet

(! compra'passagem-aérea juliana saopaulo paria l.O

(!marca-agenda pauis juliana l.O)

( preserva-haspedagen sansonnet c! í . O)
( ! marca-agenda sansonnet jul-tara l . O)
(! colüprar'ingresso TourEiffel cl l.O)
( ! Eaarca-agenda TourEiffel- juliana l . O)
( ! caüapra-passagem-tren juliana paria roüia 2 . O cl)
(!marca-agenda rama juliana 2.0)

(!reserva-hospedagem positano ç1 2 .O)

( flaarca-agenda positana juliana 2 . O)
(! colüprar'ingresso pantheon cl 2.0)

( !marca-agenda pantheon juliana 2 .O)

cl)

Note que o WEBRPlan conseguiu recuperar instâncias da classe passagemÁerea, utilizando apenas

o termo passagem e instâncias da classe hotel, utilizando o termo acomodacao. Isso se deve ao fato
de que as consultas são todas executadas em cima do modelo inferido pelo JENA2 e não no modelo
original.

 
rm l díviauú l+lSüiuornü l (iistorlü óftiúd)

JA.....t..n- ri3 1# t. H:
PraPerly l :vün i L«X

H rdf6:caim#lt

 
vdw lyH

 P $ x
   
2 n
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Tabela 7.1: Análise de desempenho

Este plano é passado para o cliente de serviço Web que se encarregará de traduzir o plano da
linguagem JSHOP2 para invocações aos serviços Web. Com a execução do plano, o turista poderia,

por exemplo, receber suas passagem.s aéreas, reservas de hospedagem e ingressos pelo correio. O
turista também teria uma agenda com todos os compromissos marcados. Esta agenda funciona como
um novo plano que tem como executor o próprio turista. Ele será responsável, por exemplo, por se
deslocar entre aeroportos e acomodações, baseada nas informações de sua agenda.

7.5 Análise do estudo de caso

O estudo de caso realizado foi proposto pala verificar a viabilidade do modelo proposto para

composição de serviços Web, em especial para veri6car a viabilidade do uso do planejador JSHOP2
integrado ao JENA2 com colete de informações na Web.

Os resultados confirmaram a viabilidade das tecnologias empregadas, bem como mostraram um

desempenho em termos de tempo satisfatório, conforme mostra a Tabela 7.1. Foram feitas com-
parações de desempenho com três abordagens diferentes para resolver os problemas propostos no
estudo de caso (Tabela 7.1): (í) utilizando o JSHOP2 com todas as informações do estado do mundo
fornecidas na entrada do planejadort (ii) utilizando o JSHOP2 integrado ao JENA2 e recuperando
informações sobre o estado do mundo da base de conhecimento e (iii) utilizando o JSHOP2 inte-
grado ao JENA2 recuperando informações sobre o estado do mundo da base de conhecimento e ainda
coletando informações através de invocações aos serviços Web.

A Tabela 7.1 mostra o tempo em segundos, que cada uma das técnicas utilizou para resolver o

problema com diferentes quantidades de cidades que o turista deseja visitar:

ANÁLISE DE DESEMPENHO

Técnica 2 cidades 5 cidades 10 cidades

JSHOP2 0.030 0.050 0.060
JSHOP2 +
JENA

2.900 4.140 6.120

JSHOP2 +
JENA2 +
WEB

4.328 6.016 9.032



7.5 Análise do estudo de casa 1 1}

Como podemos observar, o desempenho mostrado pelo planejador JSHOP2 sem estar integrado
ao JENA2 ou à Web é alto (tempos baixos) o que refiete o fato de o JSHOP2 ser considerado o
estado da arte de planejadores hierárquicos em IA. Estes tempos aumentaram para os testes com o
JSHOP2 integrado ao JENA2, porém ainda assim são tempos esperados usando-se o JENA2 uma
vez que ele não é considerado um motor de inferência eficiente. O uso de outros motores de inferência

para OWL, por exemplo, o Pellet IMindswap, 20031 ou o RACER, poderá trazer melhores resultados.
Finalmente, os tempos gastos pelo planejador JSHOP2 integrado ao JENA2 e à Web herdaram a
ineficiência do JENA2, mas não aumentaram muito levando-se em conta as invocações feitas aos
serviços Web durante o planejamento para colete de informações.
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Figura 7.7: Oncologia Euro.owl



CAPÍTULO 8

Conclusões

Neste trabalho, foi mostrado como realizar a composição de serviços Web: um problema de
planejamento que envolve informação incompleta do mundo (ou informação distribuída na Internet

que é possível coletar quando ela for necessária e acessível) e informações descritas a partir de
diferentes conceitualizações (característica inerente ao conteúdo da Web).

Diversos benefícios podem ser obtidos através da composição automática de serviços Web, entre

eles: a integração de aplicações entre empresas (B2B) , integração entre aplicações de diversas empre-

sas e consumidores (B2C), criação de aplicações em Grid e eliminação de tarefas manuais rotineiras.

O objetivo da composição é encontrar uma seqüência de invocações às operações de serviços Web,
a fim de realizar uma determinada tarefa. Este trabalho mostrou como esse problema de composição

de serviços Web pode ser resolvido através da construção da ferramenta WEBRPlan: um ambiente
integrado que dá suporte a todas as etapas do processo de composição de Serviços Web originalmente
descritos em WSDL.

O principal objetivo deste trabalho foi mostrar de maneira didática, através da ferramenta WE-
BRPlan e um estudo de caso, como esse processo completo pode ser implementado. Assim, foi
necessário:

1. aprender como desenvolver serviços Web em Java e especificar interfaces WSDL. Para isso,
foram utilizadas as tecnologias: XML, Eclipse, Tomcat, Axis e os protocolos HTTP e SOAP.
Além disso, foi necessário aprender como construir um cliente para consumir um serviço Web.
Apesar de a ferramenta WEBRPlan receber como entrada a descrição de serviços em WSDL,
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foi necessário construir os serviços Web e clientes para eles, a ãm de realizar o estudo de casos

2. aprender como transformar WSDL em OWL-S para lidar com as informações descritas a partir
de diferentes conceitualizações. Esta atividade envolveu as seguintes tecnologias: RDF e RDFS,

antologias, motores de inferência, JENA2, SPARQL, Protégé 3.2, OWL, OWL-S, OWL-S API
e WSDL20WLS. Espera-se que, no futuro, existam serviços Web já descritos em OWl-Si

3. aprender como selecionar um sistema de planejamento para a composição de serviços Web
Este estudo resultou nas seguintes conclusões e decisões na implementação do WBRPlan:

(a) o planejamento para composição de serviços Web é diferente do planejamento clássico
uma vez que para composição de serviços Web muitas das suposições feitas pelo planeja-
mento clássico são violadas, entre elas: informação incompleta sobre o estado do mundo,
ocorrência de eventos exógenos, planejamento on-lhe e uso de antologias para unificação
de conceitos. Por exemplo, para composição é necessário recuperar informações do estado

do mundo durante o planejamento e toda interação com o mundo é feita por uma interface
com um motor de inferência, para que seja possível a unificação dos conceitos segundo a
Web Semântica. Uma discussão detalhada sobre isso foi feita no Clapítulo 4;

(b) o planejamento hierárquico é adequado à composição de serviços Web especialmente por-
que a modelagem hierárquica é a chave dessas duas tecnologias. A correspondência entre as

duas é tal que é possível mapear conceitos do OWL-S para os de planejamento hierárquico.

A utilização desta técnica de planejamento tem sido bem explorada por outros pesquisa-
dores IParsia et al., 2004bl . A motivação desta escolha foi discutida em detalhes na Seção

(c) o planejador JSHOP2 possui as três características desejadas para planejar na Web: é
um planejador hierárquico que raciocina sobre um estado completo do mundo em cada
etapa do planejamento, fazendo chamadas a programas externos durante o planejamento

quando for necessário.

(d) o estado do mundo é representado por duas fontes de informação: (i) uma base de conhe-
cimento OWL local e (ii) informações da Web. Por isso, é necessário integrar o planejador
ao motor de inferência do JENA2 e cada avaliação de pré-condições é uma consulta do
JSHOP2 ao estado do mundo, feita através do SPARQL ou de chamadas a operações de

4.4.1;
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colete de informações na Web. A aplicação de efeitos consiste na inserção ou remoção de
uma nova instância OWL na base de conhecimento.

O estudo de caso foi muito importante para demonstrar as funcionalidades implementadas na
ferramenta H''EBRPlan. Com este estudo foi possível observar as invocações externas feitas pelo
planejador JSHOP2, bem como as inferências realizadas pelo JENA durante o planejamento e verificar
a corretude das inferências e dos planos (composições) gerados.

8.1 Contribuições deste projeto

As principais contribuições deste trabalho foram

1. explicar e implementar um processo completo de composição de serviços Web segundo a pro-
posta de Web Semântica. Apesar de existirem vários trabalhos que abordam esta questão,
nenhum deles explica ou implemente todo o processos

2. desenvolver uma interface entre o planejador e o motor de inferência, evitando-se alterar a
implementação do planejador, como tem sido a proposta da maioria dos trabalhos de pesquisa
nesta areal

3. adotar uma nova maneira de representar pré-condições e efeitos em OWL-S, através da lingua-
gem SPARQL e operadores relacionais do JSHOP21

4 implementar a ferramenta de software WEZ?RPZan, com a qual foi possível demonstrar o pro-

cesso de composição automática de serviços Web com planejamento em IA, através de um
estudo de caso: composição de serviços de viagem. Além disso, esta ferramenta pode ser usada
para fazer composição de serviços Web quaisquer e, por isso, a WEl?RPZan pode ser consi-
derada como um importante produto deste trabalho de mestrado por sua utilidade prática.
Assim, pretende-se disponibilizar esta implementação na Internet através de repositórios de
código aberto.





APÊNDICE A

Especificação do domínio .Z:tropa na
linguagem JS.270./).2

A Figura A. l apresenta a especificação completa do cenário descrito no Capítulo 4. O domínio está

subdividido em cinco partes: (i) tarefas de alto nível do planejamento da viagem (L.04 a L.26), (ii)
tarefas para marcações de compromisso na agenda do turista (L.29 a L.32), (iii) tarefas de transporte
(L.36 a L.91), (iv) tarefas de hospedagem (L.96 a L.103) e (v) tarefas de passeios turísticos (L.107 a
L.131)

Entre as tarefas de alto nível, a tarefa composta (viajar ?pessoa ?cartão ?de (?goal . ?goela))

(L.05 a L.ll) tem como parâmetros de entrada o turista, cartão de crédito, local de origem e uma
relação das cidades que o turista deseja conhecer de6nida por (?goal . ?goals), onde ?goal éo
cabeçalho de uma lista e ?goals o restante da lista. Ela é então decomposta em (planeju-viagem
'pessoa 'c.rtaa ?de ?p'ra) (L.13 a L.25) que verifica se existe um meio de transporte entre duas cida-

des (L.16) e se há acomodações na cidade de destino no mesmo dia da disponibilidade de transportes
(L.17 a L.19). Se essa pré-condição for satisfeita, a tarefa é decomposta em trusp-ta' (L.21), mar-

car o compromisso na agenda do turista (L.22) , reserva-hospedagem (L.23) , marcar novo compromisso

referente à hospedagem, na agenda do turista (L.24) m.rc,r'passei" (L.25).

A primeira tarefa da decomposição, que é o transporte do turista de um ponto a outro é es-
pecificada na tarefa (transportar ?pessoa ?cartão ?de ?para ?dia) (L.69 a L.91) que, dependendo da

distância entre as localidades, do dinheiro que o turista possui e da disponibilidade de passagens,
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pode ser decomposta nas tarefas primitivas ( l compra'passagem-aérea ?pessoa ?de ?para ?dia ?cartão)

(L.36 a L.45), (!compra'passagem-trem ?pessoa ?de ?para ?dia ?cartão) (L.47 a L.56) ou (!fuga-carro
?pessoa ?dia ?ca;tao) (L.58 a L.67). Cada uma destas tarefas primitivas verifica se o turista possui

dinheiro para executa-las e, se for o caso, debita o valor no cartão do turista.

Após o transporte e a marcação deste compromisso na agenda do turista, a próxima tarefa
é (!reserva-hospedagem ?acomodação 'cartão ?dia) (L.95 a L.103). Nesta, após efetuada a reserva, o

dinheiro é debitado no cartão do turista e agendado um novo compromisso.

Por fim, a tarefa (marcar-passeios ?pessoa ?então ?ci.dado ?dia)(L.119 a L.131), verifica primeira-
mente se a temperatura estimada para o local vai ser baixa ou alta e conforme for decomposta em
(! coDiprar-ingresso ?ptoTwistico ?cartão ?dia) (L.107 a 117) passeios de verão ou de inverno.

1 ;;;;.;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;
2 ; ; DOMÍNIO E(TROPA - MODELADO PARA JSHOP2

3 ;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;ii;;;;;;;;;;;
4 (defdomain europa(
5(:nethod(viajar?pessoa ?cartão?de(?goal .?goals))
6 o
7((pl-arejar-viagem?pessoa?cartão?de?go
8(viajar?pessoa ?cartão?goal ?gaals)))

13( :method(planajar-viagem ?pessoa?cartão?da?para)
14 ideve haver, na nesna data, im meio de transporte e
í5 ;acolaodação disponível pala o. local. de destino

16 ((tem-passagem ?de ?para ?dia)
!7 (aconQdacao ?acomodacao)
18(na-cidade?aconadacao?cidade)
19(ten-vaga ?acoHaodacao?dia) )

20 ;decomposição do método
2í((transportar?pessoa?cartão?da?para?dia)
22( !marca-agenda?para?pessoa?dia)
23( !reserva'hospedagem?aconadacaa?cartão?día)
24( !marca-agenda?aconodacao?pessoa?dia)
25(marcar-passeios?pessoa?cartão?para?dia)))
26 ;;;;;;;;;;;:;;;;;;;; ;:;.;;;;;.;;;;;;;;:;;;.;;;;;;;.';;;;;;;; ;;;;

27 ;; ACENDA
28 :;;.;i;:;;;;;.;;; ;;:;;ii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;.;.;i;;;;;;;;;

Ü)

9

ío

Í2

; ; ; ; ;

; ;

(:method (viajar ?pessoa ?cartão ?de nil)
o o)

i
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29

30
3Í
32
33
34
35
36
37
38

39

40
4Í
42
43

44
45
46

47
48

49
se
51
S2
S3

54

S6

57
58
59
60
61

62

63

64

65

66

67
68

69

70

'71

72

73

( : operador( !marca-agenda ?compromisso?pessoa?dia)

((ocupado ?pessoa ?dia)))

( )

( )

TRANSPORTE
; ; ;

( :operador( ! compra'passagem-aerea?pessoa?de?para ?dia?cartão)
(;PREC - verifica se a pessoa ten diiüeira para comprar passagem
(tem-passagem-aérea?de?para?dia?custo)
(sa].do ?cartão ?di.abeira)
(hall > ?di.ilbeiro ?custa))

;DEL - apaga a informação do sa]do atua].
((saldo?cartas?diiüeiro)) ; DEL

ADD - debita do saldo o custo da passagem
((saldo?cartão(hall -?di:üeiro?custo))
(pessoa'em?pessoa?para?dia)) ; ADD)

(: operador(! compra'passagem-trem?pessoa?de?para?dia?cartão)
(;PREC - veria.ca se a pessoa tem dinheiro para comprar paisagem
(tem-passagem-trem?de?para?dia?custa)
(sa].do ?cartão ?dinheiro)
(hall > ?dinheiro ?custo))

DBL - apaga a informação do saldo atum.
((sal-do?cartas?dinheiro)) ; DEL

debita do saldo o custo da passagem
((saldo ?cartão (cala - ?dinheiro ?custo))
(pessoa'em ?pessoa ?para ?dia)) ; ADD)

ADD

( :operatar ( faluga-carta ?pessoa ?día ?cartão)
;PREC - verifica se a pessoa tem dinheiro para alu8ax un carro

((custo-aluguel-carro ?custo)
(salda ?cartão ?di.nhairo)
(cala > ?dinheiro ?custa)); PRE

DEL - apaga a informação do saldo anual

((saldo?cartão?dinheiro)) ; DEL
[ADD - debita do sa]do o custo do a].uguel do carro

((saldo ?cartão(hall -?dinheiro?custo))
(pessoa'eu?pessoa?para?dia)) ; ADD)

( :nethod(transportar ?pessoa?cartão?de?para?dia)
---- avalia passibi].idade de viajar de avião

coasi.deram,do custo. distância e dispoziibilidade de aeroporto
((aeroporto ?de)

(aeroporto ?para)
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74

75
76

77

78

79
80
81

82

83

84
85
86

87
88

89

90
91
92

93
94 ;;
95
96
97

98
99
íoo
!01
102
Í03
t04
105

106
107
!08

109
110

112
lt3
IÍ4

ÍÍ6
Ít7
118

(distancia ?de ?para ?dist)
(cal]. > ?dist 500)

(tem-passagen'aerea?de ?para?dia ?custa)
(saldo ?cartão ?dinheiro)
(hall > ?diliheíro ?custa) )

ldeconposição
(( ! compra'passagem-aérea ?pessoa?de?para?dia

;---- avalia possibilidade de viajam' de trem ----

( (distancia ?de ?para ?dist)
(hall > ?dist 200)

(ten-passagem-trem?de?para ?dia?custo)
(salda ?cartão ?dinheiro)
(hall > ?dinheiro ?custo))
decomposição

(( ! compra'passagem'trela?pessoa?de?para?día
i---- aluga llm carro ----

?cartas))

?cartão))

(( !aluga-carro?pessoa ?día?cartão)))
()

HOSPEDAGEM

i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;i;;i i;iii i ili
( : operador(!reserva-hospedagem?acomadaçao?cartão?dia)

(;PREC - verifica 8e a pessoa tens dinheiro para reservar
(ataria ?aconadacaa ?custe)
(saldo ?cartão ?dinheiro)
(cala > ?dinheiro ?custo))

IDEM - apaga a informação do saldo anual
( (salda ?cartão ?dinheiro))

:ADD bica do saldo o custo da reserva
((salda?cartão(hall -?dinheiro?custa))))

PASSEIOS
}

( :operador( ! comprar'ingressa?ptoTuriBtico?cartão?dia)
(;verifica se a pessoa tem dinheiro para comprar o ingressa
(custa ?ptoT\iristico?custo)
(salda ?cartão ?dinheiro)
(hall > ?dinheiro ?custa)); PRE

;DBL a ínfornação do saldo atual
((saldo ?cartão ?di.cheiro)

(pessoa'em?pessoa?cidade ?dia)) ;DEL

iADD - debita do sa].do o custo do ingresso
((saldcl?cartão(hall -?dinheiro?custo) )

(pessoa'on ?pesada ?cidade (caJ-l + ?dia 1))) ; ADD)

i }
i
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Í19
120

12Í
122

Í23
!24
125
!26
127
128
129

130
13Í
132

( =nethod(marcar-passeios?pessoa?cartão?cidade?día)
se a tenperat\ua for menor que ÍO graus marcar passeios

((previsão-tens?cidade?dia?temp)
(hall < ?tenp IO)

(passeio-inverno?cidade ?ptoTuristica?custo))
ídecomposição

( ( ! comprar'ingresso?ptoTuristico?cartas?dia)
( !marca-agenda?ptoTuristica ?pessoa?dia) )

se a temperatura for maior que 10 graus marcar passeios
((passeio-verão?cidade?ptoTuristico?custo) )

decomposição
( ( ! comprar'ingresso?ptoTuristica?cartas?di-a)
( !marca-agenda?ptoTuristico ?pessoa?dia)))

FECHA DOMÍNIO EtmOPA

de inverno

de verão

) )

Figura A.l: Exemplo de domínio JSaOP2



122 Especificação do domínio Europü na linguagem JSHOP2



Referências Bibliográficas

IApache, 20011 Apache (2001). ,4pac/}e .4üs. http://xml.apache.org/anis/

IArroyo, 20041 Arroyo (2004). lbm web services tutorial. Technical report. URL: http://www
106.ibm. com/developerworks/webservices/ .

IBeckett, 20041 Beckett, D. (2004). Rdf xm! syntax specification (revised). Technical report, W3C

URL: http://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/ .

IBerners-Lee et al., 20011 Berners-Lee, T., Hendler, J., and Lassila, O. (2001). The semantic Web
Scáenfí$c Àmerácan, 284(5) :34-43.

IBooth et a1., 20031 Booth, D., Haas, H., McCabe, F., Newcomer, E., Champion, M., Ferris,
C., and Orchard, D. (2003). Web services architecture. Technical report, W3C. URL:
http://www.w3c. org/TR/ws- arca .

IBray et a1., 20041 Bray, T., Paoli, J., Sperberg-McQueen, C. M., Maler, E., Yergeau, F., and
Cowan, J. (2004). Extensible markup language (xml) 1.1. Technical report, W3C. URL:
http:// www .w3 . org/TR/2004/ RECO-xml11-20040204/ .

IBrickley and Guha, 20041 Brickley, D. and Guha, R. (2004). Rdf vocabulary description language
1.0: Rdf schema. Technical report, W3C. URL: http://www.w3.org/TR/rdf-schema/.

ICarman and Serafini, 2003j Carman, M. and Seraâni, L. (2003). Planning for web services the hard
way. In S.4/N'T }Vorks/zops, pares 73 77.

123



124 Referências Bibliográficas

ICarman et a1., 2003j barman, h/l., Serafini, L., and 'lYaverso, P. (2003). Web Service Composition
as Planning. In Proceed ngs o/ PZannáng /or Weó $eruices Workshop in /G,4PS 2003, Trento, ltaly.

ICerami, 20021 Cerami, E. (2002). Web Se ices Esserttáa/s. O'Reilly Associates, l edition.

IChinnici et al., 20041 Chinnici, R., Gudgin, M., Moreau, J.-J., Schlimmer, J., and Weerawarana, S.
(2004). Web services description language (wsdl) version 2.0 pare 1: Core language. Technical
report, W3C. URL: http://www.w3.org/TR/wsd120/.

ICoulson and Parlavantzas, 20041 Coulson, G. and Parlavantzas, N. (2004) Middleware. Technical
repare, IEEE-Distributed Systems Online. http://dsonline.computer.org/middleware/index htm.

IErol et al., í9941 Erol, K., Hendler, J., and Nau, D. S. (1994). HTN planning: Complexity and
expresstv\ty. 'ln Proceedings of the TwelRh Nütionat Conference on AdãÊcial Inteltigence (AAAl-

94), volume 2, pages 1123 1128, Seattle, Washington, USA. AAAI Press/MIT Press.

IFikes and Nilsson, 1971) Fikes, R. and Nilsson, N. (1971). Strips: A new approach to the application
of theorem proving to problem solving. 2(4) :189-208.

IGenesereth and Fikes, t9921 Genesereth, M. R. and Fikes, R. E. (1992) Knowledge interchange
formar, version 3.0 reference manual. Technica! report, Stanford, CA, USA.

IGruninger and Kopena, 200SI Gruninger, M. and Kopena, J. B. (2005). Planning and the pro-
cess specification language. In IVorkshop on the Role o/ Ontologáes án PZannáng and Scheduláng,
Monterey, California.

IGruninger and Menzel, 2003j Gruninger, M. and Menzel, C. (2003). The process speciíication lan-
guage (psl) theory and applications. Á.4Á/ .A/ À4agazáne, 24(3) :63-74.

IGunzer, 20021 Gunzer, H. (2002). Introduction to web services. Technical report, Borland. URL
http:// archive .devx . com/j avasr/whitepap ers/borland/12728JB6webservwp . pdf.

IHaas and Brown, 20031 Haas, H. and Brown, A. (2003). Web services glossary. Technical repare,
W3C. IJRL: http://www.w3.org/TR/ws-gloss/.

IHayes, 20021 Hayes, P. (2002). RDF modem theory. Technical repare, W3C. W3C Working Draft



Ref-rência. nih ina,Ónr . 125

IHeflin, 20031 Heflin, J. (2003). Web ontology language (owl) use cases and requirements. Technical
report, W3C. URL: http://www.w3.org/TR/webont-req.

IHeíiin and Hendler, 20001 Heíiin, J. and Hendler, J. A. (2000). Dynamic ontologies on the web. In
.4,4,4///.4.A/, pares 443 449.

IHeflin et al., 20041 Hefiin, J., Volz, R., and Dele, J. (2004). Requirements for a web ontology
language. Technical report, W3C.

IHPLab, 20061 HPLab (2006)
http ://jena.source force. net /

cena a semantic web framework for lava web site

lrCAps200õ, 200sl ICAPS2005 (2005). Internacional conference on automated planning and sche-
duling. http://icaps05.uni-ulm.de/ .

jlnc., 20061 Inc., E. F. (2006). Eclipse WeZ) $ále . http://www.eclipse.org/

IKlyne and Carro11, 20041 Klyne, G. and Carroll, J. (2004). Resource description framework (rdf)
Concepts and abstract data modem. Technical report, W3C.

IKoivunen and Miller, 20011 Koivunen, M.-R. and Miller, E. (2001). W3C Semantic Web Activity
In Proceedings o/ the $emantíc Web Ã'áck-o# $eminar, Finland.

ILassila and Swick, 19991 Lassila, O. and Swick, R. R. (1999). Resource description framework (rdf)
modem and syntax specification. Technical report, W3C. URL: http://www.w3.org/TR/1999/REC-
rdf-syntax- 19990222/ .

ILevesque et al., 19971 Levesque, H. J., Reiter, R., Lespérance, Y., and Scherl, F. L. R. B. (1997)
Golos: A logic programming language for dynamic domains.

IManola and Miller, 20041 Manola, F. and Miller, E. (2004). Rdf primer. Technica} report, W3C
URL: http://www.w3.org/TR/rdf-primer/.

IMartin et al., 20041 Martin, D., Burstein, M., Hobby, J., Lassila, O., McDermott, D., Mcllraith,
S., Narayanan, S., Paolucci, M., Partia, B., Payne, T., Sirin, E., Srinivasan, N., and Sycara, K.
(2004). Owl-s: Semantic markup for web services. Technical repare, DAML Services Coalition.
URL: http://www.w3.org/TR/1999/REC-rdf-syntax-19990222/.



}26 Referências Bibliográficas

IMcCluskey and Simpson, 20031 McCluskey, T. L.l Liu, D. and Simpson, R. M. (2003). Gipo ii: Htn
planning in a pool-supported knowledge engineering environment. In The TAírteentA /ntez'?tatãonaZ

Conference on Automated Ptanning and Scheduling.

IMcCluskey and Clresswel1, 200SI McCluskey, L. and Cresswell, S. (2005). Importing ontological in-
formation unto planning domain models. In l,workshop on tAe Role o/ OníoiogÍes ín Plana ng and

$çheduZáng, Monterey, California.

IMcCluskey and Liu, 20001 McCluskey, T. L. and Liu, D. (2000). The ocl language manual, ver-
sion 1.2. Technical report, Department of Computing and Mathematical Sciences, University of
}íudders6eld.

IMcDermott, 19961 McDermott, D. (1996) . A heuristic estimator for meansends analysis in planning
In Proa. Jnter7zatáona{ C'on/erence on .4/ PZannáng $gstems,, pares 142-149.

IMcDermott, 19981 McDermott, D. (1998). The planning domain definition language manual. Tech-
nical report, Yale Computer Science.

IMcDermott, 19991 McDermott, D. (1999) . Using regression-match graphs to control search in plan-
ning. .4NiPcáa{ /nteiZÍgence, 109(1-2) :111--159.

IMcDermott, 20021 McDermott, D. (2002). Estimated-Regression Planning for Interactions with Web
Sewices. In Proceedàngs of the Sizth InteT"ílatáovtal Conference on Arti$cial lute!!igence Plünning
Systems, Toulose, H'ance.

IMcGuinness et al., 2004al McGuinness, D. L., Newton, G., and Pollock, J. (2004a). Semantic web
rule language (swrl) . Technical report. URL: http://www.w3.org/Submission/2004/03/.

IMcGuinness and Noy, 200tl McGuinness, D. L. and Noy, N. F. (2001). Ontology development 101
A cuide to creating your 6rst ontology. Technical repare, Stanford University.

IMcGuinness et a1., 2004bl McGuinness, D. L., Smith, M. K., and Welty, C. (2004b). Owl web
ontology language guide. Technical report, W3C. l.JRL: http://www.w3.org/TR/owl-guide/.

IMcGuinness and van Harmelen, 20041 McGuinness, D. L. and van Harmelen, F. (2004). Owl web
ontology language overview. Technical report, W3C. URL: http://www.w3.org/TR/owl-features/.



Referências Bibliográficas 127

jh4cllraith and Son, 20021 Mclh'aith, S. and Son, T. (2002). Adapting golos for composition of se-
mantic web services.

IMedjahed et al., 20031 Medjahed, B., Bouguettaya, A., and Elmagarmid, A. (2003). Composing
web services on the semantic web. The yJ.,DB Jour71a!, 12.

IMindswap, 20031 Mindswap (2003). Pellet

http ://www . mindsw ap . org/2003/pellet .

owl d} reasoner. Technical repare. URL

IMindswap, 20061 Mindswap (2006). Owl-s api web site. http://www.mindswap.org/2004/owl
àlxo\i-

IÀ4itra, 20031 Mitra, N. (2003). Soap version 1.2 part 0: Primer. Technical report, W3C. URL

http ://www.w3 . org/TR/soap 1 2-p art0 .

INau et a1., 20031 Nau, D. S., Au, T. C., llghami, O., Kuter, U., Murdock, W., Wu, D., and Yaman,
F. (2003). SHOP2: An HTN planning system. tour'7}aZ o/ .4rtl$c al .rnteliãgence Research, 20:379--
404

IOWLS, 20041 OWLS (2004). ,4pache 4ãs. http://www.daml.org/services/owl-s/

jParsia et a1., 2004al Parsia, B., Kuter, U., Sirin, E., Nau, D., and Hendler, J. (2004a). Information
gathering during planning for web service composition. In Workshop an Piano ng and Scàeduláng
/or TVeb arzd GNd Seruáces at /(i:i.4PS0.g, Whistler, Canada.

IParsia and Sirin, 20041 Parsia, B. and Sirin, E. (2004). Planning for semantic web services. In
$emantic W/eb Semices workshop at 3rd /ntemiational SemantÍc Web (707&/erence ÍISlrOea04,).

IParsia et al., 2004bl Parsia, B., Sirin, E., Wu, D., Hendler, J., and Nau, D. (2004b). HTN planning
for web service composition using SHOP2. JoumaJ o/ }yeb Semantács, 1(4) :377--396.

IParsia et al., 2003) Parsia, B., Wu, D., Sirin, E., Hendler, J., and Nau, D. (2003). Automatic web
services composition using SHOP2. In ProceedÍngs o/ Piannáng /or }Veb $emáces Tyorkshop n
/0.4 PS 2(703, 'atento, ltaly.

IPeer, 20021 Peer, J. (2002). Bringing together semantic web and web services. In Proceedengs o/ the
Fárst /éter'7}ateona! Semantíc Web C'on/emnce on The Semantác Web, pages 279-291. Springer-
Verlag



128 Referências Bibliográficas

IPeer, 2003) Peer, J. (2003). Towards automatic web service composition using ai planning techni
ques. http://sws.mcm.unisg.ch/docs/wsplanning.pdf.

IPeer, 20041 Peer, J. (2004). A pddl based pool for automatic web service composition.

IPonnekanti and Fox, 20021 Ponnekanti, S. R. and Fox, A. (2002). Sword: A developer toolkit for
web service composition. ]n ProceedÍngs o/ the ]-rth WorZd lide Web Con/erence, Honolulu, HI,
USA

IPrud'hommeaux and Seaborne, 20061 Prud'hommeaux, E. and Seaborne, A. (2006) Sparql query
language for rdf. Technical report, W3C. http://www.w3.org/TR/rdf-sparql-query/.

IRaggett et al., 19991 Raggett, D., Hors, A. L., and Jacobs, 1. (1999). Html 4.01 specification. Te-
chnical report, W3C. URL: http://www.w3.org/TR/htm14/.

ISoftLab, 20061 SoftLab (2006) . Wsd12owl-s tool web site. http://www.daml.ri.cmu.edu/wsd12owls/.

ISrivastava and Koehler, 2003al Srivastava, B. and Koehler, J. (2003a). Web Service Composition -
Current Solutions and Open Problema. In Proceed ngs o/ Pianning .for Web Seruíces Workshop án
/CHÁS 2(7a3, b'eito, ltaly.

ISrivastava and Koehler, 2003bj Srivastava, B. and Koehler, J. (2003b). Web service composition -
current solutions and open problems. In Proceedángs o/ PJannáng /or Web Semáces Workshop in
/(J,4PS 2003, Tkento, ltaly.

IStanford, 20061 Stanford (2006). Protégé ontoloy editor web site. Technical report. URL:
http://protege .st anford. edu/ .

IUDD1, 200il UDD1 (2001). U«á«.J Oesc«{pláon, Oá«eW, -d -r,'t'g«tios ./ B«.âne« /" th'
}Veó. URL: http://www.uddi.org

IWeld, 19941 Weld, D. S. (1994). An introduction to least commitement planning. 15(4):27-61.


