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اهداف کارگاه

آشنایی با مفهوم وب معنایی

آشنایی مقدماتی با تکنولوژی های وب معنایی

تأکید بر ضرورت بکارگیری وب معنایی در کتابخانه ها

ه هاآشنایی مقدماتی با تکنولوژی های وب معنایی برای کتابخان



فهرست مطالب

کتابداران، فناوری ها و مباحث نوین سازماندهی دانش: فلسفه کارگاه

:بخش اول 
سیر تکامل وب
وب معنایی چیست؟
هدف وب معنایی
فناوری های وب معنایی
تمرین

:خش دومب
کتابداران و ابزارهای معنایی
وب معنایی، داده های پیوندی و کتابخانه ها
فناوری های موجود وب معنایی برای کتابخانه ها
نمونه هایی از کتابخانه هایی که داده های پیوندی تولید کرده اند

معرفی کتاب ، رویدادها و سازمان ها



Tim Berners-Lee

ارائه ایده:1989
وب

وب در : 1993
دسترس عموم قرار

گرفت



Tim Berners-Lee

ارائه ایده:2001
وب معنایی



سیر تکامل وب













هدف وب معنایی





به جای واژگانمفاهیم: هدف وب معنایی



به جای واژگانمفاهیم: هدف وب معنایی

:خاصامکان پرسیدن سؤاالت •
Tehran temperature ?x 
what’s the temperature in Tehran?

زانوم درد می کنه

.  وب معنایی آموزش ماشین ها برای درک زبان انسان ها نیست•
ن برای در وب معنایی هر چیزی به زبانی ساختار مند و قابل خواند•

.  ماشین نوشته می شود



Web of Things



Web of document



Web of Data



Web of Data

 ،ها ستوب داده وب معنایی.

 وب معنایی فقط قرار دادن داده ها در وب نیست، بلکه
.استتعیین نوع پیوند بین آنها و پیوندبرقراری 







HTML: Hyper Text Markup Language

ا قالب بندی و نمایش داده ه
در صفحات وب

قابل فهم توسط انسان

دارای برچسب های از پیش
تعیین شده 







URLآدرس جهانی مدارک و دیگر منابع موجود در وب می باشد.





URIندرشته ای است که هویت منابع و مفاهیم را بیان می ک.







مانند گوشی با استفاده از وسیله هاییمی توانید از توییتر شما : مثال
این . یدیا کامپیوتر استفاده کن iPodهای تلفن، موبایل های هوشمند، 

رابط کاربردی »یا APIامکانات حاصل بهره مند بودن توییتر از یک
.عالی و منحصر به فرد است«برنامه نویسی



XML: EXtensible Markup Language

 حمل داده
 قابل فهم توسط انسان و

ماشین 
عدم وجود برچسب های

از پیش تعیین شده 
 وجود راههای مختلف

برای بیان یک مفهوم



XML
مفهومبیان یک برای راههای مختلف وجود 



XML vs HTML 



For Example…



For Example…



تمرین

را در ( 37-39اسالیدهای )داده های کتابشناختی سه کتاب زیر 
.بازنمون کنیدXMLقالب یک سند 



Book1



Book2



Book3



RDF: Resource Description Framework

بخشی از وب معنایی است•

چارچوبی برای توصیف منابع در وب •
:مانند
...توصیف ویژگی های آیتم های خرید مانند قیمت، موجودی و –
توصیف محتوای موتورهای جستجو–
توصیف اطالعات صفحات وب –

نقالبی برای فرآهم آوردن اطالعات قابل درک توسط ماشی•



RDF: Resource Description Framework

بین برنامه ( Interoperability)فرآهم آوردن قابلیت همکاری •
های کاربردی

به منظور نمایش به افراد طراحی نشده است•
ها URIاز استفاده •
(Termsبه عنوان )استفاده از رشته های متنی •
(ترکیب های سه گانه)Tripleبه صورت Termsترکیب •
می کنندترکیب های سه گانه مفاهیم و گزاره ها را بیان •



RDF Triples 

Subject Object
Predicate

مسند
مسندالیه مقدار

(Resource)منبعی که توصیف می شود : مسندالیه
(Property)ویژگی آن منبع : مسند
( ندمس)ارزش یا مقداری است که به یک صفت منبع : مقدار

(Value)نسبت داده می شود 



RDF Triples 

Pegah Zahra
knows firstName

“Zahra”

ALi علی

insects

football
plays

is a

sport

dislikes



•Triple ها به سبک های مختلف نوشته می شوند:
• RDF Turtle

• XML RDF

• RDF Schema (RDFS)

• RDFa

• N3

• N-Triples

• …

RDF Triples 



RDF Turtle Examples

https://www.w3.org/TR/turtle/

https://www.w3.org/TR/turtle/


XML RDF Examples







تمرین                                                              

RDF Turtleهای زیر چه می گویند؟



زبان پرس و جو

https://www.researchgate.net/figure/221466895_fig4_Fig-4-a-An-example-query-graph-and-b-the-
corresponding-SPARQL-query

https://www.researchgate.net/figure/221466895_fig4_Fig-4-a-An-example-query-graph-and-b-the-


زبان پرس و جو



https://www.w3.org/2009/Talks/0615-qbe/

https://www.w3.org/2009/Talks/0615-qbe/


«a»پایگاه اطالعاتی رابطه ای کتابخانه : 1مثال 

ID Author Title Publisher Year

ISBN0-00-651409-X The Glass Palace 2000id_xyz id_qpr

ID Name Home Page

ID City

Harper Collins London

id_xyz Ghosh, Amitav http://www.amitavghosh.com

Publ. Name

id_qpr



به صورت مجموعه ای از روابط1داده های  مثال 



«f»کتابخانه پایگاه اطالعاتی رابطه ای : 2مثال 
A B D E

1 ID Titre Original

2

ISBN0 2020386682 A13 ISBN-0-00-651409-X

3

6 ID Auteur

7 ISBN-0-00-651409-X A12

11

12

13

Traducteur

Le Palais 

des 

miroirs

Nom

Ghosh, Amitav

Besse, Christianne



به صورت مجموعه ای از روابط2های مثال داده 



«f»و « a»یکپارچه سازی داده های کتابخانه 



«f»و « a»یکپارچه سازی داده های کتابخانه 





پرسش کاربر
donnes-moi le titre de l’original

give me the title of the original

نیست اما « f»پایگاه اطالعاتی کتابخانه پاسخ این پرسش در  
قادر به « f»، کتابخانه «a»پس از ادغام با داده های کتابخانه 

.بازیابی نیاز اطالعاتی کاربر خواهد بود



ه افزودن دانش بیشتر به داده های ادغام شده دو کتابخان

یکی f:auteurو a:authorانسان درک می کند که 
ی به داده هستند اما ماشین قادر به درک آن نیست، لذا باید دانش بیشتر

:های ادغام شده دو کتابخانه اضافه کرد

 a:author same as f:auteur

 both identify a “Person”

 a term that a community may have already defined:

 a “Person” is uniquely identified by his/her name and, say, 
homepage

 it can be used as a “category” for certain type of resources





«f»پرسش پیچیده تر کاربر کتابخانه 

“donnes-moi la page d’accueil de l’auteur de l’originale”

well… “give me the home page of the original’s ‘auteur’”

«  f»و نه در کتابخانه « a»پایگاه اطالعاتی کتابخانه پاسخ نه در 
شتر، بیوافزودن دانش دو کتابخانه  است اما با ادغام داده های 

.بازیابی استقابل 



و باز هم افزودن دانش بیشتر

DBPediaو بهره گیری از  WikiPediaترکیب با منابع دیگر مانند 







تمرین

Tripleزیر را به صورت مناسب با یکدیگر ادغام کنید و RDFگراف دو 
.های آن را بنویسید



https://www.w3.org/2001/sw/hcls/notes/hcls-rdf-guide/

https://www.w3.org/2001/sw/hcls/notes/hcls-rdf-guide/


وب معنایی، فراداده، آنتولوژی

اداده برای استفاده از بهتر از متن ساختارمند شده باید از فر•
(Metadata )نیماستفاده کنیم تا بتوانیم معنا را اضافه ک.

.فراداده معنای داده ها را ذخیره می کند•

در وب . روش های مختلف برای نوشتن فراداده وجود دارد•
(  Ontology)هستان شناسی »معنایی برای نوشتن فراداده از 

.استفاده می کنیم



The Semantic Web Layer Tower



Alternative Semantic Web Stack

.اثبات کنیم استنتاج درست است

نقل و انتقال داده ها

 و 
جو 

 و 
س

 پر
ان

زب
اج

ستنت
ا



هستان شناسی چیست؟

شناسیهستانفلسفیخاستگاه•
واژه نامه . ستفلسفه اولین حوزه ای است که مفهوم هستی شناسی در آن به کار رفته ا

هستی کل. تعریف می کند"بودن"آکسفورد، هستی شناسی را علم و یا مطالعه 
ر می متشکل از موجودیت هایی است که به نحوی در ارتباط مفهومی با یکدیگ

بودن چیزها  شناسی شاخه ای از متافیزیک است که به بودن یا ضرورتهستی . باشند
رسی کلی ترین به عبارت دیگر متافیزیک به بر. و یا بودن از نوع انتزاعی مربوط است

.پردازدطبقه بندی موجودات می 

دادنارجاعبرای(Ontology)آنتولوژییاشناسیهستان.م19قرناز•
ذاشتهگاشتراکبهومتداولدانشتوانندمیکهایبندیردهنوعهربه

دسیمهنومصنوعیهوشزبانشناسی،درویژهبهدهند،نشانراایحوزه
.شدبردهکاربهافزارنرم



هستان شناسی چیست؟

صوریوروشنهایخصیصهذکرراشناسیهستانگروبر•
.داندمیشدهگذاشتهاشتراکبهمفاهیم

:  ی آن عبارتند ازویژگی هابنابر تعریف هستان شناسی، •
 گذاشتناشتراک به
 سازیمفهوم
 (ارائه برداشت یکسان از داده های یک حوزه)رسمی سازی

 سلسله مراتبی انعطاف پذیرساختار



مفهوم سازی



Class Hierarchy



ه ای ابزاری نوین با اید: هستان شناسی
کهن

عناییمابزاریکعنوانبهشناسیهستاناصلیایده
ونیستظهورینوپدیدهاصوالدانش،سازماندهی

ایهبندیردهتاریخاندازهبهقدمتیآنهایبنیان
.داردایکتابخانه



ابزاری نوین با ایده ای کهن: هستان شناسی

ودکنمیمقابلهطبیعیزبانبامعناییابزارهای
برایهاییچسببرگرفتننظردرباکندمیتالش

.بپردازندآنهاسازماندهیوتوصیفبهمفاهیم
رایبرازمینهمصنوعی،هوشورایانهعلومپیشرفت

باالسرعتباوترغنیمعناییابزارهایساخت
.استآوردهفراهم

هستان شناسی



معنایی ابزارهای 

سازماندهی دانش ضبط شده 

معناییابزارهای 



ابزارهای معنایی

ازمندنظامساختاریارائهبامعناییابزارهای
فرآیندکوشندمیآنهامعناییروابطومفاهیم
.کنندتسهیلرادانشسازماندهیوبازنمون



بازیابی اطالعات و ابزارهای معنایی
امنظدرفراوانمرتبطغیروناخواستهمواردباکاربرانمواجه

وزهحاینپژوهشگرانای،کلیدواژهجستجویبرمبتنیهای
"واژگان"جایبه"مفاهیم"جستجویایدهسویبهرا

نقشمعناییابزارهایایده،اینسازیپیادهدر.دادسوق
.دارندحیاتی

عات در نظام های بازیابی اطالکلیدی ابزاری هستان شناسی ها 
مدرن 



بازیابی اطالعات و ابزارهای معنایی

زمینهدرهاییتالشبهمنجرمعناییجستجویایده
هایکتابخانهمعنایی،جستجویهایموتورانواعایجاد

حوزهیهاشناسیهستانانواعتولیدنیزومعناییدیجیتالی
یبازیابهاینظامفقراتستونحکمدرکهاستشدهخاص

.باشندمیمعناییاطالعات



BT: mret redaorb

NT:mret reworran

RT: mret detaler

SN: mynonys

USE: use instead

UF: naem ot desu

مدل سازی دانش در اصطالحنامه ها



تاکسونومی : معناییابزارهای 

 رده بندی نظام مند
 فرزندی -پدر ساختار
 معنایی هستان شناسی ها اسکلت



غنی سازی اصطالحنامه
ICYT Thesaurus

Term: CELULAS

NT: 
CITOPLASMA 

NT: ADIPOCITOS 

Enriched ICYT Thesaurus

Term: CELULAS

CITOPLASMA<partOf>CELULAS

ADIPOCITOS<speciousOf>CELULAS 



فولکسونومی ها: ابزارهای معنایی
 کاربروابسته به رویکرد
 گذاری اجتماعیبرچسب
رده بندی مردمی
ساختار غیر سلسله مراتبی



کارکرد: معناییابزارهای 

هایحوزهبرایمعناییاینقشهآوردنفراهم
هاحوزهبینارتباطنیزوخاص

یادگیریوارتباطاتتقویت
بودنعملی
اطالعاتبازیابیازپشتیبانی
هایسیستمبرایمفهومیپایهآوردنفراهم

بنیاددانش



کارکرد: ابزارهای معنایی

ادهدعناصرتعریفبرایمفهومیایپایهآوردنفراهم•
افزارینرمهایسیستمدراشیاءمراتبسلسلهو

ینبوزبانیبینای،رشتهبینامکاناتآوردنفراهم•
فرهنگی

چندیادویک،نامهواژهیکعنوانبهرسانیخدمت•
ماشینوانسانهاتوسطاستفادهبرایزیانه



تشخیص حوزه 
شناسی پوشاک هستان :مثال
 آن چه کسانی هستند؟کاربران
چه خصوصیاتی از پوشاک را باید

لحاظ کرد؟
د کدام انواع پوشاک برای فصل سر

مناسب اند؟
چه خصوصیاتی از یک نوع پوشاک

آن را برای فصول گرم سال مناسب
می کند؟

FOAF: Friend Of A Friend
a machine-readable ontology describing persons, 
their activities and their relations to other people and 
objects.



اسیزبان های بازنمایی هستان شن
ومفهومبیانبرایHTMLمانندوبگذارینشانههایزباناز

صفحهبندیقالبفقطHTMLدیگرعبارتبه.نیستکافیمعنا
.ردگیمینادیدهرامفهومیومعناییروابطوکندمیمشخصرا

استفادهبا.آمدندوجودبهRDFوXMLهایزبانبنابراین
ازادهاستفبا.افزوداسنادبهراایابردادهعناصرتوانمیXMLاز

لذاندنداشتراماشینتوسطپردازشقابلیتهاابردادهزبان،این
بهRDFیامنبعتوصیفچارچوبزبانمشکلاینرفعبرای

.آمدوجود



زبان های بازنمایی هستان شناسی
هاینظامبیندرونیپذیریمیانکنشمشکلهنوزRDFوجودبا

هانظاماینتواناییترسادهبیانبه.داشتوجودمختلفاطالعاتی
المکیکدرویکدیگرهایدادهازاستفادهواطالعاتتبادلبرای
ایهزبانبنابراین.بودنشدهمحققکاملطوربهمتقابلدرک
.آمدودوجبهوبجهانیکنسرسیومتوسطمعناییگذارینشانه

World Wide Web Consortium (W3C)



اسیزبان های بازنمایی هستان شن
• Schema.org
• DAML+OIL
• CML 
• LOOM
• KIF
• CycL
• DAML+OIL

• OWL Lite 

• OWL DL

• OWL Full



What is Linked Data?



محصول وب معنایی: داده های پیوندی

The term Linked Data refers to a set of

best practices for publishing structured
data on the Web.



Librarianship, isn't it?



کتابخانه ها و داده های پیوندی

https://ontotext.com/linked-data-libraries/

https://ontotext.com/linked-data-libraries/


!توجههشدار! توجه

Google is often the first place users turn 

when searching for information so free library 
data from their insulated databases and get 
them out onto the web.

http://learn.library.ryerson.ca/undergrad-lnstruction

http://learn.library.ryerson.ca/undergrad-lnstruction


به موتور 2012سال با هدف فراهم آوردن جستجوی معنایی، از •
.شدجستجوی گوگل اضافه 

و wikipedia ،wikidataاز منابع ساختار یافته مانند •
freebaseبهره می گیرد.







.آغاز شده است2014از سال •
ه می باشد که از اینترنت بfactبیلیون 1.6شامل بیش از •

.طور اتوماتیک جمع آوری شده است



کتابخانه ها و داده های پیوندی

http://learn.library.ryerson.ca/undergrad-lnstruction

!با وب یکپارچه شوید•
!از طریق وب مورد پرسش قرار بگیرید•
به زبان وب صحبت کنید و آن را درک •

!کنید

:هاکتابخانهدرموجوداطالعات
باالکیفیت•
اعتمادقابل•

تنویسیفهرسمتخصصانکتابداران:دیگرطرفاز
.هستندبندیردهو

http://learn.library.ryerson.ca/undergrad-lnstruction


ا کتابخانه هپیوندی برای های مزایای داده 

Increases library visibility 

Metadata could become harvestable by 
search engines

Richer navigational control and access 
points for users



ا مزایای داده های پیوندی برای کتابخانه ه

Opens the door for libraries to share 
metadata

Unnecessary duplication of data would 
be eliminated

Costs would be reduced



تکامل رکوردهای کتابشناختی

Card Catalogs 

Online Catalogs 
(OPACs)

Linked Data 
metadata



محدودیت های مارک

There is MARC’s notorious inflexibility
(originally created for the description of
printed materials)

Information contained in MARC format
cannot be exchanged with information
from nonlibrary environments

Errors and localized practices



چالش های پیش رو: داده های پیوندی

Knowledge and awareness

The intimidating thought of transitioning 
away from MARC

Converting huge stores of legacy data 
from MARC format to a new standard will 
require a great deal of resources, time
and effort.



چالش های پیش رو

Legality and copyright issues

Willingness of libraries to share 
metadata

Many libraries may be hesitant to make 
the move toward Linked Data without a 
clear sign of success from others



چالش های پیش رو

This shift would require not just the 
cooperation of libraries but also of 
vendors



اچارچوب های داده های پیوندی برای کتابخانه ه

SKOS: https://www.w3.org/2004/02/skos/

FRBR: https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-

for-bibliographic-records

FRBRoo : https://www.ifla.org/node/10171

PRESSoo: https://www.ifla.org/node/10410

BIBFRAME: https://www.loc.gov/bibframe/

https://www.w3.org/2004/02/skos/
https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records
https://www.ifla.org/node/10171
https://www.ifla.org/node/10410
https://www.loc.gov/bibframe/


SKOS:Simple Knowledge Organization System 

ین نظام یک مدل داده برای به اشتراک گذاشتن و برقراری پیوند ب
طرح های رده بندی، اصطالحنامه ها، سر ) های مدیریت دانش 

.می باشد...( عنوان های موضوعی و 



SKOS Example



FRBR:Functional Requirements for Bibliographic Records

تالشوتاسیافتهتوسعهایفالتوسطکهاسترابطه-موجودیتمدلیک
.نمایدبرقرارتیکتابشناخدادهپایگاههایوکاربربینمؤثریارتباطکندمی

https://

www.loc.gov/catdir/cpso/frbreng.pdf

http://www.loc.gov/catdir/cpso/frbreng.pdf


FRBR Example



BIBFRAME: Library of Congress (2011)



The BIBFRAME Model

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html

https://www.loc.gov/bibframe/docs/bibframe2-model.html


The Model

The BIBFRAME model comprises four
classes:

Creative Work: represents the 
“conceptual essence” of the item

Instance: is the “material embodiment” 
of the Creative Work



The Model

Authority: is a resource that defines 
relationships reflected by the Creative 
Work and Instance, such as People, 
Places, Topics and organizations

Annotation: relates the Creative Work 
with other information resources, which 
could be library holdings information, 
cover art, or reviews



Beyond MARC

 BIBFRAME would support the Linked Data
model while also incorporating emerging
content standards such as FRBR and RDA.

 BIBFRAME initiative would eventually
replace MARC as a bibliographic framework
“agnostic to cataloging rules” rather than
intertwined with them as MARC was with
AACR2.



Beyond MARC 

 BIBFRAME aims to be independent of any
particular set of cataloging rules.

 Whereas MARC is not very web-compatible,
BBFRAME is built on XML and RDF, both
‘native’ schemes for the Internet.



State-of-the-art

Backed by the Library of Congress, BIBFRAME
already has a great deal of support throughout
the information community, though it is not
yet at the stage of implementation for most
libraries.



State-of-the-art

Participating institutions include :
 British Library
 George Washington University
 Princeton University
 Deutsche National Bibliothek
 National Library of Medicine
 OCLC
 Library of Congress
 europeana















جمع بندی

ازهموارهآنها.مشهورندهافناوریپذیرشامربهکتابداران
ایجادربهتخدماتارائهبرایکههاییفرصتوهافناوریمزایای

خدماتارائهشانرسالتزیرا.اندکردهاستفادهکنند،می
.استکاربرانبهفردبهمنحصراطالعاتی

امراینازهمپیوندیهایدادهتولیدومعناییوبفناوری
.نیستمستثنی



Video Clipنمایش 



معرفی کتاب، رویدادها و سازمان ها



معرفی کتاب، رویدادها و سازمان ها

http://www.worldcat.org/title/semantic-web-primer-third-edition/oclc/820545941

http://www.worldcat.org/title/semantic-web-primer-third-edition/oclc/820545941


معرفی کتاب، رویدادها و سازمان ها

https://wtlab.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23:semantic-web-
primer-2th-edition&catid=32&Itemid=268&lang=fa

https://wtlab.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=23:semantic-web-


معرفی کتاب، رویدادها و سازمان ها







معرفی کتاب، رویدادها و سازمان ها



معرفی کتاب، رویدادها و سازمان ها
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