XI. Akademik Bili im Konferans , 11-13 ubat 2009, Harran Üniversitesi, ANLIURFA

Semantic Web (Anlamsal A ) Yap lar ve Yans malar
Dr. Bülent Gürsel EM RO LU
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Özet: Bugünlerde, hemen hemen hayatlar
n her alan nda say sal bilgi üretimi ve payla
rt
boyutlara ula
r. Ancak elimizin alt ndaki bu hazineyi analiz etti imiz, birle tirdi imiz, payla
z
ve onu kullan rken gitti imiz yolu biçimlendiren teknik araçlar ve sosyal pratikler geçerlili ini yitirmi
durumdad r. Internet üzerinde olu an sosyal a lar, yayg nla an elektronik günlükler ve ki isel yay nlar ile
birlikte ç gibi büyüyen sanal veri y
n çöp haline gelmemesi ve aramalarda tekellere ba ml
n
son bulmas için, içeriklerin ve kavramlar n birbirleriyle ve ki ilerle ili kilendirilebildi i anlamsal bir a n
(semantic web) olu turulmas durumunu ortaya ç kartm r. Fakat Internet teknolojilerindeki son
geli meler (AJAX, XMI, RDF ve OWI gibi) ve birkaç teknik yenilik, verilere ili kin yeni sosyal
düzenleme lerle birlikte a yap
(web) anlamsal a (semantic web) diye adland rd
z yap ya do ru
ilerletmektedir.
Ki iselle tirilebilirlik web’de yükselen bir de er haline gelmi tir. Web üzerinde kimliklerin ve kullan
al kanl klar n giderek belirginle mesi ile birlikte görünümler ki iye göre ekillendirilebilir k nm ,
ancak sadece görüntüde de il i levde de ki iselle tirme bir ihtiyaç halini alm r. Anlamsal A (Semantic
Web), a içeriklerinin sadece do al dillerde de il, ayn zamanda ilgili yaz mlar taraf ndan anla labilir,
yorumlanabilir ve kullan labilir bir biçimde ifade edilebilece i, böylece bu yaz mlar n veriyi kolayca
bulmas , payla mas ve bilgiyi birle tirmesini sa lamay amaçlayan geli en bir Internet eklentisidir.
Bu çal mada Anlamsal A ile ilgili bilgiler verilecek, Web 3.0 a geçi te önemli bir a ama olan bu a
yap
n geli im ve kullan na yönelik bulgular sunulmaktad r.

Giri
Anlamsal a , dünya üzerindeki bilgileri tek bir
platformda
toplamay
amaçlayan,
ilgili
süreçlerin
bilgisayarlar
taraf ndan
Web
üzerinden otomatik olarak yönetilmesini
sa layan bir uygulamad r. Bu, web üzerindeki
tüm bilgi ve verilerin aç klamalar ile
ili kilendirilmesini gerektirmektedir. Burada
önemli olan nokta tüm verilerin yönetimi için
öte verilerin (meta data) olu turulmas ve
bilgisayarlar taraf ndan daha karma k sorgular
yap p en ilgili bilgilere ula labilmesidir.
Veriyi yap sal ve bilgisayarlar taraf ndan tam
olarak ili kilendirilmi hale getirmek oldukça
zahmetli ve karma k bir i gibi gözükmektedir.
Fakat bunun yap labilece ini ve hayata
geçirilebilece ini dü ünürsek, kazan mlar ve
getirileri çok fazla olacakt r.
Bilindi i üzere web üzerindeki dinamik siteler
bir veritaban na ba
çal rlar. Genel olarak
web sitelerinde çok büyük yat mlar
yap lmad
sürece , birebir e lenik verileri
göstermek üzere tasarlanm r, matematiksel
sonuçlara ba
kalarak sonuçlar döndürürler.
Bu da ço u kez , site ziyaretçilerinin arama
sonucu kaybolmas na neden olur. Örnek olarak,

bir e-ticaret sitesinde, kullan lar (mü teriler)
web
sitesinin
s fland rma
yap nda
tan mlanm ürün reyonlar na ba
kalarak
arad klar ürünü bulmak durumunda kal rlar ve
ço u kez de zaman kayb na u rarlar. E er
arad klar ürün hakk nda s fland rma bilgisine
sahip de illerse, site içerisinde bulmalar zor
olabilir ve al veri ten vazgeçebilirler.
Anlamsal A

n Yap

ve Bile enleri

Anlamsal a , yap sal olarak felsefe, tasar m
prensipleri, etkile imli çal ma gruplar ve
yard mc teknolojilerden olu ur. Bu parçalar n
hepsinin, belirli bir problem uzay ndaki
kavramlar , terimleri ve ba lant lar resmi bir
biçimde ifade etmesi beklenmektedir. Anlamsal
n temelleri bir nesneyi s fland rmay ve
onun de erinin do ru ekilde tan mlan p
atanmas
gerektirir. W3C, Massachusetts
Institute of Technology, Hewlett-Packard ve
kullan taban ndaki baz web topluluklar nca
belirlenen standartlar üzerine kurulu olan
Semantik Web, sözdizimi için XML ve
isimlendirme için URLs kullanan pek çok
uygulamay birle tirmek amac yla Resource
Description
Framework
(RDF)’den
faydalan yor.

Tim Berners-Lee, Anlamsal A
ilk olarak
2001 May s ay nda W3C çal anlar na aç klam
ve pek yak nda Semantik Web’in çok
güçlenece ini ve e lenceli hale gelece ini
söylemi tir. Anlamsal a
biçimlenmeyi
sürdürürken onun içinde yer almak isteyen
iddial oyuncular yava
yava
amaçlar
do rultusunda stratejiler geli tirmeye ba lad lar.
Ba lang ndan bu yana, Anlamsal a
çal malar na W3C çal ma gruplar
ve
ortaya koyduklar standartlar yön vermektedir.
Varolan a veriye dönü türmeyi amaçlayan
bu çal malar genel olarak iki merkezde
toplanmaktad r. Bir merkez, RDF (Resource
Definition Language) ve OWL (Web
Ontology Language) gibi dillerle anlam bilimsel
cümleler kurulmas
ve uygulamalarin bu
cümleler
güdümünde
geli tirilmesini
amaçlamaktad r. W3C nin ortaya koydu u
standartlar
nda RDF ve OWL yaratabilmek,
yarat lm olanlar üzerinde SPARQL ile
sorgulama yapabilmek için geli tirilmi pek çok
araç vard r, ve pek ço u da geli tirilmeye
devam etmektedir.

ekil 1. Semantic Web – Katmanlar
Anlamsal a henüz geli me sürecinde oldu u
için baz k mlar henüz gerçekle tirilmemi
fakat gelecekte yap lmas planlanan çal malar
belirlenmi bir alan olarak ifade edilir. Bu
mlar unlard r:
1.
2.
3.
4.

RDF
(Resource
Description
Framework)
RDF/XML, N3, Turtle, N-Triples gibi
çe itli veri dönü türme formatlar .
RDFS (RDF Schema) gibi notasyonlar
OWL (Web Ontology Language)

Bu bile imin anahtar , tan mlay sözcüklerle
birlikte bilgiyi birbirine ba layan ortak veri
formatlar kullanmakt r. Anlamsal a herkesin
ortak bir ifade ekli kullanmas gerektirmez,
art k tüm dünyan n ayn dili konu mas
beklenemez. Bunun yerine, bu sistem bir
terimler bütününü bir di erine çeviren araçlar
sa lar. Bu çeviriler a (web) çap nda çok daha
büyük bilgi toplamlar birle tirecektir.
Anlamsal a
teknolojisi özel kullan
topluluklar
için önemli ölçüde fayda
sa layabilir. Fakat en heyecan verici bulu lar,
çe itli kaynaklardan dü en verilerin rastlant sal
bütünle mesi ve birle mesinden gelecektir.
Anlamsal A Çal malar
Anlamsal a ile ilgili yay nlanan belge say ve
çal an geli tirici topluluklar önemli miktarda
art
göstermektedir.
Anlamsal
a
çal malar nda bir di er merkez olan GRDDL
(Gleaning Resource Descriptions from Dialects
of Languages)
ile var olan içeri i bir
dizi de ime u rat p anlam bilimsel formatlara
çevirme yöntemi üzerinde durulmaktad r. Biçim
imleri (tag) içindeki öznitelikleri (attribute)
etiket olarak kullan p, daha sonra bu etiketlere
bakarak kolayca RDF'e ya da ba ka herhangi bir
formata dönü türmek mümkün k nmaktad r.
Bu etiket mant
üzerine kurulu en
bilinen yöntem "mikroformat" yöntemidir. Web
de dola rken girdi imiz sayfan n herhangi bir
mikroformata uyumlu
içerik
bulundurup
bulundurmad
ve
bulunduruyorsa
bu içeriklerin neler oldu unu görebilirsiniz.
Anlamsal
a
kavramlar ndan faydalanan
sayfalar ve portallar incelemek için "smile"
projesi
kapsam nda
geli tirilen
ve
firefox eklentisi olarak cal an "piggy bank"
uygulamas gösterilebilir.
Anlamsal a lar yolunda u ana kadar epey bir
mesafe kaydedilmi durumdad r. Son 3 katmana
kadar RDF, OWL, SPARQL ve GRDDL
gibi somut ç kt larla devam edilmektedir. Geri
kalan, "mant k", "kan t" ve "güven" basamaklar
için henüz at lm somut bir ad m olmamas na
kar n, "W3C" bünyesindeki çal ma gruplar ile
bu konular üzerindeki çal malar devam
etmektedir. Burada mant k ile kastedilen
kurulmu cümleleri okuyup anlayarak mant k
kurallar çerçevesinde
yeni
cümlelerin
kurulabilmesini sa layan altyap r. "Kan t" ise,
bir
ç kar
do rulayan
savlar n
ne
ekilde ortaya
konulaca
belirleyen
katmand r.
En
üstteki
güven
katman nda, bilgilerin güvenilirligi ve ki ilerin

mahremiyet haklar
yerini alacakt r.
Anlamsal A

koruma ile ilgili çözümler

n Farkl klar

Anlamsal A mimarisinde sözlükler olu tuktan
sonra, web sayfalar nda kullan lan içerik-etiket
le meleri, kurallar kullan larak cümlelere
dönü türülebilir. Kurulan ili kiler ve cümleler
ile bir web sayfas üzerinde t pk bir veritaban
sorgusuna benzer sorgular n çal
lmas
mümkün
k nmaktad r.
Günümüzde,
veritabanlar n
yayg n
kullan
nedeniyle, veri sorgulama denilince ilk olarak
SQL sorgular n akla geliyor olmas SPARQL
ile
SQL
aras ndaki
söz
dizimi
benzerli inin sebebini ortaya koymaktad r.
Burada önemli olan bu tip bir soyutlamaya izin
veren altyap n olu turulmas r.
Arama motorlar , arama yapan ki inin kimli ine
göre farkl sonuçlar getirebilmektedir. u an
Web sayfam n arama motorlar taraf ndan
farkedilmesi için özel anahtar kelimelerden
faydalan yoruz. Aramalarda gerçek anlamda
bir ki iselle tirme için içerigi ki iyle bir ekilde
ili kilendirmek zorunlu hale gelmi tir. Bir
insan n basitçe cevap verece i sorular bir
arama motoruna sorup da düzgün bir cevap
almak ili ki bilgisinin eksikli i nedeniyle
mümkün olmamaktad r. Web üzerindeki
içeri in birbiriyle ili kilendirildi i ve cümlelerle
ifade edilebilir hale geldi i, Web’in dev bir
veritaban na
dönü tü ü,
bilgisayarlar n
birbirleriyle
konu abildi i,
servis
ve
sunucu merkezli yakla mlar n yerini kullan
merkezli da k bir yap ya b rakt
alt yap
Anlamsal A
(Semantic Web) olarak
tan mlanabilir.
li kilendirilmi içerik veya içerik hakk nda
içerik olarak da adland rabilecek anahtar
sözcükler (metadata) belirlenirken insanlar n
web üzerinde bir arama yaparken tercih ettikleri
yöntemler takip edilmektedir. Anlamsal a larda
içerik ile anahtar sözcüklerin
iç içe
de erlendirilmesi söz konusudur. Anahtar
sözcüklerler u anda oldu u gibi sayfan n
geneline dair de il, içerik baz nda bir
ili kilendirme imkan sunmaktad r. Anlamsal
’da tan mlamalar, çevrimiçi sözlüklerolarak
da
adland rabilece imiz
belirtimlerden
(specs) gelmektedir.
Ayn
belirtimleri
kullanarak yaz lan uygulamalar birbirlerinin
dilini konu abilmektedir (FOAF - Friend Of A
Friend).

Anlamsal a lar n do as nda bir tak m nesneler
ve bu nesneleri birbiriyle ilintilendiren ili kiler
vard r. Anlamsal a n bir bilgi taban olarak
saklanmas ; nesneler, nesnelerin ili kili
olduklar di er nesneler ve ili ki türleri eklinde
saklanmas ndan ibarettir. ekil 2 de örnek bir
anlamsal a yap görülmektedir.

ekil 2. Anlamsal A yap
Anlamsal A Neleri De

tirecek?

Basit bir ifade ile anlatmak gerekirse anlamsal
, veriye daha fazla tan m veya anlam katarak
datayla aran zda kar kl etkile imi ve Internet
üzerinde i yapma biçimimizi de tirecektir.
Anlamsal a , basit noktadan noktaya yap lan
linklerin ötesinde ki iler, yerler ve kavramlar
üzerine
kurulu
yönlendirmelere
olanak
sa larken
kullan m
esnas nda
veriyi
otomatikle tirme, bütünle tirme ve yeniden
kullanma imkan verecektir. Baz lar bunu bir
dü ü gerçekle tirmek olarak tan mlarken
baz lar da yapbozun parçalar n bugüne dek
etrafa saç lm
halde durdu unu ve bu
parçalar n birinin ç p da standartlar üzerinde
görü
birli i
sa layarak
kendilerini
birle tirmesini bekledi ini iddia etmektedir.

ekil 3. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0

Anlamsal a ve Web 3.0 yap yla birlikte web
üzerinde
önceden
anahtar
kelimelerle
yapt
z aramalar art k derdimizi yazarak
yapaca z.

ekil 4. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0
Örnek vermek gerekirse “Fizik dersim için,
sürtünme katsay
anlatan bir video
ar yorum” diye bir arama yapt
zda arama
motoru Internet’i tarayacak ve bize gerekli olan
bilgileri toplay p, düzenleyecek. Bu yap ile
Web, “robotik” bir arama yerine “ insans ” bir
arama gerçekle tirerek sonuçlar döndürecektir.
Anlamsal a ile birlikte art k veritaban
lemleri kay t ekle, sorgula sürecinden daha
farkl boyutlara ula acakt r. Asl nda burada
bahsetti imiz konu büyük web uygulamalar n
gidece i bir yol gibi görünse de zamanla her
web uygulamas ndan servis beklentisi olacakt r.
Örne in ba ka platformlara servis vermeyen bir
e-i veya e-ticaret sitesinden bahsedemeyece iz.
Bu durumda da tüm bu servislere uygun derli
toplu altyap lar olacakt r. Asl nda web

sitelerinin veritabanlar na ve bunun etraf ndaki
servislere dönü ece ini söyleyebiliriz.
Sonuç ve Öneriler
Henüz emekleme a amas nda olan Anlamsal A
teknolojileri Internet dünyas nda çarp
dönü ümlere yol açacak gibi görünmektedir.
Bunun en büyük göstergelerinden biri Nesne
Yönelimli diller yerine Ontoloji Yönelimli
dillerin ve buna ba
yaz m geli tirme
araçlar n kullan lmas için yo un çal malar n
bulunmas r. Anlamsal a yap gereksinimler
sonucu ortaya ç km r. Bugün milyonlarla
ifade edilen Internet ve Web kullan
say
n yak n zamanda milyarlarla ifade edilir
hale gelece i öngörülmektedir. H zla artan
kullan nüfusu ve yay lan payla m kültürü ile
herkese aç k ve katlanarak büyüyen veri y
anlaml
hale getirmek
gerekmektedir.
Yay nlayan için bulunabilirlik, arama yapan için
ise do ru bilgiye h zl eri ime imkan tan yan bir
çözüm olarak ortaya ç kan anlamsal a , içerikler
aras kurulan ili kilendirmeler sayesinde her bir
web sayfas n ba ka sayfalarla ve insanlarla
konu abilen bir yard mc ya dönü mektedir.
Internet ve Web üzerinde u anda varolan dar
kapsaml aramalar yerine, bir dedektif gibi
ili kilerle
kurulan
yollar
izleyerek
arad
bulup önümüze getirebilecek gerçek
zamanl
mimariler
üzerinde
çal malar
yap lmaktad r. Bunlar n sonucunda Internet ve
Web
üzerinde
kendi
s rlar
belirleyebiliyoruz, ya am alan
istedi imiz
zaman
geni letip,
istedi imiz
zaman
daraltmam
seçimlerimiz yönünde mümkün
lan bir yeni yap dan söz etmek mümkündür.
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