
  وب معنايي
 ميان مردم يدر بخش اول، قدرت وب در زمينه همكار.  دارم كه دو بخش داردي وب، روياييمن برا"

 مطالعه ي چه برا- تصور كرده ام كه همگان ي را شبيه چيزي اطالعاتيمن هميشه فضا.  شوديبيشتر م

 ها يدر بخش دوم همكار . سريع و آسان فهم داشته باشندي به آن دسترس- خلقيو چه برا

 از جمله محتوا،    وبي رويكامپيوترها قادر ميشوند همه داده ها.  يايديم گسترش ها كامپيوتر هب

وب قابل فهم توسط ماشين به واسطه يك . پيوند ها و تبادالت ميان مردم و كامپيوتر ها را تحليل كنند

  "ن خواهد شد كه اكنون آغاز شده اند ممكي جهاني و استاندارد هاي تكنيكيمجموعه از پيشرفت ها

نها ي عالوه بر انسانها توسط ماشيان کرده است که بر خالف وب کنوني بينده وب را به صورتي، آي ليآقا

  :ف مختلف ارائه شده استي سه تعريي وب معنايبرا.ز قابل فهم و پردازش باشدين

 ي که برايت تبادل اطالعات  به صوري براي جهانيجاد رسانه اي با هدف اي پروژه اييوب معنا •

 .وتر قابل درک باشديکامپ

 است که پردازش آنها ي است که به نحوياس جهاني از اطالعات در مقي، شبکه اييوب معنا •

  استيري امکان پذينها به سادگيتوسط ماش

 .ن قابل پردازش استي هوشمند وب است که توسط ماشي شامل داده هاييوب معنا •

 .ش داده شده اندي نمايي مختلف وب معنايه هاي ال1-  شکلدر 



 

  یی وب معنايه های ال 1- شکل

۱. URI 
URIک ي . دهنديل مي ها شالوده وب را تشکURIمانند . ک شناسه وب استي ساده يلي به صورت خ

 يهر کس م .دي وب دي توان آنها را در هر جاي شوند ميشروع م" :ftp"ا ي ”:http“ که با ييرشته ها

ده ي ايک تکنولوژين آنها يحا محول شده است، بنابرايز صريت آنها نيجاد کند، و مالکي اURIک يتواند 

قت وب يدر حق . آنها ساختي را برروي وب جهانن توايله آن مي دهند که به وسيل ميه را تشکيآل پا

 (7) . وب استي توان گفت که بر روي دارد مURIک ي که يزيهر چن صورت است که ي به ايجهان

 مثال يش داد براي نماURIک ي توان به صورت ي وب هم قرار ندارد مي بر روي را که حتيالبته مفهوم

  . نشان دادURIک يز با ي را ني توان مفهوم صلح جهانيم

۲. RDF   
RDF باشديکه چگونه به هم مرتبط هستند منيو ا) منابع(ا ي ارجاع به اشيک مدل داده ساده براي . 

  .ش داده شودي نماXML تواند در نحو ي مRDF بر يک مدل مبتني



 يول . استيم کار جالبي وب صحبت کنيم راجع به آنها بررويم و بتوانيجاد کني اURIم ينکه ما بتوانيا

 يز ميوتر ها نيم که کامپي صحبت کنيم به گونه اي توانستي بهتر بود که ما ميليبه هر حال، خ

 مثال يبرا. م کننديست و بتوانند شروع به پردازش آنچه که ما گفته ايتوانستند بفهمند که منظور ما چ

 ين چه معني ا"من گل را دوست دارم" که دي گوي وب ميک انجمن بحث وگفتگو بر رويدر  ياگر کس

  . تواند داشته باشديوتر ميک کامپي ي برايا

RDFن باشندي عبارات مطرح شوند که قابل پردازش توسط ماشيد که به گونه ا دهين قدرت را مي ا. 

 عمل ي توانند به گونه اي ميد، وليي گويکه شما چه م"  فهمندينم"وترها واقعا يدر حال حاضر کامپ

   . فهمندي رسد که آنرا ميکه به نظر م. کنند

RDFگزاره و  . شوديان مياره و مفعول ب است که در آن هر جمله به صورت فاعل، گزي زبان ساده ا

  .ا رشته باشدي تواند از نوع منبع و يز ميفاعل خود از نوع منبع هستند و مفعول ن

 

  

.  هستندURIک ين تفاوت که همه کلمات يک جمله است، با ايه به ي شبيلي خRDFک عبارت ي

  :ديرير را در نظر بگي مثال جمله زيبرا

I Like Apple. 

  : باشدير مي به صورت ز ممکن استRDFدر 

<http://jalal_as.com/>  <http://love.example.org/terms/like> 

<http://www.w3.org/fruits/apple/>  

 مفعول فاعل
 گزاره

  ٢-  شکل

http://jalal_as.com/>
http://love.example.org/terms/like>
http://www.w3.org/fruits/apple/>


ک ي يي تر وب معنايکه در مشخصه رسم.  نوشته شده استN-Tripleن عبارت به صورت يالبته ا

 تر و ي طوالنيدار مشخص نوشته شده است که مقRDF نوشتن ي براXMLش به صورت ينما

  .ده تر استيچيپ

۳. RDF Schema 
RDFان اطالعات ي بيک مدل داده برايد و فقط ي گوي کلمات نمي در مورد معنايزي چيي به تنها

 ي برا،مي کني صحبت مApple مثال در مورد ي براي وقتيدر مثال قبل .دهديقرار م اري وب در اختيرو

  .ستي آن مشخص نيچ وجه معنيوتر به هيکامپ

ا ي ١شما. ميح دهي توضRDFان شده در ي کلمات بي توان در مورد معني مRDF Schemaبه کمک 

ف ين توصيا .ميان کنين کلمات را بي کند که معنا و ارتباطات بي است که به ما کمک ميابزار يآنتولوژ

 ي کمک ميوتري کامپيستم هاي شود به سيان مي معموال بRDF آن هم به صورت ييکه در وب معنا

  .ا آنها را به هم متصل کننديکند که آسانتر از کلمات استفاده کنند 

 ”Resource“م ي دهد مفاهي به ما مRDF Schema  کهيمين مفاهيسه تا از مهمتر

(rdfs:Resouce) ،“Class” (rdfs:Class) و “Property” (rdfs:Property)ن يا. باشندي م

 مثال، همه يبرا .ست به آنها تعلق داشته باشند هستند که کلمات ممکن اييم همه کالسهايمفاه

گر است از ي ديزي نوع از چيزيم که چيينکه بگوي ايبرا . هستندResource از نوع RDFکلمات در 

rdfs:typeمي کني استفاده م:  

rdfs:Resource rdf:type rdfs:Class . 

rdfs:Class rdf:type rdfs:Class . 

                                                   

1 Schema 



 و People جهان واقع مانند يزهاي نشان دادن چي براRDF دهد که چگونه ي نشان م٣شکلمثال 

ِDocumentن کالسها ي اي شود که چگونه اعضايده مين مثال دين در ايهمچن . استفاده خواهد شد

  . کننديدا ميباهم ارتباط پ

 

 RDF Schema - 3شکل

  يآنتولوژ .۴

  :ف کرد ين صورت تعري توان به اي کوتاه ميلي را خيآنتولوژ

    است٣يک مفهوم سازي ٢فيکردن و تعرمشخص  يآنتولوژ

 ي شده اند، نکته اساسيادي زي باعث بحثها يمفهوم سازو  في و تعريمشخص ساز که کلمات يدر حال

 ر هستند يرد ز موايف از آنتولوژين تعريدر موردا

                                                   

2 Specification 
3 Conceptualization 



از يک دامنه مورد ني ي مدل سازي که براير مختصاتيم، ارتباطات، و ساي مفاهيک آنتولوژي •

 . کنديف ميهستند را تعر

، را در بر )ره يکالسها، ارتباطات و غ( ش يک فرهنگ لغات نمايف يک شکل از تعاريف يتعر •

 ياستفاده همبسته از آن فراهم م ي بر رويود رسمي فرهنگ لغات و قي را برايدارد، که معان

 .کند

 يادي زي ساختاري شباهتهاي شوند، داراي که در آن مدل مي ها امروزه بدون توجه به زبانيآنتولوژ

 يف ميتها، و ارتباطات را توصي، خاص)ميمفاه(، کالسها ) ها٥نمونه (٤ افرادي هاياغلب آنتولوژ.هستند

  .کنند

  : باشد ير مي شامل موارد زيعناصر مختلف آنتولوژ

 )يي ابتداياياش( ا نمونه ها يا ي اش:نمونه ها •

 ز هايا انواع چيا، يا يم، انواع اشيمجموعه ها، مفاه: يکالسها •

 يم) ا کالسهاي( ا ي که آن اشييا پارامترهايات، يتها، خصوصيها، قابليژگيها، و جنبه: ت هايخاص •

 .توانند داشته باشند

 گر ارتباط داشته باشنديکدي توانند با يها و نمونه ها م که در آن کالسييروشها: ارتباطات •

 توانند يرند که مي گيک ارتباط مشخص شکل مي که از يدهايچي پي ساختارها:يجمالت تابع •

 .رنديک عبارت مورد استفاده قرار گيا کلمه خاص در يک جمله ي يبه جا

                                                   

4 Individual 
5 Instance 



د ي بايزيه چه چ شوند تا مشخص کنند کيان مي بي که به صورت رسميحاتيتوض: ها٦ديق •

 .رديرش قرار گي مورد پذيک حکم به عنوان ورودينکه يح باشد تا ايصح

ک حکم به ي توانند از ي که ميآنگاه که استناجات منطق- به صورت اگريجمالت: ٧نيقوان •

 . کنديف ميند را توصي خاص به دست آيصورت

 در ي را که آنتولوژيک تئوري که با هم يک شکل منطقي در ينياحکام و قوان: ٨يقواعد کل •

 . دهنديل مي دهد را تشکيک کاربرد شرح ميدامنه 

 .تهايا خاصير ارتباطات يي تغ:رخدادها •

  . شونديش داده مي نمايک زبان آنتولوژي ها معموال در يآنتولوژ

   مرتبه باالتري دامنه و آنتولوژيآنتولوژ

ن يا . کندي مدل ما از آن ريسمتا قيک دامنه خاص، ي)  مختص دامنهيآنتولوژ( دامنه يک آنتولوژي

 يبرا . دهدي شوند نشان مي که در آن دامنه به کار برده ميک عبارت خاص را هنگامي ي معانيآنتولوژ

" يکارت باز "ي ممکن است معن٩ در دامنه پوکريک آنتولوژي . داردي مختلفيمثال کلمه کارت معان

 يوتر ممکن است معني در مورد سخت افزار کامپيک آنتولوژيکه ين کلمه را مدل کند، در حالي ايبرا

 .ک را مدل کننديا کارت گرافي ١٠کارت پانچ

 ي ميادي زيج است که در دامنه هاي رايايک مدل از اشي) هي پايا آنتولوژي(  مرتبه باالتريآنتولوژ

ه در آن ف شدي تعرياي دهد که اشيل مي را تشکين آنتولوژ فرهنگ لغات هسته ايا .توانند به کار روند

                                                   

6 Restriction 
7 rules 
8 Axiom 
9 Poker 
10 Punch card 



 استاندارد مرتبه باالتر وجود دارد که ين آنتولوژيچند . از دامنه ها به کار روندي توانند در مجموعه ايم

، Dublin Core ،GFO ،OpenCyc/ResearchCycرند، مانند ي توانند مورد استفاده قرار گيم

SUMO و ،DOLCE.  

 دهند، يش مي نماي و اغلب انتخابي اختصاص کاماليم را به صورتي دامنه مفاهي هاياز آنجا که آنتولوژ

 دامنه ساخته شده اند گسترش يه آنتولوژي که بر پاييستمهاي که سي هنگام.معموال با هم ناسازگارند

 ي از مشکالتيکين موضوع يا . تر نشان دهنديش کليک نماي دامنه را در يد آنتولوژيابند، اغلب باي يم

ک دامنه به علل مختل به ي مختلف در ي هايآنتولوژ. ه هستند با آن مواجياست که طراحان آنتولوژ

ا به خاطر زبان ي، يدئولوژي متفاوت، آموزشها، اينه فرهنگيعلت وجود ادراکات گوناگون براساس پس زم

  .ندي که انتخاب شده است، ممکن است به وجود آيش متفاوتينما

ک ياستفاده از . ردينه و وقت گيار پرهزيبس است و ي اکثرا به صورت دستيدر حال حاضر، ادغام آنتولوژ

ند ين فرآي تواند اي مي و اساسيف مشترک از کلمات هسته ايک تعري فراهم آوردن يه براي پايآنتولوژ

 ي صورت گرفته است ولي هاي ادغام آنتولوژي براي کليکهاي تکني برايمطالعات .ت کنديريرا قابل مد

  .است يشتر به صورت تئورين موضوع هنوز بيا

۵. OWL 
RDFSري مانند موارد زييهاياز مندي پوشاند ني الزم را نميهايازمندي همه نيد است، ولي مف:   

 تيک خاصي يهايژگيو .١

  متفاوتي هاURIا با يشناخت اش .٢

 کسان بودن دو کالسيا يکامال مجزا بودن  .٣

 ساخت کالسها، و نه تنها نام بردن از آنها .٤

 ده تريچي کردن پي کالسبنديشماها .٥



 ک کلمه يک برنامه درمورد ي استدالل ييوانات .٦

... 

OWLوب ي زبان آنتولوژينين زبان بر اساس بازبيا . دهديها را پوشش مياز مندين ني است که اي زبان 

DAML+OILساخته شده است .  

W3Cشنهاد کرده استي مختلف پيانگري بيتهاين زبان را در سه سطح باقابلي ا:   

• OWL Liteيسبندالاز به ساختار کي بود که نيکاربران از يبانين پشت از آي که هدف اصل 

 ي ميباني را پشت١١د تعددين  نسخه قي مثال، با آنکه ايبرا .ود ساده داشتندي و قيسلسله مراتب

 OWL Lite يدوار بودند که سادگيدر ابتداد ام . دهديرا م  ۱ و 0 فقط اجازه تعدد يکند ول

ستم ي بتوان سي آن ساخته شوند، و بزوديباني پشتيبران کمک کند که ابزار ساده تر يبه ا

 يول.(12)  کنند را ساختي استفاده م١٣ي و علم طبقه بند١٢ مترادف که از فرهنگ لغاتييها

 OWL DL ي توسعه ابزار براين نسخه از زبان به سختيدر عمل ثابت شده که توسعه ابزار ا

 .اد استفاده نشدي زOWL Liteن يبوده، و بنابرا

• OWL DL که کامل بودن ي را در حاليانگري شده بود که حداکثر بين منظور طراحيبه ا 

همه محاسبات در  (١٤يريم پذيصمت ،)ج قابل محاسبه اندينکه همه نتاي اتضمين( يمحاسبات

 ي ميباني پشترا يعمل استنتاج يتمهايو موجود بودن الگور.) رندي پذيان ميزمان محدود پا

 از آنها ينکه بعضي را دارد جز اOWL يخه از زبان تمام ساختارهان نسيا.کند، داشته باشد

 (12) . توانند استفاده شونديط خاص ميفقط در شرا
                                                   

11 Cardinality 
12 Thesauri  
13 Taxonomy 
14 Decidability 



• OWL FULLن منظور ين بنا شده است، و به ايشي از دو نسخه پي مختلفي براساس معنا

 مثال، در يبرا . را حفظ کندRDF Schema با ي سازگاري شده است که مقداريطراح

OWL Full تواند يک مجموعه از نمونه ها باشد ميانگر ي تواند بي که ميک کالس در حالي 

ن نسخه يا .ستي ممکن نOWL DLن در يگر باشد، که اي ديک نمونه از کالسيز يخودش ن

 و OWLف شده ي فرهنگ لغات از قبل تعري معنايک آنتولوژي دهد که يکان را ممن ايا

RDFن نسخه ي ا استنتاج را در بتوانديف است که نرم افزاري ضعنياحتمال ا . را بهبود ببخشد

 . کنديباني پشتOWLاز 

  (13) : برقرار است OWLر در مورد يموارد ز

 ز معتبر استي نOWL DL در OWL Lite ي که معتبر برايهر آنتولوژ •

 ز معتبر استي نOWL Full در OWL DL معتبر در يتولوژآن هر •

 ز معتبر استي ن OWL DLر  دOWL Liteجه معتبر در يهر نت •



 ز معتبر استي نOWL Full در OWL DLجه معتبر در يهر نت •

  .ن ارتباط نشان داده شده استيز اي ن٤ شکلدر 

 

  گریکدی باOWLنسخه هاي ارتباط -٤شکل 

 


