املقدمة:
إن ظهور الويب الداللي كان نتيجة اختالف الرؤية عند تيم برنرز لي ملا سيكون عليه شكل الويب يف املستقبل اليت بدلت
الكثري من املفاهيم واملعايري لتلك املواقع  ،والواقع أن رؤيته مل تتغري أو ختتلف يف احلقيقة ولكنها كانت رؤيته منذ البداية
اليت أصابها اخللل جراء االستخدام العشوائي ملطوري الويب الذين است خدموا روابط صماء ال تعين شيئاً لآللة سوى أن هذا
املوقع مرتبط بهذا املوقع دون تضمني أي عالقات وصفية أو تضمينية بني الروابط بينما كان حلمه أن تكون الروابط أكثر
داللية للعالقة فيما بينها كأن تشري إىل أن هذا الرابط هو "نوع من" أو "جزء من" أو غريها من العالقات الوصفية ،وبذلك
نستطيع أن نلخص حلم تيم برينرز بأن يكون الويب وسيط عاملي لتبادل املعلومات واملعرفة البشرية ،و أن يراه أكثر ذكاءً
بطريقة جتعل اآللة أيضاً تفهم ماذا تعنى حمتويات صفحة ما يف الويب وماذا تعين الروابط يف تلك الصفحة ،هذا احللم
ميكن برامج املستقبل أ ن تعطي نتائج ذكية وأن ختدم احتياجاتنا مدعمة بنوع من الذكاء االصطناعي وذلك من خالل ما
أمساه الويب  0,3أو الويب الداللي  ،Semantic Webوبذلك جند أنه اعتمد يف تفكريه يف كل ذلك على حتويل
الويب لقاعدة بيانات عمالقة والربط بني تلك البيانات مبا يسمى امليتاداتا  Metadataأو ماوراء البيانات أو البيانات
اخللفية أو قد نستطيع تسميتها ) (Smart Dataأو البيانات الذكية.
ومن هنا جاءت ورقة العمل هذه لتعطي موجزاً ملفهوم وبنية الويب الداللي مع استعرض منوذج حملرك حبث داللي.
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أوالً :مفهوم الويب الداللي
ولذلك من الضروري أن نستعرض مفهوم الويب الداللي أو مايطلق عليه أحياناً " الويب ذات الدالالت اللفظية" أو " الويب ذات
املعنى" أما يطلق عليه باإلجنليزية مصطلح "سيمانتك ويب" من خالل املعاجم والقواميس والباحثني ولعل منها:
عرف معجم  W3Cالويب الداللي بأنها شبكة بيانات مبعنى أنه ميكن للربامج احلاسوبية اخلاصة أن تعرف ماذا تعينهذه البيانات ( )W3C:2011ويتطلب الوصول هلذه الطريقة من التفسري والفهم للبيانات االستعانة باالنتولوجي
( )Ontologyوالذي يعرف على أنه طريقة لتمثيل املفاهيم وذلك عن طريق الربط بينها بعالقات ذات معنى  ،حتى تسهل
ربط األشياء املوجودة بعضها البعض ولفهم أوسع للمفاهيم املختلفة.
 أما موسوعة ويكبيديا العربية فقد عرفت الويب الداللية على أنها ثورة جديدة يف عامل الويب حيث تصبح املعلومات قابلةللمعاجلة من قبل احلاسبات بدالً من كونها بشرية التوجيه يف الويب احلالي  ،وبالتالي فإن الويب الداللي يسمح للمتصفح أو
الربجميات العميلة بالبحث والعثور على املعلومات ومشاركتها بدالً عنها (ويكبيديا)1322:
 يف حني عرفته جمموعة اتفاق الويب الداللية هي ويب تشتمل على املستندات أو أجزاء من املستندات  ،تصف العالقاتالصرحية بني األشياء (املعلومات أو املواقع) وحتتوي على معلومات داللية مت جتهيزها خصيصاً لتفهمها برجميات البحث
والتصفح وهي تعتمد على مبدأ البيانات املشرتكة  ،فعندما تعرف معلومة معينة ميكنك ربطها مبعلومات أخرى تتماثل مع
املعلومة األوىل أو تشرحها أو تفسرها أو حتددها بشرط أن حتدد عالقة الربط .أي أن الويب الداللية عبارة عن تبادل البيانات
من خالل أكواد وصف العالقة بني املعلومات ثم معاجلة هذه البيانات بشكل منطقي استداللي حتليلي ()W3C:2011
بينما هناك من الباحثني عرفه بأنه أطار مشرتك يعمل على إتاحة تبادل البيانات وإعادة استخدامها عرب التطبيقاتواملؤسسات املختلفة.
وعلى ضوء ما سبق ميكن تعريف الويب الداللي بأنه تلك التطبيقات اليت صممت حبيث تكون قادرة على فهم وترميز صفحات
الويب مبعنى أن التطبيق يفهم أن ترميز ما يف صف حة الويب هو عنوان بريد؛ وذلك من خالل فهمه لنمط ترميز العنوان  ،وهنا
يربز سؤال عن الكيفية اليت يتعرف فيها التطبيق على أمناط معينة لتوضيح هذا املفهوم سنستخدم ترميز (  )XMLيف الصفحة
الرئيسة ملوقع جامعة امللك عبدالعزيز وسيكتب هذا الرتميز بطريقة تسمح لتطبيقات الويب الداللي بالتعرف على أن هذا الرتميز
هو العنوان الربيدي للجامعة من خالل بداية ونهاية توضح معنى مابينهما  .على سبيل املثال:
><address
><University>King Abdulaziz University</University
><City>Jeddah</City
><Country>Saudi Arabia</Country
></address
بهذا الرتميز يستطيع تطبيق الويب الداللي أن يقرأ الرتميز بسهولة  ،ألنه يستطيع أن مير على ترميز الصفحة باحثاً عن عنوان
مت ترميزه بطريقة معينة ثم حيلل هذا الرتميز للحصول على العنوان .هذا مبفهوم مبسط  ،ولكن ماذا لو استطعنا أن خنلق خرائط
متثل املفاهيم املوجودة يف جمال معني وعالقة بعضها ببعض  ،وربطنا صفحة الويب بهذه اخلريطة  ،حبيث نربط البيانات
املوجودة يف الصفحة خبريطة املفاهيم  ،مما يسمح لتطبيق معني أن يربط بني صفحات الويب وبهذه الطريقة حنصل على نتائج
منطقية يصل إليها التطبيق بنفس طريقة تفكري البشر فعلى سبيل املثال لو مت تصميم تطبيق معني هلذا الغرض ولنفرتض حمرك
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حبث وطلبنا منه أن يبحث لنا عن مفهوم معني فسوف يقدم لنا ضمن النتائج صفحات قد ال يكون ذكر فيها هذا املفهوم ؛ ولكن
ألن خريطة املفاهيم تقول هذه الصفحة مرتبطة بهذا املفهوم ألن فيها معلومات مرتبطة مبفهوم معني مرتبط بهذا املفهوم.

ثانياً :بنية الويب الداللي
أن شبكة الويب الداللي ماهي إال امتداد لشبكة الويب احلالية  WWW.لكنها تتميز عنها بأنها تقدم معلومات حمددة
ودقيقة يف نتائج البحث  .وكذلك متكن احلواسيب أو باألحرى برامج احلاسوب من العمل بشكل تفاعلي وتعاوني مع البشر،
فشبكة ويب الداللي تبدو وكأنها جمموعات شبكات متداخلة مع بعضها البعض وتضم الكثري من املعلومات والبيانات واليت مت
جتهيزها وإعدادها بصورة آلية وأرشفتها بصورة دقيقة من قبل برامج متخصصة  ،تعتمد على االستفادة من تقنيات وإمكانات
الذكاء االصطناعي يف تيسري عمليات البحث واسرتجاع املعلومات
وألن عملية بناء شبكة الدالالت اللفظية جارية حالياً فال بد من حتديد هيكلها ليتم بذلك ملء اهليكل أو البناء باحلياة ومن
أجل جعل هذه املهمة ممكنة وسهلة فأنه ينبغي أن نبدأ مع املهام البسيطة كماهو موضح يف الشكل أدناه
شكل ( ) 2تفاعلية شبكة الويب

فعلى سبيل املثال لو مت ربط كل صفحة من صفحات الويب خبريطة مفاهيم ( أنتولوجي) تبني املفاهيم اليت تتناوهلا صفحة ما،
فستتمكن حمركات البحث يف املستقبل البحث عن مفهوم معني واسرتجاع نتائج أكثر دقة أو حتى اسرتجاع صفحات مل يتم ذكر
املفهوم فيها ولكن ألن خريطتها املفاهيمية حتتوي على هذا النوع من املفهوم قام حمرك البحث باسرتجاعها .
وعلى ضوء ذلك تبني اخلطوات التالية االجتاه الذي تتجه حنوه شبكة الويب الداللي:
- 2تقديم تركيب عام لبيانات مفهومة آلياً
- 1وضع مفردات عامة
- 0االتفاق على لغة منطقية
- 4استخدام اللغة لتبادل األدلة
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وقد اقرتح برينز لي بناء طبقات للشبكة الداللية على النحو التالي:
شكل رقم ( )1طبقات شبكة الويب الداللية

من خالل الشكل السابق يتضح أن الويب الداللي يتكون من مناذج بيانات تستخدم عدداً من التقنيات لتمثيلها كما هو واضح من
خالل الطبقات املتعددة يف النموذج وهي على النحو التالي:
 اشتملت الطبقات السفلى على كالً من:- 2معرفات املوارد واختصارها  URIوهو أسلوب التخاطب فيما بني متصفح الويب الداللي الذي يستعمله املستخدم النهائي
واحملتوى املوجود على الويب الداللية ،ومعرفات املوارد ينظر أليها على أنها أكواد وألفاظ أو معرفات مشرتكة لألشياء اليت
سنتفاهم بشأنها وقد تكون هذه املعرفات لفظية أو شكلية (احلروف ،األرقام ،الصور) ومن أمثلة هذه املعرفات يف عامل الويب اآلن
الطريقة اليت تبنى بها عناوين املوقع على الشبكة مثل عنوان.)http://www.kau.edu.sa\ (:
- 1لغات الويب الداللية واليت تهدف إىل تنسيق البيانات ومن هذه اللغات لغة  XMLوهي متوافقة متاماً مع نظام يونيكود
 ،Unicodeثم يصعد هرم اللغات ليصل إىل لغة إطار وصف املصدر واختصارها  , RDFأو بدائلها مثل RDF\XML
و  NSو  Turtleو  N-Triplesومن املالحظ على هذه اللغات أنها أكثر ثراءً وتعقيداً من لغة  HMALكما أنها تتيح
إىل حد بعيد متثيل املعنى وبنية احملتوى
- 0خمططات العالقات مثل ) (RDF Schemaولغة وجودية الويب )(Web Ontology Language
واختصارها  ، OWLواليت تسهل عملية توصيف املفاهيم واملصطلحات والعالقات ضمن جمال معني.
- 4حمرك االستدالل والذي حيتوي على قواعد استدال لية تستخدم اللغتان السابق ذكرهما ولغات أخرى مبنية عليها إلعطاء
نتائج منطقية متاماً كما يفكر البشر.
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 بينما اشتمل النموذج على التوقيع الرقمي ،وهو التوقيع االلكرتوني اليت ميكن استخدامها ملصادقة هوية مرسل الرسالة أواملوقع على املستند .و التوقيع الرقمي يضمن طبقة احملتوى األصلي للرسالة أو الوثيقة دون تغيري.
 أما الطبقات العليا اشتملت على املنطقية  ،واألثبات  ،واملصداقية أما املنطقية هي طبقة توفر دالالت جلميع البياناتاملتاحة فهي تعمل على توفري القدرة للحاسبات أن تستفيد من القواعد والضوابط اللغوية والداللية املشتملة يف بنية وثائق الويب
الداللي إلنشاء وابتكار معرفة جديدة وبذلك جند املنطقية هي أساس متثيل املعرفة أما اإلثبات فهي طبقة تعمل على التأكد من
اخلطوات املتخذة يف توليد معرفة جديدة قد متت بشكل مناسب وصحيح مثل التأكد من وجود احملددات ،ونطاقات األمساء،
وانتماء امل صطلحات إىل فئاتها التصنيفية أما الثقة فهي طبقة تعمل على إنشاء ما يعرف بالشبكة العنكبوتية ذات املصداقية (
ففي ظل أن موقع (أ) يثق يف موقع (ب) وهكذا) .أما حتقيق املصداقية فإنه يأتي من اعتماد التوقيع اإللكرتوني واملعتمد على
التشفري يف املستندات.
ويكمن الشر ط األساسي ألي شكل يتم قراءته آلياً من اإلنرتنت يف تطوير لغات جديدة تقدم معنى للبيانات وذلك ألن معظم هذه
املواقع يف اإلنرتنت مكتوبة بلغة ( HTMLلغة ترميز النصوص التشعبية) حيث الميكن قراءة هذه املستندات آلياً وتقتصر قدرة
لغة  HTMLعلى شكل املستند ونقل النصوص و الوصول عن بعد وعرض النصوص على املتصفحني ومن ثم خلق لغات فقط ,؛
أحدها ( XMLلغة الرتميز الواسعة)
كما تشمل املستندات مستندات التشييد اليت جتعل هلا معنى بالنسبة لألشخاص ولكن ال تعين لآللة أي معنى.ألن
مستندات XMLهرمية وكل عنصر من عناصر البيانات قد يكون لديه مصدر واحد فقط

(,

))Moor:2011,1-9(Rameshreao:2009,2-19
بعد ذلك مت تطوير لغات ( RDFإطار وصف املصادر) وهي واحدة من صيغ تطبيقات  ، XMLحيث تقوم  RDFبتقديم
املعلومات يف شكل مقروء آلياً باستخدام ( URLsحمددي شكل املصدر :هو حتديد البنود على الشبكة وأي شيء ميكن أن
حيوي
 ، URLأي أنه موجود على الشبكة) بدالً من عنصر أحد املصادر يف هيكل  ، XMLوهذا يتيح ختزين املعلومات بطريقة
غري هرمية كما يتيح بأن يظهر على شكل رسومي  graph edge- labeledوجيمع( RDFإطار وصف املصادر)
 URLsإىل ثالثة أمثاله تعرب عن بيان أساسي حيث يقدم RDFمعاني كلمات بسيطة (.)Zhai:2009,2-8
ونتيجة لتطور االنطولوجيا  Ontologyتقدم لغة  RDFتركيباً لوصف املستند  ،بينما توفر انطولوجيا شروطا حمددة
وضرورية لوصف ذلك .كما تشري االنطولوجيا إ ىل العلم الذي يوضح أنواع الكيانات يف العامل وكيفية صلتها بعضها ببعض فقد
وصف غروبر االنطولوجيا بأنها حتديد واضح للتصور .وأن االنطولوجيا هي حمتوى النظريات حول نوع املوضوع وخصائص
وأهداف والعالقة بني األشياء احملتملة يف جمال معني من املعرفة .كما أنه بدون االنطولوجيا الميكن أن يكون هناك مفردات
لتمثيل املعرفة
ولقد تطوير عدة لغات من انطولوجيا وتعترب لغة وجودية الويب  WOLواحدة من تلك اللغات اليت مت تطويرها من قبل
( W3Cاحتاد الشبكة العاملية) وفريق العمل وقد تشمل لغة  WOLوصف الفئات واملمتلكات وحاالتهم إىل جانب العالقة
بني الفئات واألساسيات واملساواة والفئات املفصلة ()Bryan:2008
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واجلدير بالذكر أن املصممني يتوقفون عند رؤيتان للويب الداللي هما:
 من األسفل لألعلى :Bottom-Upهنا يقوم املصمم بإضافة وتزويد كافة امللفات على االنرتنت مبعلومات إضافية وتكون مفهومة أكثر لتطبيقات .هذه امللفات
اإلضافية أو التعليقات بكلمة أخرى  Annotationsواليت تشرح املكونات وعالقاتها والتعليقات ميكن أن تكون على شكل
 RDFأو  Microformatsيعترب Tim Burnersهو املؤسس األساسي واملدافع األول عن هذه التقنية.
 من األعلى لألسفل :Top-Downهي النظرة األخرى وصاحب الفكرة هو  Alex Iskoldحيث يرى بأن األوىل غري جمدية إضافة التعليق على كل الصفحات.
هلذا يطلبون تطوير التطبيقات حبيث جتعل أثالثية :مفهومة أكثر بالنصوص أي إخراج املفهوم ملا هو موجود يف السياق (
ويكبيديا)1322:
وعلى ضوء ذلك ميكن أن نستعرض بعض االستنتاجات املتعلقة بالويب الداللي:
- 2يواجه الويب احلالي مشكلة تعدد اللغات ومن الضروري إجياد حل جذري لتلك املشكلة مع الويب الداللي فيجب توفري
األدوات والوسائل للوصول إىل املعلومات بلغات عديدة وبشكل مستقل عن اللغة األصلية اليت توفر احملتوى وكذلك مستخدميه
- 1بالرغم من احلماس الشديد للويب الداللي وتوجه العامل كله الستخدامه إال أن هناك مشكلة خطرية جيب االنتباه إليها وهي
الرقابة واخلصوصية فالتنفيذ املتطور للويب الداللي سيجعل من السهل مشاهدة املعلومات وفرض الرقابة والوصاية عليها
- 0هناك من الباحثني من خيلط بني مفهوم الويب الداللي والويب  0،3ويعتربونهما مصطلح واحد يف حني أن كتاب آخرين
يعتقدون أنهما مصطلحني خمتلفني ولتفرقة بني هذين املفهومني جند أن الويب الداللي يتكون من مناذج بيانات ( Data
 )Modelsتسمى إطار وصف املصدر (  ،)Resource Description Frameworkباإلضافة إىل ذلك يضم
مصادر الويب املنشأة حديثا ً،وتلك اليت زودت بوسائل املعاجلة احلاسوبية (الداللية) لتصبح مناسبة للويب الداللي ،أما الويب
 0.3فهو مصطلح يستخدم لوصف مستقبل الويب العاملية ).( Rameshreao:2009,20

ومن هنا تتضح العالقة

بني الويب الداللي والويب  0.3يف أنه لكي يكون هناك ويب  ،0.3فيجب أن حيتوي على ذكاء الويب الداللي .ومن هنا
فإن جند أن الويب  ، 0.3ما هو إال جزء ،أو ،مكمل للويب الداللي وهو حتديث ملا يعرف بالويب الداللي.
- 4أن هناك خيط رفيع ينتهي به علم الوجوديات ويبدأ به أساس املعرفة  ،فاالنطولوجيا مع جمموعة من مدخالت تبين قاعدة
املعرفة ) )Knowledge Baseوهذا ما يقودنا إىل أن الفئات الفرعية والرئيسة فهي حتتاج إىل متثيل تقنية الشيئية
( )Object-Oriented-Technologyلكن على األفكار واملفاهيم وتكوين اهلرميات واألصناف واملكانز هلا
(.)Huang:2005
- 5أنه يتم متثيل املعلومات يف  RDFمن خالل ثالثية  :املوضوع  ،Subjectاخلرب ،Predicateاملفعول
به  ،Objectواالختالف بينهما أنه قد يشري املوضوع واخلرب إىل  ( URLحمددات املوارد املتعلقة أو عناوين االنرتنت)،
يف حني أن املفعول به قد يشري إىل  URLأو كلمة عادية مثل " املعرفة"
- 6أن لغة  XMLتتشابه قليالً مع  HTMLمن حيث استعمال عالمات ( Tageكلمات وضعت بني أقواس <و>  ،يف
حني أن  HTMLتعنى بكيفية مشاهدة النص يف املتصفح بينما  XMLيستخدم فقط العالمات لتحديد قطع البيانات ويرتك
تفسري البيانات متاما إىل التطبيق الذي يقرأها  ،وبعبارة أخرى  ،إذا رأيت <ف> يف ملف أكس إم إل  ،ال تفرتض أنها فقرة.
اعتماداً على السياق قد تكون فهرس أو فاتن أو غريها ).( W3C:2011
–

–
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- 7أن لغة  XMLتقوم بتمثيل العالقات بني الكلمات واجلمل والفقرات داخل الوثيقة كعالقة ( شجرية -هرمية) فضالً عما
توفره من إمكانية التشغيل املتبادل واملشاركة يف املصادر).( Miller:2011
- 8أن اإلطار العام لوصف املصادر  RDFهو منوذج لوصف البيانات ميتاز بالسهولة والبساطة ويقوم على حتديد العالقات
وهو يعتمد على بنية لغة  XMLيف إنشاء الوثائق
- 9تعد لغة انطولوجيا الويب مكن ز يوفر داللة لكل رمز ومصطلح هذه الداللة متفق عليها مسبقاً وتعمل على تعريف هذه
املصطلحات من حيث معناها وفئاتها األصلية والفرعية وخصائصها وحتديد العالقة بني املصطلحات املختلفة يف ظل ما يعرف
بالتوافق الداللي والذي يعين أن مايفهمه الربنامج  Xهو نفسه مايفهم الربنامج Y
 - 23أن للغة انطولوجيا الويب OWLثالثة أشكال وهي  OWL FULL ، OWL DL،OWL LITEوهذه
اللغات ماهي إال مزجياً من لغات التمثيل املعرفية بدءاً من
.)Huang:2005( DAML+ OIL
ومن األهمية استعراض بعض النماذج اليت تعنى بالويب الداللي وهي حمركات البحث الداللي واليت حتتوي على ميزتني
كبريتني األوىل أنها تقبل االستعالمات اليت متت صياغتها باللغة الطبيعية للمستخدم ،والثانية أن النتيجة اليت تعرضها هي
املعلومات املطلوب البحث عنها وليست ق ائمة من املستندات اليت قد حتتوي أو ال حتتوي على املعلومة املطلوبة وفيما يلي
نستعرض أحدى حمركات الويب الداللي:
 Swoogleو هو حمرك البحث للويب الداللي ،ويتضمن االنتولوجيا  ،واملستندات والشروط والبيانات املنشورة على شبكة االنرتنت.
ويهدف  Swoogleإىل دعم مطوري الويب الداللي واملربجمني ،و وكالء الربجميات وذلك إلجياد البيانات باستخدام
لغات RDF \ XML
ويتكون احملرك من كالً من:
 مستندات الويب الداللي  SWDوهي تستخدم لغة RDF,OWL انطولوجيا الويب الداللي SWOs امليتاداتا وتشتمل على البيانات الوصفية للوثائق جلعل البحث أكثر كفاءة وفعاليةومت تصميم  Swoogleخلدمة املستفيدين من أنشطة حبوث الويب الداللي وخصوصاً يف:
- 2دراسة النمو والتطور من الويب الداللي بواسطة االستعالم بكفاءة يف قاعدة بيانات شاملة للبيانات الوصفية
 ،Metadataولغة RDF
- 1احلصول على العالقات بني املفاهيم واملتمثلة يف انطولوجيا الويب الداللي SWOs
- 0التمكني من تقاسم املعرفة والوصول السهل إىل املعرفة الظاهرة
- 4دعم أدوات الويب الداللي مثل حمرر  MindSwapوذلك إلجياد االنتولوجيا ذات الصلة  ،باإلضافة إىل البنية
التحتية  ،وحمرك االستدالل
وكانت بداية اإلصدارة األوىل حملرك البحث الداللي  Swoogleيف عام 1334م حيث يوفر خدمة البحث األساسي يف
 24533وثائق الويب الداللي مبا يف ذلك  4883انتولوجيا ،ويف أواخر العام نفسه مت تطويرها إىل اإلصدارة الثانية لتشتمل
على شروط ومعايري الويب الداللي  SWTsمع توضيح العالقات بني وثائق الويب الداللي  SWDsومعايري و شروط
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الويب الداللي SWTsباإلضافة إىل االرتفاع امللحوظ لوثائق الويب الداللي حيث وصلت إىل  017333مبا يف ذلك
 22179انتولوجيا
ويف عام  1335م وضعت االصدارة الثالثة ليتم فيها فهرسة الوثائق باستخدام لغة RDF
باإلضافة إىل دعم العالقات بني ( )SWTs) ,(SWDsإىل جانب توفري الوصالت إىل عناوين املوقع
ويف عام 1337م كانت اإلصداره الرابعة وهي األخرية  ،واشتملت على وثائق الويب الداللي  ،عدد عناوين املواقع اليت مت
زيارتها  ،كما يوفر قاموس لالنطولوجيا ،وكذلك البيانات الوصفية للمصطلحات ،وأرشيف وخدمات التخزين املؤقت وغريها
).(Rameshreao:2009,24-32

ولعل ذلك يتضح من خالل الدخول على رابط حمرك البحث

http://swoogle.umbc.edu

حيث مت استخدام مصطلح  managementيف حمرك البحث أعاله  ،لنحصل على عدد من الوثائق يف الويب الداللي ،
ومت عرض اللغات املستخدمة ، RDF\ XMLوتاريخ النشر للوثائق املخزنة  ،وحجم الوثيقة بالبايت  ،والبيانات الوصفية
 ، Metadataواالنطولوجيا  ،وعناوين املواقع املشتملة على الوثائق كما هو موضح يف الصورة أدناه:

–

–
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وباختيار عنوان أحد الوثائق حنصل على ملف  RDFعلى الروابط التالية:
http://morpheus.cs.umbc.edu/aks1/ontosem.owl 
http://swoogle.umbc.edu/index.php?option=com_frontpage&service=sear 
ch&queryType=search_swt&searchString=management&view=raw
والرتكيب املعياري لتسلسل  RDFهو  RDF\XMLويكتب شكل  RDFمن الرقم أدناه على  RDF\XMLالنحو
التالي .علماً بأنه يستعمل تسمية  XMLيف البدايات مع التعريف الوارد يف بداية وثيقة  XMLو كما هو موضح يف الصورة
أدناه

أما لغة انطولوجيا الويب الداللي  OWLواليت تعترب وصف رمسي وواضح املفاهيم يف جمال الفئات وتسمى أحيانا املفاهيم
) )Class,Conceptكما هو موضح يف الصورة أدناه
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 وغريها منRDF\XML  للوثيقة من عناوين الوثيقة وتاريخ النشر ولغةMetadata بينما تتضح البيانات الوصفية
:بيانات على الرابط التالي
http://swoogle.umbc.edu/index.php?option=com_frontpage&service=digest&
queryType=digest_swd&searchString=http%3A%2F%2Fmorpheus.cs.umbc.edu
%2Faks1%2Fontosem.owl
وكما هو موضح يف الصورة أدناه
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