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Özet:  Bu bildiride, açık, yapılandırılmış bağlı veri tanımlarını verdikten sonra, etkin olarak
nasıl kullanılabileceğini, araçları, kullanım örneklerini veriyoruz. Anlamsal veriyi kullanarak
nasıl  çıkarımlar  yapabileğini,  ve  bu  çıkarımları  kullanarak  uygulamaların  nasıl
zenginleştirilebileceğini anlatıyoruz. Ayrıca, araştırma alanında en son gelinen noktayı ve açık
yapılandırılmış veri kullanarak araştırmaların nasıl geliştirilebileceğinden bahsediyoruz.

Anahtar Sözcükler: Açık veri, Yapılandırılmış veri, Bağlı veri, Anlamsal Ağ, Semantic Web, 
Web.

Abstract:  In this paper, we give tools and usage examples of how to efficiently use open,
structured, linked semantic web data. We give how to make inferences using the semantic data,
and how to enrich applications using the data. Additionally,  we give the latest state of the art
and how to make research and applications using open structured linked semantic data by
giving real world examples of our own cases.

1. Giriş

Web teknolojileri,  kullanıldığı  zaman içinde
çeşitli aşamalardan geçmiş ve gelişmiştir. Bu
gelişim,  Web  (internet)  üzerinde  yayınlanan
verinin  üretim/tüketim  ilişkisini  ve
üretim/tüketim  öznelerini  değiştirmiştir.
Web'in ilk kullanıma başlandığı zamanlarda,
verinin  üreticisi  (veriyi  yayınlayan)  ve
tüketicisi (veriyi kullanan) arasında tek yönlü
bir ilişki vardı. Verinin kullanıcısı ise insandı.

İlk  günlerinin  ardından,  Web  üzerindeki
içerik,  teknolojinin  gelişmesiyle,  çift  yönlü
olmaya  başladı.  Bu  şu  demekti.  Web'deki
içeriği  üreten  de  tüketen  de  insanlardı.
Forumlar, sosyal medya platformları, bloglar,
ve  mikrobloglar  bu  türden  etkileşimlerin
olduğu platformlardır.

Web  üzerinde  yayınlanan  veri,  çoğunlukla
insanların  üretebildiği  ve  tüketebildiği
yapıdadır.  Bu  şu  demektir.  Web  üzerinde
birçok  veri  var,  fakat  sadece  insanlar
anlayabiliyor.  Eğer  bu  veriyi  makineler
işleyebilseler, işlem kapasiteleri  ve birbirleri

ile  olan  iletişim yeteneklerini  de  kullanarak
bu veriden elde edilen getiriyi arttırabilirdik.

Wikipedia'da  tanımlı  verileri  örnek  olarak
verelim.  Bir  kişinin  doğum  tarihi,  veya  bir
ülkenin  yüzölçümü gibi  tanımlanmış  veriler
var. Bunların  biçimi  HTML'dir  (Hyper  Text
Markup Language).   Bu verilerin  bilgisayar
tarafından  işlenebilir  olması  için  ilk  önce
karmaşık  algoritmalar  tarafından  doğal  dil
işleme  yöntemleri  vb.  yöntemlerle  ne  ifade
edildiğinin anlaşılması gereklidir. 

Eğer  bu  veriler  yapılandırılmış  biçimde
olsaydı,  o  zaman  bu  verileri  sayfaların
içinden  çıkarmak  için  gerekli  algoritmalara
gerek olmayacaktı.  “Anlamsal  Ağ (semantic
web)”  [1]  bu  ihtiyacı  gidermek  için  ortaya
atıldı.  Anlamsal  Ağ,  “şey”leri  (thing)  ve
aralarındaki ilişkileri ifade etmek için yapılar
sunar. Eğer bir Web sayfanız var ise, içinde
bulunan  verileri,  Anlamsal  Ağ  araçları
kullanarak  ifade  edebilir  ve
yayınlayabilirsiniz.  Web'de  veri  paylaşanlar
bunu  yaptıkça,  Anlamsal  Web  de  oluşmuş
olur.



Anlamsal  Web,  araçların  da  gelişmesiyle,
genişledi.  Gün  geçtikçe  daha  fazla  veri,  bu
ortamda  anlamsal  olarak  ifade  edilir  oldu.
Örnek olarak, Wikipedia içinde bulunan veri,
DbPedia  projesi  ile  anlamsal  hale
dönüştürülmüştür.  Şu  anda  DbPedia
sorgulanabilir  durumdadır.  Yani,  verinin  bu
şekilde  ifadesi,  Wikipedia'ya  sadece  kelime
tabanlı arama ile sorgulamamızı değil, mesela
“Dünya'da,  yüzölçümü 160 bin km kareden
küçük  olan  ülkelerin  gayri  safi  milli  hasıla
ortalaması nedir?” gibi karmaşık bir soruyu
da  sormamızı  sağladı.  Böyle  bir  soruyu
anlamsal  olmayan  veri  ile  cevaplamak  için,
Wikipedia'daki  ya  da  başka  bir  kaynaktaki
bütün  ülkelerin  sayfasına  teker  teker  girip,
yüzölçümlerine bakmak, eğer bir ülkenin yüz
ölçümü 160 bin  km kareden  küçük  ise,  bir
kenara gayri safi milli hasılasını yazmak, en
sonunda  da,  bütün  not  edilenlerin  hepsini
toplayıp,  bulunan  ülke  sayısına  bölmek
gerekiyordu.  Şimdi  Anlamsal  Ağ  sayesinde
bu sorguyu çok kolay bir şekilde sorup cevap
alabiliyoruz.

Bildirinin  geri  kalanı  şu  şekilde  organize
edilmiştir.  2.  bölüm,  anlamsal  ağ  ile  ilgili
anlatım, 3. bölüm açık verinin ne olduğu, 4.
bölüm  örnek  uygulamalar,  5.  bölüm  kendi
çalışmalarımızda  kullandığımız  bazı  yapılar,
6. bölüm ise bu çalışmanın sonuç kısmıdır.

2. Anlamsal Ağ (Semantic Web) 

Bu  bölümde,  giriş  bölümünde  anlattığımız
Anlamsal  Ağ  kavramına  biraz  daha  geniş
bakıyoruz.  Tim  Berners-Lee,  Anlamsal  Ağ
için “ayrı bir ağ değil, mevcut Web’in bilgiyi
anlamlandırarak,  bilgisayarların  ve
insanların  daha  etkili  işbirliği  yapmasını
destekleyen bir uzantısıdır” demiştir. [1]

Anlamsal ağda, verilerin ifade edilmesi

Webde  bulunan  verilerin  ve  tanımların  her
biri için bir kaynak (resource) tanımı yapılır.
Örnek olarak, “insan” kavramının tanımı için
anlamsal webde sıkça kullanılan kaynak
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person

bağlantısıdır.  Bir  insan  ifade  etmek
istediğimizde, bu kaynak bilgisini kullanarak
bir kaynak yaratırız.

Diğer bir ifade biçimi de “üçlü”lerdir.
Örnek olarak, tanımladığımız bir kaynağın bir
insan olduğunu bir üçlü ile gösterelim:

http://www.example.org/hasan
http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#type
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person

Bu  örnekte,  http://www.example.org/hasan
kaynağı  için,  tür  (type)  tanımlaması  yaptık.
Bunu  yapmak  için  yine  başka  bir  kaynağa
başvurduk:  http://www.w3.org/2000/01/rdf
schema#type

Bu kaynak sayesinde, türü bu kaynaktır:
http://xmlns.com/foaf/0.1/Person  şeklinde
tanımlayabildik.

Bu  üçlü  yapıların  ilkine  özne  (subject),
ikincisine yüklem (predicate), üçüncüsüne de
nesne (object) ismi verilir.

Dolayısıyla, Anlamsal Ağ, aslında, bir çizgeyi
tanımlar. Her bir düğüm bir “şey”i, ifade eder.
Her  bir  bağlantı  ise  bir  ilişkiyi  ifade  eder.
Bağlantının  türü  olduğundan  (örnekte
http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#type  bağlantı
türünü  ifade  eder)  etiketlenmiş  kenarlı
çizgeden bahsedebiliriz.

Anlamsal  Ağ'da  kurallar  da  tanımlanabilir.
Bu  kurallar  sayesinde,  mevcut  olmayan
bağlantılar  çıkarımlanabilir.  Örnek  olarak,
“inek”  bir  “memeli”  türü  olarak  verilmişse,
ve  “memeli”  de  bir  “hayvan”  türü  olarak
gösterilmişse,  “inek”  bir  “hayvan”  türüdür
gibi bir çıkarım yapılabilir.

Daha  önceden  tanımlanmış  kuralların
bulunduğu dokümanlara “ontoloji” denir. Bu
dokümanlardaki  tanımlar  kullanılarak  başka
bir  tanımlar  yapılıyorsa,  yeni  yapılan
tanımlardan  başka  bağlantılar  ve  “şey”ler
onolojinin  kuralları  kullanılarak
çıkarımlanabilir.

Üçlüler  çeşitli  biçimlerde  yayınlanabilirler.
Bunlardan en popüler olanları:

• RDF  (resource  description
framework)

• RDFS (RDF schema)

• OWL (Web ontology language)



• N3 (Notation – 3)

• JSON-LD (Json – Linked Data)

Anlamsal  Ağ  gelişirken,  veri  alanlarının
birbirleri  arasında  olan  ilişkilerinin  de
tanımlanmasının  veriyi  kullanacak  olan
yazılımların  ve  veriyi  sorgulayacak  olan,
insanlar/programcıların  yararına  olacağı
vizyonu da  gelişmiştir. Örnek  olarak,  veriyi
işleyeck  olan  yazılımın,  
http://dbpedia.org/page/Barack_Obama

ile  Twitter'daki  @BarackObama  hesabının
(https://twitter.com/BarackObama)  aynı
“şey”i  ifade  ettiğini  bilmesi,   yazılımın
yapacağı sorgu ve analizlerde daha geniş bir
veri alanının kullanımını sağlar. 

3. Açık Veri

Yukarıda  bağsedilen  türden  bağlantılar  (bir
alandaki  tanımlanmış  “şey”  in  başka  bir
alanda tanımlı bir “şey” ile olan ilişkisi) bir
insiyatif tarafından yapılmaktadır.
Linking  Open  Data  (LOD)  [2]  insiyatifi,
birçok  alan  arasındaki  bağlantıyı
yayınladıkları veri kümeleri ve bu bağlantıları
bulan otomatik,  ve yarı-otomatik yazılımları
kullanarak  sağlamaktadırlar.  Şekil  1'de
Linking  Open  Data  insiyatifinin  son
yayınladığı alanlar arası bağlantının gösterimi
olan bir resim bulunmaktadır.

Anlamsal Ağ'da sorgulama

Anlamsal Ağ'da ifade edebileceğimiz yapıları
ve  anlattıktan  sonra,  ifade  edilmiş  verilerin

Şekil 1. LOD bağlantı bulutu.  Farklı alanların arasında
kurulan bağlantıları göstermektedir. Aradaki bağlantılar

yönlüdür. Bu durum, bir alandan diğer bir alana bağlantının
olduğunu, fakat diğer alandan ilk alana bağlantıların

tanımlanmadığını göstermektedir. Her bir alanın büyüklüğü,
yayınladığı veri miktarının büyüklüğünü göstermektedir. Bu
resim, bulutun çok küçük (yaklaşık 10da biri) bir kısmıdır.
Bulutun tam resmi http://lod-cloud.net/versions/2014-08-

30/lod-cloud.svg adresinden edinilebilir.

sorgulanmasına geçebiliriz.

Sorgular  sağlanan  sorgulama  noktaları
(endpoint) yardımı ile veriyi sağlayan alanın
bilgisayarları  tarafından  veya,  başka  bir
uygulama  ile  yayınlanan  veriye  sorgulama
zamanı erişerek icra edilebilir. 

Bazı alanlar, veriyi yapılı bir şekilde sunarken
anlamsal  olarak  herhangi  bir  ontoloji  ile
ilişkilendirmezler.  Bu  türden  alanlardan
sağlanan  veriler,  ya  başka  insiyatifler
tarafından  anlamsal  hale  getirilir,  ya  da  bu
veriyi  kullananlar  tarafından  uygulama
programları  vasıtasıyla  veri  tüketilir.  Bu
bildiride böyle bir  veri  alanının kullanımına
örnek verilecektir.

4. Örnek Uygulamalar

Anlamsal, açık, bağlı verilerin tanımlarını ve
bazı  örneklerini  verdik.  Bu  bölümde,  daha
kapsamlı örnekler üzerinde duracağız.

Anlamsal Ağ'da bir sorgu örneği

Anlamsal Ağ'da, genelde sorgulama yöntemi
olarak  SPARQL [3]  kullanılır.  Bu bölümde,
SPARQL  kullanarak  bir  sorgu  yapacağız.
Sorgulama  yapacağımız  arayüz  DbPedia'nın
bize  sunduğu  http://dbpedia.org/sparql
kaynağıdır.

DbPedia,  iki  örnek sunmaktadır. Diyelim ki
1900'den önce doğmuş Wikipedia'da tanımlı
kişiler  kimlerdir? şeklinde  bir  sorumuz  var.
Bunu  aşağıdaki  SPARQL  sorgusuyla
sorabiliriz:

SELECT   ?name   ?birth   ?death   ?person
WHERE   {
?person   dbo:birthDate   ?birth   .
?person   foaf:name   ?name   .
?person   dbo:deathDate   ?death   .
FILTER (?birth<"19000101"^^xsd:date)
.
} ORDER BY ?name

Sorgunun çalışan hali  için  bu bağlantıya bakabilirsiniz:
[4]
Bu  sorguda  dbo:  veya  foaf:  gibi  tanımlar
bulunmaktadır. Bunların amacı şudur. Aslında
orda belirtilmek istenen bir kaynak URLsidir.
Fakat bu URLler çok uzun olduğudundan, ve



birçok  kaynak  benzer  ilk  kısımlardan
oluştuğundan  ilk kısımları daha önce yapılan
bir tanımlama ile belirtilir. Örnek olarak foaf:
için
 
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

şeklinde tanımlama yapılır. dbo: DbPedia'nın
kendi  verisini  göstermektedir.  Sorgu  daha
önce DBMS (database  management  system)
den  alıştığımız  SQL  (Standard  Query
Language)  sorgularına  benzemektedir.  Bir
SELECT  ve  bir  WHERE  bölümü
bulunmaktadır.  SELECT  içinde  nelerin
dönmesini istediğimizi (? ile başlayan her bir
yapı  bir  değişkeni  ifade  eder)  belirtir.
WHERE kısmındaki her iki . (nokta) arasında
bir üçlü bulunur. Bu üçlü tanımları değişken
(? ile başlar) içerebilir. Bu üçlü tanımlar bir
web  kaynağını  (URI,  unified  resource
identifier)  içerebilir.  Veya  eğer  içeri  string
olarak ifade edilebilen bir türden veri var ise
bunu  da  içerebilir.  Bu  türden  tanıma  örnek
olarak  "19000101"^^xsd:date  verilebilir.
Burada string olarak verilen kısımdan sonra,
hangi türden bir ifade yapıldığı ^^ işaretinden
sonra gelen bir kaynak ile ifade edilir. Sorgu
çalıştırıldığında  çizge  üzerinde  bu
tanımlamalara  uyan  üçlüler  seçiliyor.  Bu
üçlülerden  SELECT  içinde  bulunan
değişkenler  seçilip  döndürülüyor.  Bu
seçilenlerden  FILTER  ile  bir  kısmı
filtreleniyor.  ORDER  BY  ile  sıralama
yaptırılıyor. Eğer sadece İstanbulda 1900'den
önce Wikipedia'da bulunan insanların listesini
isteseydik  WHERE  kısmına  bir  üçlü  daha
eklememiz yeterliydi:

?person dbo:birthPlace dbp:Istanbul

Bu  sorgunun  sonuçları  buradan  görülebilir:
[5]

Bir diğer sorgu ise, giriş bölümünde örneğini
verdiğimiz aşağıdaki sorgu olsun:

Yüzölçümü  160  bin  km.  kareden  küçük
ülkelerin  gayrisafi  milli  hasıla  ortalaması
nedir?
SELECT AVG(xsd:double(?gdp)) WHERE {
?country   dbp:gdpPppPerCapita   ?gdp   .
?country  dbp:areaKm  ?area  .           
?country   dbo:governmentType
dbr:Unitary_state   .

FILTER   (?area   <   160000)   .
}

Bu sorguda, Wikipedia üzerinde tanımlanmış
ülkelerin  (?country  dbo:govermentType
dbr:Unitary_state)  alanlarından  (?country
dbp:areaKm  ?area)  160000  kmden  küçük
olanlarından  (FILTER  (?area  <  160000))
gayri  safi  milli  hasıla  ortalamasını
AVG(xsd:double(?gdp))  hesaplatıyoruz.
Sorgunun  çalışan  halini  bu  kaynaktan
görebilirsiniz:  [6]  .  Cevap  olarak  23338.51
dönmüştür. Bu ceavbın türü ABD Doları'dır.
Bu  sorguda  xsd:double()operasyonu  bir
casting (tür değişimi) operasyonudur. 

Bir başka sorgu da, farklı bir medya türü olan
resimle ilgili olsun.

Farz  edelim  ki  ABD  başkan  aday
adaylarından  Donald  Trump'ın  nasıl
göründüğünü  bilmiyoruz.  Aşağıdaki  sorgu,
bize kişinin görünüşünün resminin bir kaynak
URLsini verecektir.

SELECT ?picture WHERE {
?person foaf:name ?name  .
?person   foaf:depiction   ?picture   .
FILTER(?name in ("Donald Trump"@en))}

Bu sorguda iki üçlü bulunmaktadır. Birincisi
bir insan türünde “şey”in, “name” isminde bir
değişkenle  foaf:name  türü  bir  ilişki  içinde
olması durumu. Diğeri de aynı insan türünde
“şey”in  picture  isminde  bir  değişkenle
foaf:depiction  türünde  bir  ilişki  içinde
olmasıdır. ?name değişkeni “Donald Trump”
stringi ile filtreleniyor. Bu filtrelemede @en
ile  İngilizce  olarak  tanımlanmış  stringler
içinden bir filtreleme yapılması sağlanmıştır.
Sorgunun çalıştırıldıktan sonra dönen cevabı
bu bağlantıdan görülebilir: [7]

Bu aşamada DbPedia örneklerini ve SPARQL
sorgularını  bitirelim. DbPedia'da bir sayfaya
girerek ne türde ilişkiler ve “şey”ler  olduğu
incelenebilir,  dolayısıyla sorgular  daha  fazla
çaşitlendirilebilir.

Eğer, kendi çalışmalarınızda açık, bağlanmış,
yapılandırılmış  anlamsal  veriyi  nasıl
kullanabilirim diye düşünüyorsanız,  ilk önce
uygulamanızın  veri  modelini  göz  önüne



almanız  gerekmektedir.  Eğer  uygulamanızın
veri modeli için yayınlanmış bir ontoloji var
ise,  bu  ontolojiyi  kullanarak  verinizi
yayınlayabilirsiniz.  Bu  sayede,  uygulamanız
üzerinde  tanımlı  verilerin  ontolojiyi
kullanarak  veriler  üzerinde  işlem  yapan
yazılım  ajanları  için  kullanılabilir  hale
getirmiş  olursunuz.  Eğer  birden  fazla
ontolojinin  bazı  parçaları  uygulamanızın
verisi  için  uygunsa,  kendi  verinizi
kullanabilecek  bir  ontoloji
yayınlayabilirsiniz.  Bu  ontoloji,  veriniz  için
uygun  diğer  ontolojilerin  tanımlarını
kullanabilir.  Eğer  bu  şekilde  bir  tanımlama
yapmak istiyorsanız [8] kaynağındaki Protege
uygulamasını kullanabilirsiniz.

5. Kendi çalışmalarımızdan örnekler

Uygulamamız,  mikroblog  verilerinin
anlamsal  olarak  gösterilmesi  için  gerekli
hesaplamaların  yapılmasını  sağlıyor.
Mikroblog  verilerinin  anlamsal  olarak
gösterimi için mikroblog verilerinden ne tür
anlamlar  çıkarılacak  bunu  göz  önünde
bulundurmamız gereklidir.

Teorik olarak insanlar mikrobloglarda herşey
ile ilgili konuşuyor olabilirler. Fakat özellikle
mikroblogların  yapısı  ve  insanların  mesaj
yazma  sebepleri  göz  önüne  alındığında,
mikrobloglar  insanların  ilgisini  çeken
“şey”lerle  ilgili  o  an  yazdıkları  kısa
mesajlardır. Bu ilgi çeken “şey”ler bir konu,
bir olay olabileceği gibi, bir insan veya başka
bir nesne de olabilir. 

Bizim  yöntemlerimiz  bu  genel  amacı
göterecek şekilde anlamsal çıkarım yapabilir.
schema.org içinde hazır  tanımlanmış yapılar
bulunmaktadır. Örnek olarak Review türünde
bir  ifade  ile  mikroblog verilerinin  bir  kısmı
anlamsal olarak ifade edilebilir.

Schema.org'da tanımlı Review türü, bir “şey”
hakkında bir  insan  veya  organizasyonun  bir
görüş  bildirme  durumunun  anlamsal  olarak
ifade edilebilmesini sağlıyor.
Yani yapılması gereken, eğer mikrobloglarda
bir  insan  veya  organizasyon  bir  “şey”
hakkında bir görüş ifade ediyorsa, schema.org
da bulunan tanımlardan  Review türünde bir

obje  yaratılıp,  bu  objeyi  yayınlamak.  Bu
sayede,  belli  bir  “şey”  hakkında  konuşanlar
en çok neler demişler, yada bir ünlü kişi bir
“şey”  hakkında  ne  demiş  gibi  sorgular
cevaplanabilir.

Bunu  yapmak  için,  bir  mikroblog  iletisi
verildiğinde  üç  “şey”in  algılanması
gerekmektedir.  Bunlar,  Review  yapan  kişi/
organizasyon,  Review  yapılan  “şey”  ve
review metnidir.

Hazırladığımız  algoritmalar  iletilerdeki
kişileri  algılamaya  çalışmaktadır.  Bunu
yaparken  de,  anlamsal  açık  bağlı  verileri
kullanabilmektedir.

Örneğin, bir mikroblog kullanıcısının aslında
Wikipedia'da (dolayısıyla DbPedia'da) tanımlı
bilinen  bir  insan  veya  organizasyon  olup
olmadığının sorgulanması gerekmektedir. Bu
sayede  eğer  böyle  birisinin  bir  “şey”
hakkında bir mikroblog kullanıcısı olarak (RT
ya  da  yeniden  postalama  yoluyla)  bir  fikir
beyan  etmesi  söz  konusu  olursa,  bu  kişinin
asıl  açık  veri  içindeki  belirteci  kullanılmış
olur.

Bunun  için  DbPedia'dan  başka  bir  kaynağa
başvuruda  bulunmamız  gerekti.  Bunun
sebebi,  DbPedia'da  tanınmış  kişiler  veya
organizasyonların  mikroblog  platformu
Twitter  kullanıcılarına  bağlantıların
tanımlanmamış  olmasıdır.  Wikidata  [9],  bu
amaçla  sorgulanabilen  bir  açık  veri
deposudur.  Wikidata,  sağladığı  bilgileri
Wikipedia  gibi,  gönüllü  katılımcılardan
sağlamaktadır.  Wikidata'ya  girilen  bilgiler,
giriliş  anından  itibaren  yapılandırılmıştır.
Yani,  girilen  verilerin  türleri,  hatta  daha
karmaşık veri türleri bulunmaktadır.

Wikidata  bir  SPARQL  arayüzü  sunmuyor.
Fakat  yardımcı  uygulamalar  Wikidata
üstünde  tanımlı  verileri  sorgulamamızı
sağlayan arayüzler sunuyor. 

Farz edelim ki, bir Twitter kullanıcı ismi var.
Bu  isim,  eğer  çok  bilinen  bir  insanı  veya
kurumu  ifade  ediyorsa,  Wikipedia'da  hangi
sayfaya  işaret  ettiğini  anlamak  istiyoruz.
Bunun  için  Wikidata  üstünde  tanımlı



uygulamalardan  WMFLabs'ın  sunduğu
arayüzü  kullanabiliriz.  Aşağıdaki  adrese
yapılan  bir  HTTP  Get  bağlantısı  bize  eğer
tanımlı  ise  ilgili  Twitter  kullanıcısının
Wikidata sayfa numarasını döndürmektedir.

https://wdq.wmflabs.org/api?
q=string[2002:”marcorubio”]

Bu  arayüz  sorgusunda,  2002  ilişki  türü
numarasını  ifade  etmektedir.  2002,  eğer
Twitter kullanıcı ismi mevcutsa, ilgili sayfayı
bu isimle sorgular.  Bu sorguda,  Twitter'daki
marcorubio kullanıcı isminin Wikidata sayfa
numarasını  sorguladık.  Dönen  cevap
aşağıdaki gibi bir JSON dir:

{"status":
{"error":"OK","items":1,"querytime":"18ms","
parsed_query":"STRING[2002:'marcorubio']"},"
items":[324546]}

Bu cevaba göre, Wikidata'da tanımlı 324546
numaralı sayfa, bizim aradığımız hesabı işaret
etmektedir. Bu numaralı sayfayı sorgulayarak,
Wikipedia  sayfa  başlığı  bilgisini  alabiliriz.
Bunun için aşağıdaki  sorgu yapılır:

https://www.wikidata.org/w/api.php?
action=wbgetentities&ids=Q324546&sites=enwik
i&format=json

Bu  sorgunun  döndüğü  cevap  JSON  içinde
Marco_Rubio  wikipedia  sayfasına  referans
bulunmaktadır.

Yani sonuç olarak, mikroblog kullanıcı ismini
bildiğimiz bir bilinen kişinin, Wikipedia sayfa
başlığını,  dolayısıyla  aslında  DbPedia
kaynağını, ve de dolayısıyla, aslında bu kişi
hakkında birçok bilgiyi edinmiş olduk.

Bizim  tarafımızdan  yayınlanacak  anlamsal
veride  bu  kişi  ile  ilgili  bir  veriden
bahsedileceği  durumda,  anlamsal  ağdaki
kaynak  yani,  DbPedia  içindeki  kaynak
kullanılabilecektir.

6. Sonuç

Bu çalışmada,  açık,  anlamsal,  bağlı  veri  ile
ilgili  bilgilere  yer  verdik.  Bu  verinin  nasıl
kullanılabileceğinden bahsettik. Ayrıca, kendi
çalışmalarımızdan  örneklerle  açık  veriyi

kullanarak  nasıl  bir  geliştirme  yaptığımızı
anlattık.

Mikroblog iletilerinden elde edilen mikroblog
kullanıcılarının  anlamsal  ağdaki
karşılıklarının  nasıl  bulunabileceği  ile  ilgili
bir örnek verdik. 
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