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Мова запитiв SPARQL для RDF
Сьогоднi подальший розвиток Web-технологiй пов’язують iз концепцiєю Семантичного Web (Semantic Web). Головна iдея цього проекту полягає в органiзацiї такого представлення даних в мережi, при якому допускається не тiльки їх вiзуалiзацiя, але також
i ефективна обробка програмними агентами.
Для створення зрозумiлого комп’ютеру опису ресурсу в семантичнiй павутинi використовується формат RDF. Вiн був затверджений як стандарт W3C. RDF-твердження
складається з трьох частин: суб’єкт, предикат i об’єкт, якi створюють триплет.
Для запитiв до даних, представлених у RDF, розроблена мова SPARQL, яка є рекомендацiєю консорцiуму Всесвiтньої павутини (W3C). Використовуючи звичайний протокол та мову SPARQL, прикладна комп’ютерна програма може аналiзувати RDF-описи
ресурсiв та отримувати з мережi потрiбну iнформацiю.
Бiльша частина запитiв SPARQL включає набiр шаблонiв триплетiв, який називається основним графовим шаблоном. В результатi запиту отримуємо послiдовнiсть рiшень iз даними, якi вiдповiдають графовому шаблону запиту. Запит може обумовлювати
отримання одного або множини рiшень, або взагалi вiдсутнiсть рiшень.
Приклад, наведений нижче, демонструє типовий SPARQL-запит. Вiн складається iз
двох частин: умова SELECT задає змiнi, якi повиннi вiдображатися в результатах запиту, а умова WHERE надає основний графовий шаблон, якому мають вiдповiдати графовi
данi.
Данi:
<http://example.org/book/book1> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> "SPARQL Tutorial".

Запит:
SELECT ?title
WHERE {<http://example.org/book/book1> <http://purl.org/dc/elements/1.1/title> ?title.}

Цей запит, виконаний над вищенаведеними даними, має єдине рiшення.
Результат запиту:
title
"SPARQL Tutorial"
SPARQL надає досить широкi можливостi отримання результатiв запиту та подальшої їх обробки: можливiсть фiльтрувати результати запиту, об’єднувати результати, що
задовольняють умовам, здiйснювати запит до одного або декiлькох RDF-графiв, впорядковувати результати за допомогою модифiкаторiв, що дозволяє розмiщувати результати в певному порядку, вибирати окремi змiннi, гарантувати унiкальнiсть результатiв,
обмежувати їх кiлькiсть.
Попри те, що технологiї Семантичного Webу тiльки починають розвиватися, вже
створено цiлий ряд iнструментiв для роботи з RDF i OWL, серед яких SPARQL пiдтримують Jena, Semantic Web Client Library, D2RQ, AllegroGraph, Intellidimension’s RDF
Gateway, RDFStore, SemWeb, Corese, CWM, RDFLib, SemWeb, ARC.
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