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“The Semantic Web isn’t just about

putting data on the web. It is about

making links” Berners-Lee
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نخستسخن
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دانشبازنمونرویکردهایدرتغییرات

فناوریرشد–

ایكهشب/فرامتنیپیوندهایایدهپایهبر:1وب–
(1993)فرامتنیپیوندهایاز

املتعوهمكاری،مشارکت،ایدهپایهبر:2وب–
محتوااشتراكوسازماندهی،خلق،درکاربر
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وامحتتولیدودادههاستمیانپیونددرباره–
4انساننهوماشینتوسط

Clark Quinn, 2010



1وبرویکرد

ویژگی های محتوای تولید شده در وب کنونی
غالبا ساختار نیافته یا نیمه ساختار یافته 

فارغ از کنترل محتوایی و کتابشناختی
سرعت در تولید، تغییر و ناپدید شدن

:ابزارهای رایج کنترل محتوا و ذخیره و بازیابی اطالعات در وب
(عمومی، تخصصی)موتورهای کاوش –
–...

نمایه سازی خودکار
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2وبرویکرد

رویكردی–
socialاجتماعی–

flexibleپذیرانعطاف–

dynamicپویا–

user-dependentکاربرتوسطردهبندیومحتواتولید– content creation and
classification

مردمیمانندبرچسبگذاریاشتراکیدرردهبندیهای

بازنمایی توسط کاربر
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...2وب
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2فلسفه وب •
(برچسبها)توصیفمنابعبامجموعهایازکلمات•
باتوجهبهنظرکاربر•
بدوناستفادهازواژگانکنترلشدهیاساختارازپیشتعیینشده•

حاصل•
مجموعه ای از برچسب ها•

وابستهبهکاربران•
شخصیودرعینحالبهاشتراكگذاشتهشده•

از بازنمونی •
عالیق،دانش،تفسیر،پیشداشتههایفرهنگیواجتماعیکاربران•
دریکحوزهخاصودرموردیکشیخاصدرآنحوزهدریافتکاربران•



اشکالسهباکوچکجهانی

سهولتدرایجاد،تغییروحذفبرچسبهاتوسطکاربران–
مشكلبا–

(بهطورمثالهمنامها)ابهامدرمعنا–
(مترادفها)اشكالدروجودگونههایمختلفیکمفهوم–
وساده (flat)سازماندهیتکسطحی–

منجرمیشودبه–
کاستنازقابلیتهایکاوش–
محدودیتهاییدرمرور–

2رویکرد وب دشواری هایی در وجود 
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3وبرویکرد

رویکرد معنامحور–

ی صفحات وبنحوورای ساختار معناتوجه به –
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3وب

آندرکهفعلیوبیافتهگسترشمعناییوب
استشدهمعنادارداده هاخودکاردركوپردازشتحققمنظوربهاطالعات

!(شدهساده)معناییوبتحققملزومات
یافتهساختاطالعاتازایمجموعه
استنتاجقواعدازایمجموعه
استنتاجموتور
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معناییوبالیه های

ازمختلففناوریهای–
حالدرپایینیالیههای
.ستاتكمیلوگیریشكل

اعتمادالیهاهمیت–
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بازنموندر3وبرویکرد

.یابدمیاهمیتشدهتسهیمسازیمفهومواضحورسمیتعریفآندرکهرویكردی–
حوزهیکمفهومیسازیمدل–

OWLمانندرسمیزبانیکدرآنرسمیوواضحبیان–

میشودهستی شناسی نتیجهیک
مهمترینجزءوبمعنایی:هستیشناسی

...توسط متخصصان موضوعی و بازنمایی 
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(ادامه)بازنموندر3وبرویکرد

پایهبردانشبازنمون–

مفهومسازیموجودیتهاوروابطمیانآنهادریکحوزه

ویژگیهایبا–

فهمماشیناطالعات–

متخصصاناجماعوتوافقنیازمند–

15(متغییرهایحوزهدرویژهبه)نگهداریوتوسعهایجاد،درباالهایهزینهودشواری–



هستی شناسی

(رویکرد حقیقت محور)“ حقیقت”موضوع هستی شناسی : در حوزه فلسفه –

برد رویکرد کار)” برشی از آن حقیقت ”موضوع هستی شناسی : در حوزه نظام های اطالعاتی–
(محور یا وظیفه محور

در نظام های اطالعاتی هدف از کاربرد آن
ادل اطالعات فهمی مشترك از مفاهیم و روابط میان آنها به منظور اشتراك و تب: رسیدن به هم زبانی 

(  میان کنش پذیری)
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هستی شناسیبازنمونزبان های

:با هدف–
تعریف قدرتمند هستی شناسی ها–

تحقق میان کنش پذیری و امکان تبادل و استفاده مجدد از هستی شناسی ها–

انواع استانداردهای زبانی –

– RDF

– OIL

– DAML+OIL

– OWL 

– OWL 2 (2012)
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داستان داده های پیوندی
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انواژگبینپیوندبرقراریحاصلمعنا،

متاخراینویتگنشتشطرنجبازیاستعاره
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وب اسناد: وب سنتی
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وب داده ها: وب معنایی
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د جلوه هایی از پیون
میان داده ها 

درحال حاضر از داده های گوگل 

ی بردبهره مپیوندی در بازیابی نتایج 



فارسیزبانبه"فردوسیشاهنامه"جستجوی











کلیکسهباکتابخانهاپکبهرسیدن



یانگلیسزبانبهفردوسیشاهنامهجستجوی





کلیکدوباکتابخانهاپکبهرسیدن



کتابخانهجستجویدرنتایجدومصفحه



نشدیافترکورداینشاملایکتابخانهانگلیسیرکوردبرخالف
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OCLCبازگردیمبهرکورد
دیآنبازیابیرکوردبهدلیلانتشاردادهپیون
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OCLCتحت مدیریت 
ختلفانتشار داده های مستند در کشورهای م
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OCLCدرپیوندیدادههایقالبدرکتابشناختیدادههایانتشار

,VIAFباOCLCدادههایبینارتباطوجود LCSHو...
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Agrovoc
ازدیگرنمونه ای

داده هایانتشار
پیوندی
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دادههامجموعهسایرباارتباط/برنجمدخلادامه

– CLOSELY MATCHING CONCEPTS

– http://dbpedia.org/resource/Rice

– dbpedia.org

– http://purl.org/bncf/tid/17341

– purl.org

– http://purl.org/bncf/tid/38716

– purl.org

– EXACTLY MATCHING CONCEPTS

– http://d-nb.info/gnd/4049271-0

– d-nb.info

– http://eurovoc.europa.eu/3732

– eurovoc.europa.eu

– http://id.loc.gov/authorities/sh85113862#

concept

– id.loc.gov40

http://dbpedia.org/resource/Rice
http://purl.org/bncf/tid/17341
http://purl.org/bncf/tid/38716
http://d-nb.info/gnd/4049271-0
http://eurovoc.europa.eu/3732
http://id.loc.gov/authorities/sh85113862#concept
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انتشار داده های 
پیوندی

ای برقراری پیونده
درونی و بیرونی 

ابین مجموعه داده ه



پیوندیداده هایابرِ

/http://linkeddata.orgانتشاردادههادرابردادههایپیوندی–

هاURIیافتنپیوندمیاندادههاازطریق–
پیوندهایداخلیوخارجی–

چندباراستفاده/یکبارانتشار–

ایجادپیوندمیاندادهها–

web of dataوبیازدادهها–
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http://linkeddata.org/


Bubbles in 2018
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Bubbles in May 2007

Over 500M RDF triples

Around 120K RDF links between 

data sources



Bubbles in April 2008

>2B RDF triples

Around 3M RDF links



Bubbles in 2011
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Bubbles in 2018
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اانتشار داده ه



RDFبهکوتاهاشاره ای

سه گانه آر دی اف 
Subject (resource)

Object (property value)

Predicate (property)

Resource has dc:creator ‘Tim Berners-Lee’
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افدیآرگانهسه
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http://www.w3c.org/designissues/semantic.html

Tim Berners-Leecreator



افدیآرگانهسه

<?xml version="1.0"?>

<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3c.org/1999/02/2a-rdf-syntax-en#”

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

<rdf:Description
rdf:about=http://www.w3c.org/designissues/semantic.html/>

<dc:creator>TimBerners-Lee</dc:creator>

</rdf:Description>

</rdf:RDF>
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English sentence

Shāhnāmah was written by Firdawsī.

-------------

Shāhnāmah created by Firdawsī

--------------

Adding URIs: Shāhnāmah

– http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280

created by Firdawsī

--------------

Adding URIs: Firdawsī

– http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280

created by

– http://id.loc.gov/authorities/names/n7909471754

http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280
http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280
http://id.loc.gov/authorities/names/n79094717


Adding URIs: creator

– http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280

http://purl.org/dc/terms/creator

– http://id.loc.gov/authorities/names/n79094717

--------------

RDF Statement

<http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280>

<http://purl.org/dc/terms/creator>

<http://id.loc.gov/authorities/names/n79094717>55

http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280
http://purl.org/dc/terms/creator
http://id.loc.gov/authorities/names/n79094717
http://id.loc.gov/authorities/names/n79093280
http://id.loc.gov/authorities/names/n79094717


ن بیایجاد پیوند 
داده هامجموعه 
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http://worldcat.org/oclc/756784455
Shahnameh : the Persian book of 

kings

http://viaf.org/viaf/101359236
Firdawsī

https://www.wikidata.org/wiki/Q43459
Ferdowsi

http://isni-url.oclc.nl/isni/000000012145689X

A'bilqasım Ferdawsiy

author

sameAs

sameAs

sameAs

VIAF

http://worldcat.org/oclc/756784455
http://viaf.org/viaf/101359236
https://www.wikidata.org/wiki/Q43459
http://isni-url.oclc.nl/isni/000000012145689X


تاملکمیپرسش،چند

درکتابخانههاچهدادهواطالعاتیداریم؟–

آیامیتوانالیهاعتماددروبمعناییرافراهمساخت؟–

...(فرمتو)ساختاراطالعاتبهچهشكلیاست؟–

!آرییاخیر؟:استفادهمجدد–

!!دربکتابخانههابهرویچهکسانیبازاست؟–

!کاربرانماکجاهستند؟–

حضورمادرفضایوبچگونهاست؟–

فرصتهایحضورکداماست؟–

58مادرکجایراهیم؟–



پایانیسخن

!ماندنمیمنتظرکسی•

کتابدارانهاتن)کاربرانهمهرویبههاکتابخانهدرکردنبازبرایفرصتازاستفاده•
(میکننداستفادهماركفرمتاز

ساختارهاتغییرلزوم•

دراعتمادیهالتامینبرایکتابخانههادرموجودمعتبرویافتهساختدادههایبازنشر•
معناییوب
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...پایانیسخن

دادههاانتشارچگونگیپیرامونتفكر•

هرایانعلومجملهازمرتبطحوزههایمتخصصانبازبانیهموهمكاریبهنیاز•

شوداناطالعاتعلمیارسانیاطالعوکتابداری)ماحوزهمتخصصانتوانمندی•
بازیابیهاینظامومعناییهاینظامسمتبهحرکتبهبخشیدنسرعتدر(شناسی

بهینهاطالعات

...راهیمآغازدرهنوز•
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فرصت برقراری

پیوند میان

کاربران  و مامنابع اطالعاتی
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بیشترمطالعهبرایمنابعبرخی

Linked Data

–Library of Congress Linked Data Service. http://id.loc.gov/ Includes LC Name Authorities, LCSH, geographic and 
language codes, and others.

–Virtual International Authority File (VIAF). http://viaf.org/

–The RDA (Resource Description and Access) Vocabularies at the Open Metadata Registry. http://rdvocab.info/

–Schema.org for books. http://schema.org/Book

–Dbpedia. http://dbpedia.org/About A linked data version of Wikipedia. 

–Linked Open BNB. http://bnb.data.bl.uk/search

–data.lib.cam.ac.uk http://data.lib.cam.ac.uk

–BBC Wildlife Finder, http://www.bbc.co.uk/nature/wildlife. Compare e.g. 
http://www.bbc.co.uk/nature/life/Desert_locust and http://www.bbc.co.uk/nature/life/Desert_locust.rdf

–Bookmarklet for searching catalogues from Wikipedia. http://www.aurochs.org/aurlog/2013/03/25/bookmarklet-for-
searching-catalogues-from-wikipedia/

http://id.loc.gov/
http://viaf.org/
http://rdvocab.info/
http://schema.org/Book
http://dbpedia.org/About
http://bnb.data.bl.uk/search
http://data.lib.cam.ac.uk/
http://www.bbc.co.uk/nature/wildlife
http://www.bbc.co.uk/nature/life/Desert_locust
http://www.bbc.co.uk/nature/life/Desert_locust.rdf
http://www.aurochs.org/aurlog/2013/03/25/bookmarklet-for-searching-catalogues-from-wikipedia/

