
 

 

59 

 ( 7279يوليو )  27، ع 95الفهرست س مها نبوي محمود. د

 :المستخلص 

تُعنى هذه الدراسة بتقديم خلفية عن األسس النظرية والتطبيقييية ليويفيميهي وايبهييية اليبيييب يب     

اليهييا اليد،لي ، :  الوترابطة،والبيب ب  الوترابطة الوفتهحة، وتهضيح الفبرق بين الوفبهيم اليالية ية

والبيب ب  الوترابطة، والبيب ب  الوترابطة الوفتهحة، اع استعراض لوببدئ البيييب يب  اليويتيرابيطية، 

ببإلضيبةية ىليى .  واكه بتمب، وتقنيبتمب الوستخداة، والتقييم خوس  جهي للبيب ب  الوترابطة الوفتهحة

استخدااتمب الوختلفة ة  كبةة الوجب، ، وخبصة اجبل الوكتبب  والوعلهاب ، وتقديم أبرز األااللية 

و ختتم بعرض اويزا  استخداي تقنية البيب ب  الوترابطة ة  اجبل الوكيتيبيب ، .  لتلك ا،ستخدااب 

وذلك وةقًب للفئب  الت  تُواللمب القطبعب  األربعة الرئيسة لعلم الوكتبب  واليويعيليهايب ، ةنيًة عين 

التحديب  التقنية والوبلية والقب ه ية الت  تيعيهق تيطيبيييقيميب ةي  اليويكيتيبيب  وايراكيز اليويعيليهايب  

 .واألرشيفب  والوتبحف

 :الكلمات المفتاحية 

البيب ب  الوترابطة، والبيب ب  الوترابطة الوفتهحة ،وتيقينيييب  اليهييا اليد،لي ،واسيتيخيداايب        

 .البيب ب  الوترابطة

تمهيد/ 2  
 

تُعد الوكبسا الوتهقعة ان البيب ب  الوترابطة أ مب سهف تحدث  هرة ة  الهيا؛ وذلك ان       

خةل بنبئمب شبكة اعلهاب  يوكن ةمومب بهاسطة أجمزة الكوبيهتر وكذلك البشر، و تيجة لذلك 

  المفاهيم والمبادئ، التقنيات واالستخدامات: البيانات المترابطة

 مها نبوي محمود. د

 ادرس بقسم الوكتبب  واله بئق والوعلهاب 

 جباعة القبهرة -كلية اآلداب
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وان هنب .سهف تكهن أكالر قببلية ان البيب ب  الوقروءة آليًب بهاسطة البشر، والت  ستكهن بوفردهب

أصبحت ويا البيب ب  حقيقة واقعة بشكل اتزايد، حيث بدأ  اجوهعة واسعة ان الوؤسسب  ة  

كبةة الوجب،  ة  ىتبحة البيب ب  عبر اإل تر ت ة  اجوهعة اتنهعة ان التنسيقب  الت  يوكن 

يوكن استخداي التطبيقب  الوختلفة ان هذه التقنية الجديدة إل جبز وظبئفمم قراءتمب آليًب، وان  م 

 .بشكل أكالر ةبعلية ان ذي قبل

 مفهوم البيانات المترابطة -9

ل  اطهر الشبكة العنكبهتية العبلوية، والوببدر لوشروع البيب ب    -لقد كشف تيم بير رز      

عن الحبجة ىلى ىدخبل علم الد،لة ىلى شبكة الهيا؛ وذلك بمدف تهسيع  4991الوترابطة ة  عبي 

قدراتمب، و شر بيب ب  اميكلة عليمب، والت  أصبحت تعرف ببسم الشبكة الد،لية أو الهيا 

 م قدي افمهًاب جديًدا كباتداد للهيا الد،ل  بشكل عبي هه البيب ب  .  semantic webالد،ل 

، وأكد ايًنب على ةكرة أن البيب ب  الوترابطة ه  الشبكة 6002عبي  linked dataالوترابطة 

 .(Berners-Lee, 2008)الد،لية أو الهيا الد،ل  على أكول وجه

وهنبك عدة تعريفب  للبيب ب  الوترابطة ة  أدبيب  اإل تبج الفكيري، وأكياليرهيب شيييهًعيب اليتي        

والذي ينص على أن البييب يب   Tim Berners-Lee, Tom Health, Christian Bizerذكرهب

حيييث ".  اجوهعة ان أةنل الووبرسب  لنشر وربط البيب ب  الوميكلة على الهييا" الوترابطة ه  

لنشر واسترجبع اليبيييب يب ، وإل شيبء (  HTTP--URIsRDF)تستخدي تقنيب  الهيا الوتبحة ان 

 (.Bizer, Heath, & Berners-Lee, 2011)روابط اكتهبة بين البيب ب  ان اصبدر اختلفة

للومتوين بمذه اليويبيبدرة  linked data communityأاب تعريف اجتوع البيب ب  الوترابطة       

أو التقنية هه استخداي شبكة الهيا لربط البيب ب  ذا  الصلة، والت  لم تكن ارتبطية اين قيبيل، أو 

استخداي شبكة الهيا لخفض الحهاجز أو العهائق الت  تحهل دون ربط البيب ب  اليويرتيبيطية حيبلييًيب 

 Linked Data - Connect Distributed Data across the) ببستخداي طيرق أخير 

Web," n.d).. وعرةمبRoss Singer  بأ مب البيييب يب  اليويميييكيلية واليقيببيلية إلعيبدة ا،سيتيخيداي

 . (Singer, 2009)والوقروءة آليًب والوترابطة

 GetanehAlemu, Brett Stevens, Penny Ross & Janeبييييينييوييب عييرف كييل ايين     

Chandler  البيب ب  الوترابطة بأ مب  وهذج بيب ب  يحدد عنبصر اليبيييب يب  اليويميييكيلية، ويصيفيميب

ويصلمب، ويربط بينمب، اوب يشبه الطريقة الت  تعول بمب أ ظوة قهاعد البيب ب  العةئقية، وىن كب ت 

 ,Ross, Stevens) حقيقة البيب ب  الوتيرابيطية تيميدف ىليى اليعيويل عيليى  يطيبق شيبيكية اليهييا

Chandler, &Alemu, 2012). 



 

 

52 

 ( 7279يوليو )  27، ع 95الفهرست س مها نبوي محمود. د

وقد ُعرةت البيب ب  الوترابطة بوعجم الوصطلحب  الصبدر عن اجوهعة عول اتحبد شبكة      

الذي يقدي تعريفًب للبيب ب  الوترابطة، وكل الوصطلحب  الوتعلقة بمب،   -  w3cالهيا العبلوية 

على أ مب  وط للربط الفبئق أو التشعب  بين اجوهعب  البيب ب    -وأةنل الووبرسب  لتطبيقمب

الوقروءة آليًب اع بعنمب البعض ببستخداي تقنيب  الهيا الد،ل ، خبصة عبر استخداي اعرةب  

:لتببدل البيب ب ، االل RDFوعبئلة اعبيير ىطبر وصف الوصبدر   URIsالوصبدر الوهحدة

)RDF/XML, RDFa, Turtle( ىاكب يب  ا،ستفسبرا  أو ا،ستعةاب  الوهزعة بلغة ،

SPARQL   عن اجوهعب  البيب ب  وطريقة التصفح أو ا،كتشبف للعالهر على الوعلهاب

، حيث توكن البيب ب  الوترابطة الهصهل للبيب ب  لكل ان البشر (اقبر ة ببستراتيجية البحث)

 .  (W3C, 2013)واآل، 

بأ مب الوصطلح الويسيتيخيدي لي يشيبرة Seth van Hooland, Ruben Verborg وعرةمب         

ىلى اجوهعة ان التقنيب  وأةنل الووبرسب  الت  تمدف ىلى ىعداد و شر البيب ب  بطريقية ييويكين 

أايب أحيدث .  ( Hooland&Verborgh, 2014) ربطمب تلقبئيًب واشبركتمب عيليى شيبيكية اليهييا

يشير للبيب ب  الوترابطة أيًنيب  ROBIN HASTINGSالتعريفب  الهاردة ببإل تبج الفكري عن 

بأ مب اجوهعة ان أةنل الووبرسب  الوطلهبة لنشر وربط البيب ب  الت  يتم هيكلتمب بطريقة يُويكين 

بطريقة أكالير دقية اين اليعيةقيب    -استخداامب، وكذلك العةقب  الفعلية بين كيب ب  البيب ب  لآل، 

والت  يتم قراءتمب اين قيبيل كيل   -الحبلية، أو الروابط بين اله بئق على شبكة الهيا الت  لدينب اآلن

ة  جههرهب، البيب ب  الوترابطة ه  ترايز للبيب ب  اع الوعنى الد،ل ، وذليك .  ان اآل،  والبشر

 ,Hastings) ،ستخداي اآللة، أي توييز وتفسير اعب   العةقب  بين اصبدر البيب يب  اليويخيتيليفية

2015). 

وان خةل التعريفب  السببقة يتنح أن الفكرة الرئيسة وراء البيب ب  الوترابيطية هي  تيهةييير       

الهصهل الوتكبال للبيب ب  ان اجوهعة واسعة ان اصبدر البيب ب  الوهزعة وغيير اليويتيجيب سية،   

الكيتيبب، وايؤليفيه، وايكيبن الينيشير، واسيم : ) حيث يوكن استخداامب ة  ربط اصبدر الوكتبة، االل

وىعبدة استخداامب وداجمب اع البيب ب  ان اصيبدر أخير ، وبيبليتيبلي  تيخيتيليف (  النبشر، وغيرهب

البيب ب  الوترابطة عن النشر التقليدي بشبكة الهيا حيث ى مب تمدف ىلى وصف اليبيييب يب ، وليييس 

 . (Kumar, Ujjal, &Utpal, 2013(اله بئق 

 linked open data (LOD)البيانات المترابطة المفتوحة  -2

ل  البيب ب  الوترابطة الوفتهحة بأ مب البييب يب  اليويتيرابيطية اليتي  ييتيم ىصيدارهيب -عرف تيم بير ز

حيييث ، ( Berners-Lee, 2006) بوهجا ترخيص افتهح، و، يعهق ىعبدة استخيداايميب ايجيب ًيب
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أي أن "  linkedاليتيرابيط " األول هيه:  تتألف البيب ب  الوترابطة الوفتهحة ان افمهاين اتويييزيين

البيب ب  الونشهرة على الهيا يجا أن ترتبط أو تترابط أو تتصل بسمهلة ببلوعلهاب  ذا  الصلة، 

وأن تكهن البيب ب  افمهاة ببلنسبة لآل،  أو البشر يسمل التعبال اعمب، أاب الوفمهي الالب   هيه أن 

وخبلية ان أية قيهد قب ه ية وحقهق الينيشير واليتيأليييف، "  openافتهحة "تكهن البيب ب  الوترابطة 

لألعوبل اليتي  تيخينيع  )Creative Commons )CC- by وان أااللة هذه التراخيص الوفتهحة

لحقهق النشر والتأليف، حيث تتنون اجوهعة ان الصيبغب  القب ه ية للحفبظ على حقهق الولكيية 

الفكرية للوؤلف والنبشر؛ اوب يسوح للوستفيدين ببستخداي أو ىعبدة تهزيع تلك األعوبل، وذلك وةيقًيب 

 . (Creative Commons Attribution License," n.d")لشروط احددة

 الويب الداللي، والبيانات المترابطة، والبيانات المترابطة المفتوحة -3

 ,It’s All Semantics: Open Data"ةى اقبلته بعنهان  Richard MacManusقدي        

Linked Data & The Semantic Web"  اليهييا اليد،لي ، :  الفرق بيين  ية ية اصيطيليحيب

والبيب ب  الوترابطة، والبيب ب  الوفتهحة، حيث ير  أن الهيا الد،ل  هيه حيركية تيميتيم بي ضيبةية 

اعنى أو د،لة لشبكة الهيا، بينوب البيب ب  الوترابطة ه  حركة حهل تهصيل أو ربط اجيويهعيب  

البيب ب  عبر شبكة الهيا، أاب البيب ب  الوفتهحة ةم  البيب ب  الت  تم تحويلمب عبر شبيكية اليهييا، 

ويوكن للجويع الهصهل ىليمب، ولكن ليس ببلنرورة أن تكهن ارتبطة أو اتيرابيطية بيويجيويهعيب  

 .(MacManus, 2010)بيب ب  أخر 

 Paul Walkوقد كبن أةنل تهضيح لليفيرق بييين اليويصيطيليحيب  الياليةث السيببيقية ايب قيدايه    

، وذلك ة  النيقيبط األربيعية " "Great Global Graph:تحت عنهان6009عبي   CETISاؤتور

 -:(Walk, 2009)اآلتية

 .أن تكهن البيب ب  افتهحة، ة  حين ، يتم ربطمب -4

 .أن تكهن البيب ب  اترابطة، ة  حين ، تكهن افتهحة -6

أن تكهن البيب ب  افتهحة واترابطة على حد سهاء، قببلة للحيبة أو النوه أو التطبيق بشكل   -3

 .اتزايد

 .يوكن للهيا الد،ل  أن يعول ةقط اع كل ان البيب ب  الوفتهحة والوترابطة -1

 Linked Data Principlesمبادئ البيانات المترابطة  -4

        6002تستند البيب ب  الوترابطة ىلى أربعة اببدئ أسبسية، وضعمب تيم بير رزل  عبي 

(Berners-Lee, 2006) وه ،:- 

   )URIs )Uniform Resource Identifiers اسييتييخييداي اييعييرةييب  الييوييصييبدر الييوييهحييدة  -4

 . للتعريف ببلكيب ب 
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ايع (   وغيييرهيب....  شخص، أوةكرة، أواكبن، أو اصدر اعلهاب ،) يتم تحديد ههية الكيب ب         

ةم  األداة الوينيبسيبية واليويفيميهاية اين جيب يا ايعيظيم  URIsعنبوين اعرةب  الوصبدر الوهحدة 

العبلوية ة  ينيب ،  يطيليق URI وىذا لم تستخدي اجوهعة راهز.  استخدا  تكنهلهجيب الهيا الد،ل 

 : وتتوالل هذه الوعرةب  ةيوبيأت . عليمب ة  هذه الحبلة تكنهلهجيب الهيا الد،ل 

 URL( Uniform Resource Locators)الوحددا  الوهحدة لوهاقع الوصبدر  -أ

عنهان الوهقع اإللكترو   وهه اعيبر تحديد اهاقع الوصبدر، على أسبس اكبن تيخيزيينيميب      

عبر شبكة الهيا، وليس عن طريق اسومب والبروتهكهل الةزي للهصهل ىليمب، ويسيتيخيدي 

URL   ان قبل الوتصفحبBrowsers لتحديد الوهاقع على اإل تر ت. 

 Uniform Resource Names( )URNاألسوبء الوهحدة للوصبدر  -ب

هه اعيبر لتعريف الوصبدر كل على حدة، والت  تكيهن ايتيبحية عيليى اليهييا بيأسيويبئيميب      

 .بصرف النظر عن أابكن تهاجدهب

   )HTTP )Hypertext transfer protocolاستخداي بيروتيهكيهل  يقيل الينيص اليتيشيعيبي   -6

لييلييهصييهل   )URIs )Uniform Resource Identifiersواييعييرةييب  الييوييصييبدر الييوييهحييدة

 .للكيب ب 

 HTTPيوكن الرجهع للكيب ب ، والبحث عنمب ان جب ا الوستخداين، حيث يقهي بروتهكيهل      

النصهص، والصهر، والفيديههب ، والفب  الهسبئط الوتعددة األخر ، وغيرهب اين :  بنقل الولفب 

وحبسا  server، وذلك بب،تصبل بين حبسا الخبدي HTMLالبيب ب  على شبكة الهيا ة  شكل 

 .      Browsersأو الوتصفحب   Web Browserالعويل، ان خةل استعرض الهيا 

 RDF )Resourceاسييتييخييداي اييعييبيييييير الييهيييا الييوييفييتييهحيية ةيي  ىطييبر وصييف الييوييصييبدر   -3

Description Framework(   ولغة ا،ستعةيSPARQL. 

على ةكرة تحديد الكيب ب ، ببستخيداي ايعيرةيب  اليهييا أو  RDFيعتود ىطبر وصف الوصبدر     

، حيث يقهي بهصف اليويصيبدر اين حيييث HTTPوبروتهكهل  URIاعرةب  الوصبدر الوهحدة 

 .القيم والخصبئص البسيطة لمب

تستخدي للبحث عن الكيب ب ، واسترجبعميب، حيييث تيعيتيويد ةي   SPARQLأاب لغة ا،ستعةي      

الوستخداية  SQL() وه  اشببمة للغة ا،ستعةي الوميكلة .  RDFبنيتمب  على البيب ب  الت  يقدامب 

 .بقهاعد البيب ب  العةئقية أو الترابطية

لميب  URIsوضع الروابط  للكيب ب  األخر  ذا  الصلة، ببستخداي اعرةب  الوصبدر الوهحدة   -1

عند النشر على الهيا؛ اوب يسوح ببكتشبف الوزيد ان الكيب ب  األخير ، وسيميهلية اليهصيهل 

 . ىليمب
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واوب سبق يتنح أن الفكرة األسبسية ان وراء هذه الوببدئ األربعة ه  استيخيداي اليويعيبيييير        

لهصف وتواليل البيب ب ، وىاكب ية الهصهل ىليمب عبر شبكة الهيا، ببإلضبةة ىلى وضيع اليروابيط 

بين البيب ب  ان اصبدر اختلفة، ايكيه ية ايب يسيويى بيبليبيييب يب   Hyperlinksالتشعبية أو الفبئقة 

الوترابطة، وذلك ة  رسم بيب   اهحد لكةلبيب ب  على استه  العبلم، حيييث ييتيويكين اليويسيتيخيدي 

، دون اليحيبجية URIsالنمبئ  ا، تقبل ان اصدر آلخر ان خةل اعرةيب  اليويصيبدر اليويهحيدة 

 .لوعرةة بنيته أو طريقة تخزينه

 Star Linked Open Data 5تقييم خمس نجوم للبيانات المترابطة المفتوحة  -9

 ظبي تصنييف اين خيويس  يجيهي ليليبيييب يب  اليويتيرابيطية  6040لقد وضع تيم بير رزل  عبي      

الوفتهحة، وهه  ظبي تراكو  بوعنى أن استه  الخوس  جهي يشول اب يتيطيليبيه اسيتيه  الينيجيوية 

ويجهز للوؤسسب  اختيبر  شر البيب ب  كبيب ب  اترابطة ةقط اعتوبًدا على تصنيف . الهاحدة وهكذا

، اوب يعن  أن البيب ب  ، تتنون تيرخيييًصيب ايفيتيهًحيب "open" الخوس  جهي بدون كلوة الوفتهحة 

و، تنشرهب عبر شبكة الهيا، ويتواليل اليتيصينيييف اليخيويبسي  (  تعبيًرا عن حقهق النشر والتأليف) 

  -:)Berners-Lee, 2012)للبيب ب  الوترابطة ةيوب يل 

 

 OL: On-Lineالنجمة األولى 

 -pdfالفب  النصهص بصيغة )البيب ب  اتبحة على شبكة الهيا ةيأي شكل أو تنسيق االل       

 .، ولكن بترخيص افتهح، حتى تكهن البيب ب  افتهحة(jpegالصهر بصيغة 

 

    RE  :   Readable النجمة الثانية 

، XMLالفب  بصيغة : ) شر البيب ب  اميكلة على شبكة الهيا وقببلة للقراءة آليًب االل      

قببلة للقراءة آليًب بدً، ان جداول األكسيل كصهرة اسحهبة بهاسطة  Excelوالفب  األكسيل 

 (.الوبسح النهئى

 

      OF: Open Formatالنجمة الثالثة 

 شر البيب ب  الونظوة على شبكة الهيا قببلة للقراءة آليًب، وأن تكهن ة  أشكيبل أو تينيسيييقيب        

بد،   CSVالفب  بصيغة )افتهحة غير احتكبرية، أو تتطلا براجيب  خبصة للتعبال اعمب، االل 

 (.                            Excelان الفب  األكسيل 
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 URI: Universal Resource Identifierالنجمة الرابعة 

لتعريف الكيب ب  واليويعيبيييير اليويفيتيهحية  URIsاستخداي اعرةب  الوصبدر الوهحدة العبلوية       

RDF ولغة ،SPARQL  لهصف الكيب ب  . 

 

      LD: Linked Dataالنجمة الخامسة 

 .ربط البيب ب  ببيب ب  ان اصبدر أخر  أو اجوهعب  بيب ب  أخر  ذا  الصلة      

 تقنيات الويب الداللي والبيانات المترابطة  -6

سهف  تنبول أبرز وأهم التقنيب  والوهاصفب  الوعيبرية للهيا الد،ل ، والت  تُعد اليتيقينيييب        

 :الرئيسة وراء تطبيق البيب ب  الوترابطة، وذلك على النحه التبل 

والنموذج          RDF(  )Resource Description Frameworkإطار وصف المصادر   -9/  9

 Tripleالثالثي 

هه اجوهعة ان الوعبيير الدولية لتببدل البيب ب  عبر شبكة الهيا الصبدرة عن اتحبد شبكة 

 ,Manola& Miller) 6001، اع الوراجعب  الونقحة عبي 4999عبي  w3cالهيا العبلوية 

يوكن ان خةله تواليل  Data Model وهذًجب  RDFويقدي ىطبر وصف الوصبدر . (7224

البيب ب  الهصفية أو الويتبداتب عن الوصبدر عبر شبكة الهيا، ولكنه ، يشبه الوعبيير األخر  

،  MARC: )الوستخداة ة   وذجة الويتبداتب أو البيب ب  الهصفية ببلتسجية  الببليهجراةية، االل

EAD )عنهان العول، والوؤلف، وتبريخ النشر، وعدد : )والت  تركز على البيب ب  الببليهجراةية

حيث يعتود كل حقل ان حقهل ابرك ببلتسجيلة ...( الصفحب ، والنبشر، ورؤوس الوهضهعب 

الببليهجراةية على السيبق الخبص به ة  التسجيلة ككل، ببإلضبةة ىلى أ ه ليس له اعنى خبرج هذا 

الذي يهةر طريقة لجعل هذه RDFالسيبق؛ لعدي وجهد روابط أو عةقب ، وذلك على العكس ان 

البيب ب  البسيطة وبيب ب  ا،تصبل أو الروابط اًعب، بحيث يوكن ا،طةع على سلسلة ان البيب ب  

 . بينمب روابط، كتسجيلة وصفية اتكبالة للوصدر

الوالبل  ان عببرا  أو جول تصف اليويصيبدر أو اليويفيبهيييم اليخيبصية  RDFيتكهن  وهذج        

ان اليويهضيهع  Tripleهذه العببرا  أو الجول اكه ة ان هيكل أو بنبء  ة   األجزاء .  ببلنوهذج

الذي  تنبوله ببلهصف، والوصدر قيد ييكيهن Resource، ويقصد به الوصدر Subjectأو الفبعل 

وغيرهب ان األشيبء أو الكيب ب  الت  ليميب ...(  ، أو أابكنideas،أو أةكبًراpagesKصفحب  ويا )
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أي الفعيةليذي ييربيط Propertyأو الخبصية  Predicate، والُوسند له URIاعرف اصدر اهحد 

         Object، اليويفيعيهل بيه أو اليميدف أو اليكيييبن Objectوالكيبن أو قيوته Subject بين الوصدر

(Manola& Miller, 2004). 

هه  وهذج بيب ب ، ة ن تواليل ووصف هيذه اليبيييب يب  RDFوىذا كبن ىطبر وصف الوصبدر        

 -ان خةل الجول والعببرا  بمدف تببدلمب بين األ ظوة الوختلفة االل البراجيب  أو قهاعد البيب ب  

، أو تيرايييز  RDF serializations يحتبج ىلى الف يُسوى تسلسة  ىطيبر وصيف اليويصيبدر

اختلفة ة  طريقة صيبغة أو بنبء بيب يب   RDF serializationsالنوبذج، وهنبك أشكبل كاليرة لـ 

RDF           ولكن تلك البيب ب  ة  النمبية تحول  فيس اليويعينيى، وتشيتيويل هيذه األشيكيبل عيليى اآلتي ،

(Shelby, 2017): 

1- Turtle (The Terse RDF Triple Language). 

2- N-Triples. 

3- N-Quads. 

4- Notation 3(N3). 

5- RDF/XML. 

6- RDF/ JSON (JavaScript Object Notation) 

هي  قيدرتيه عيليى وصيف  RDFواوب سبق يتنح أن واحدة ان  قبط القهة الرئيسة لنيويهذج      

الكيب ب  الوبدية، والكيب ب  الرقوية، والعةقب  بين الكيبن األسبس  والبدائل الخبصة به أو كيب ب  

 .(Mitchell, 2013)أخر 

 SkOS(  )Simple Knowledge Organizationنظام تنظيم المعرفة البسيط   -7/  9

System 

، ةمه طريقة قيبسية أو اعيبر ليتيرايييز w3cهه اعيبر صبدر عن اتحبد شبكة الهيا العبلوية       

اليويعيبجيم، وقيهائيم رؤوس : ) الوفردا  أو الوصطلحب  الوظبهطة أو الوداخيل اليهرادة بيكيل اين

. ؛ وذلك ضون ىطبر الشبكة اليد،لييية( الوهضهعب ، والوكب ز، والتبكسه هايب ، وخطط التصنيف

  RDFحيث يوالل  ظم تنظيم الوعيرةية بيتيرايييز اليويفيردا  بيبسيتيخيداي ىطيبر وصيف اليويصيبدر 

 & Miles) وتوريرهب بين تطبيقب  الحبسا اآلل  بطريقة قببلة ليليتيشيغيييل اليتيبيبدلي  أو اليبيييني 

Bechhofer, n.d).. 

وعلى سبيل الوالبل  جد أن  ظبي تنظيم الوعرةة البسيط يشتول على البنية األسبسية للوكنز اين       

وكيفية تطبيقيميب بييين اليويداخيل أو (  األوسع أو األعرض، أو األضيق، أو الوتصلة: ) الوصطلحب 

كيويب أ يه يسيويح بيتيحيدييد بيطيبقية بيبليويصيطيليح اليُويفينيل  .  الوصطلحب  الُوفنلة أو الوستيخيداية
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preferred label  اشيًرا ىليه بب،ختصبر)prefLabel(  ببإلضبةة ىلى بطبقب  ببلويصيطيليحيب ،

، وبيطيبقيب  )altlabel(اشيًرا ىليه بيب،خيتيصيبر  alternate labelsالبديلة،أي غير الوستخداة 

، ولكن كبةة هذه الوصطلحيب  ايتيبحية hidden labelsالوصطلحب  الت  يجا ىخفبؤهب، وتسوى 

اجوهعة اتنهعة ان الوداخيل أو الينيقيبط  SKOSلعوليب  البحث عن النص الحر؛ وببلتبلى يهةر 

ويوكن تكهيد أي ان بطبقب  الوصطلحب  السببقة حسا اللغة وبيأكيبير عيدد ايويكين اين .  البحالية

 .(Coyle, 2012)اللغب  

 )Web Ontology Language )OWLلغة أنطولوجيا الويب  - 3/ 9 

لتواليل   w3cتستخدي لغة أ طهلهجيب الهيا الصبدرة أيًنب عن اتحبد شبكة الهيا العبلوية       

الوعرةة الغنية والوعقدة عن الكيب ب ، واجوهعب  الكيب ب  والعةقب  بينمب، وذلك بتحديد 

أوتستخدي لتحديد الهاصفب  الُوسوبه بوفردا  الويتبداتب ...(  الفئب ،والخصبئص، وقيم البيب ب )

metadata vocabulary  ببلهيا الد،ل ، اكه ه اب يسوى ببأل طهلهجيب ، ةبلمدف انمب هه

ةيوكن .  (McGuinness&Harmelen, 7224)تصنيف الكيب ب  ان حيث الد،لة أو الوعنى 

التعبير عن بيب ب  الوستهدع كبيب ب  اترابطة ببستخداي لغة ا طهلهجيب الهيا لهصف الويتبداتب 

 .    (Coyle, 2012)بلغة تستدل عليمب اآللة، وربطمب ببيب ب  أخر  عبر شبكة الهيا

 RDF Schema( RDFS)لغة وصف المفردات  - 4/ 9

، حيييث تيحيدد w3cه  لغة وصف الوفردا ، صبدرة عن اتيحيبد شيبيكية اليهييا اليعيبليوييية       

وهي  ليغية بسيييطية .  لهصف اليويصيبدر RDFالوفردا  األسبسية الت  يوكن استخداامب ة  و يقة 

أو ليغية (  SKOS) وأقل بكالير ة  وصفمب ان  ظبي تنظيم الوعرةة البسيط  RDFلهصف افردا   

على تجويع الوصيبدر ةي  ةيئيب  أو هيييبكيل  RDFSويسبعد اخطط (.  OWL)أ طهلهجيب الهيا

 Brickley & Guha) هراية وتحديد الخصبئص الورتبطية بيميب، وذليك عيليى الينيحيه اليتيبلي 

2014):-  

 RDF:type  : عببرة عن تواليل لـRDF:Property  والت  تستخدي لتهضيح أن الوصدر اشتيق

 .اب  classان ةئة 

  RDFS:classRDFS:Property  :  يحدد الفئبclassوالخصبئص ، Property. 

 RDFS:Domain  : يستخدي لتهضيح أن أي اصدر يحتهي على خبصية اعينة، هه  واليل لفئية

 .واحدة أو أكالر

 RDFS:Range  :يستخدي لتهضيح أن قيم خبصية اب ه  ى، تواليل لفئة واحدة أو أكالر . 
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 RDFS:SubClassOf, RDFS:SubPropertyOf  : يستخدي إل شبء التيسيليسية  اليميراييية

 .  للفئب  والخصبئص

 RDFS:Label    : يصف الوصدر، ويستخدي لتقدييم  سيخية قيببيلية ليليقيراءة اليبيشيريية اين اسيم

 . الوصدر

 RDFS:Comment  : تعليق اطهل حهل الوصدر، حيث يستخدي ليتيقيدييم وصيف ايقيروء اين

 .جب ا البشر للوصدر

 RDFS:SeeAlso  :روابط  للوصبدر األخر  ذا  الصلة. 

 RDFS:Literal  :ةئة القيم الحرةية، االل السةسل واألعداد الصحيحة . 

 SPARQL Protocol and RDF Query(  SPARQL)لغة االستعالم المهيكلة  -9/ 9

Language 

ه  لغة استعةي د،لية ة  قهاعد البيب ب ، قبدرة على استرجبع واعبلجة البيب ب  اليويخيز ية       

، وذليك اياليل ليغية ا،سيتيعيةي اليويميييكيلية            Triple RDFوةقًب للنويهذج اليالية ي  RDFة  تنسيق 

 (Structured Query Language )SQL  الييوييسييتييخييدايية ةيي  قييهاعييد الييبيييييب ييب  الييعييةئييقييييية

Relational Database  ةون خةل ا،ستفبدة ان الد،،  القهية لبييب يب ،RDF  يُيويكين ليليغية

SPARQL   القدرة على ىجراء استعةاب  أو استفسبرا  اعقدة عبر ايجيويهعية بيييب يبRDF .

 :(Harris & Seaborne, 2013)ان اآلت  SPARQLويتكهن  وهذج ا،ستعةي بلغة 

، ويشيتيويل عيليى اليويعيرةيب  اليويهحيدة Prefix declarationsالتعريفب  أو اإلعة ب  الببدئة  -4

 .URIsللوصبدر 

اليتي  RDFوتشير ىليى  يويبذج بيييب يب   Dataset definitionتعريف اجوهعب  البيب ب   -6

 .سهف يتم ا،ستعةي أو ا،ستفسبر عنمب

ويحدد الوعلهاب  الت  يجا استرجبعمب ان ا،ستعةي أو  result clauseبند النتبئج   -3

 .ا،ستفسبر

حيث يحدد اب سيتم ا،ستعةي عنه ة  اجوهعة query pattern وط ا،ستعةي أو ا،ستفسبر -1

 . البيب ب  األسبسية

أي ىاكب ية ىعبدة ترتيا النتبئج، Query modifiersتعدية  ا،ستعةي أو ا،ستفسبر   -5

 . واستبعبد النتبئج غير الوطببقة لةستعةي

، واسترجبع اإلجببب  عليمب SPARQLويتم تسجيل ا،ستفسبرا  أو ا،ستعةاب  بلغة       

، حيث يُتيح اقداه قهاعد SPARQL endpointكوجوهعة ان النتبئج ان خةل اب يسوى بخداة 

الخبصة بمم، وذلك بمدف  SPARQL endpointلخداة  URLالبيب ب  الوهقع اإللكترو ى 
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 Harris)الهصهل ىلى بيب بتمم براجيًب، أوان خةل واجمة تعبال الوستفيدين عبر شبكة الهيا 

& Seaborne, 2013). 
 استخدام البيانات المترابطة في المجاالت المختلفة  -2

قبي عدد كبير ان األةراد والوؤسسب  ة  الوجب،  الوختلفة ببستخداي البيب ب  الوترابطة ة       

بيب ب  عبلوية  web of data شر بيب بتمم عبر شبكة الهيا؛ وببلتبلى تُشكل ويا البيب ب  

ان اصبدر عديدة، تغط  جويع أ هاع  RDFعوةقة، تتكهن ان اليبرا  ان عببرا   وهذج 

الوهاقع الجغراةية، والكتا، والونشهرا  : )الوهضهعب  بكبةة الوجب،  والقطبعب ، االل

العلوية، واألةةي، والوهسيقى، والبرااج التليفزيه ية واإلذاعية، والبيب ب  اإلحصبئية، وتعداد 

 .(Berners-Lee, 7222)( السكبن، وغيرهب 

و ستعرض  وبذج لتلك ا،ستخدااب  وةقًب لتصنيف اجوهعب  البيب ب  ة  القطبعب          

  -:التبلية Linked open data cloudالوهضهعية الالوب ية لسحببة البيب ب  الوترابطة الوفتهحة 

 Cross- Domainبيانات متداخلة المجال، أو مشتركة  -9/ 2

األولى الت  ظمر  ة  ويا البيب ب ، وليست   Datasetsه  بعض اجوهعب  البيب ب       

حيث تُعتبر هذه التغطية بين الوجب،   .  اتعلقة بوهضهع واحد، ولكنمب توتد ىلى اجب،  اتعددة

أاًرا ببلغ األهوية للوسبعدة ة  تهصيل اجوهعب  البيب ب  الخبصة ببلوجبل ة  اسبحة بيب ب  

 Heath)واحدة اترابطة، وببلتبل  تجنا تجزئة ويا البيب ب  ىلى جزر بيب ب  اهضهعية ُانعزله

&Bizer, 7299). والوالبل األبرز ة  هذا القطبع هه اشروعDbpedia والذي يمدف ىلى ،

، Wikipediaاستخراج الوحته  الُوميكل ان الوعلهاب  أو اجوهعة بيب ب  استهدع ويكيبيديب 

وهذه الوعلهاب  الوميكلة اتبحة على شبكة اإل تر ت، حيث يتم تحديد اعرةب  الوصبدر الوهحدة 

URI لألشيبء أو الكيب ب  الت  تعد اهضهًعب لوقبل بهيكيبيديب(Völkel, Krötzsch, 

Vrandecic, Haller, &Studer, 2006) . 

 Geographyالجغرافيا أو البيانات الجغرافية  -7/ 2

تُعد الجغراةيب اجبل آخر يوكنه ة  كالير ان األحيبن ربط البيب ب  ان  طبقب  اهضهعية اختلفة، 

وان أبرز األااللة ة  هذا الوجبل .(Heath &Bizer, 2011)ويظمر ذلك ة  ويا البيب ب 

ذا  الترخيص الوفتهح، وتعول كوركز لوجوهعب   Geonamesقبعدة البيب ب  الجغراةية 

اليهن ان أسوبء األابكن والوكه ب  الجغراةية، وتنشر  44البيب ب  األخر  الت  تحتهي أكالر ان 

اع   URLاليهن اهقع جغراة ، له اآلن عنهان اصدر اهحد  2.6البيب ب  الوترابطة حهل 

 . (GeoNames geographical database," n.d)"على الهيا  RDF وهذج 
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 Open Government Dataالبيانات الحكومية المفتوحة  -3/ 2

تُنتج الميئب  الحكهاية واؤسسب  القطبع العبي  روة ان البيب ب  تتراوح بين اإلحصبءا ،     

وسجة  الشركب ، والكية األراضى، والتقبرير الوتعلقة بأداء الودارس، وسجة  التصهيت 

وان هذا الونطلق ةرضت .(Heath &Bizer, 2011)للوواللين الونتخبين، وغيرهب ان البيب ب 

العديد ان الحكهاب  ضرورة  شر البيب ب  الحكهاية الوفتهحة للجومهر عبر الهيا؛ وذلك بمدف 

تسميل الحفبظ على الوجتوعب  الوفتحة، ودعم اببدرا  الوسبءلة والشفبةية الحكهاية؛ وببلتبلى 

يمدف هذا التهجه ىلى اسبعدة انسق  البيب ب  والنبشرين على ةمم أةنل لكيفية استخداي وقتمم 

واهاردهم بشكل أةنل لتحقيق األهداف النبيلة للبيب ب  الحكهاية الوفتهحة، حيث تُستخدي اببدئ 

 .البيب ب  الوترابطة ة  وصف البيب ب  وتنسيقمب؛ لتحقيق أهداف الحكهاة الوفتهحة

وان أبرز األااللة للبيب ب  الحكهاية الوفتهحة اببدرة حكهاة اله،يب  الوتحدة األاريكية     

Data.gov وهه اهقع ىلكترو   يهةر بيب ب  حكهاة اله،يب  الوتحدة األاريكية للوهاطنين ،

داج   Data-gov Wikiويحبول العول النبتج عن تلك الوببدرة .  لنوبن الوسبءلة والشفبةية

وأ تج  LODة  سحببة البيب ب  الوترابطة الوفتهحة Data.govاجوهعب  البيب ب  الونشهرة ة 

اإل فبق الحكها ، )يغط  اجوهعة اهضهعب  اتواللة ة   RDF اليبرا   وهذج  ة   لـ 5

 Ding et()والسجة  البيئية، واإلحصبءا  الوتعلقة بتكلفة واستخداي الخداب  العباة، وغيرهب

al., 2010). 

 Life Sciencesعلوم الحياة  -4/ 2

تُعتبر علهي الحيبة أحد اجب،  ا،هتوبي وأكالرهب استخداًاب لتقنية البيب يب  اليويتيرابيطية، حيييث      

تألفت سحببة البيب ب  الوترابطة الوفتهحة لعلهي الحيبة حبليًب ان اجوهعب  بيب ب  اتعددة تنيييف 

واين أبيرز ).  Hasnain, Decker, & Deus, 2009( قيوة عبلية ىلى البحهث الطبية الحيهيية

، وهه اشروع ى شبء شبكة ان البيب يب  اليويتيرابيطية عيبير قيهاعيد Bio2RDF وبذج هذا الوجبل 

، واجويهعية اين قيهاعيد UniProtبيب ب  علهي الحيبة اتواللة ة  قبعدة بيب ب  البروتين والجينهي 

البيب ب  الت  تتنبول الجينهي، والوسبرا  البيهلهجية، واألاراض، والعقبقير، والوهاد اليكيييويييبئييية 

KEGG وخدي الوستخلصب  الكيويبئية ،CAS  واحرك البحث الوجب ،PubMed اليذي ييويكينيه

ليليويراجيع واليويسيتيخيليصيب  حيهل   MEDLINEالهصهل ة  الوقبي األول ىليى قيبعيدة بيييب يب  

، Gene Ontologyاهضهعب  علهي الحيبة والطبية الحيهية، وقبعدة بيب ب  أ طهلهجيب اليجييين 

 .(Belleau et al., 2008(وغيرهب
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 linguisticsاللغويات  -9/ 2

لقد أد  ا فجبر تكنهلهجيب الوعلهاب  ىلى  وه كبير ة  الكم وتنهع وتعقيد البيب ب  اللغهية       

الت  يوكن الهصهل ىليمب عبر اإل تر ت، وان هذا الونطلق أصبحت تلك الوصبدر اللغهية ة  

حبجة ىلى ا،رتببط اع بعنمب البعض ببستخداي تقنية البيب ب  الوترابطة، وببلتبل  ا طلقت اببدرة 

البيب ب  الوفتهحة اللغهية ة   شر البيب ب  ة  اجبل اللغهيب  واعبلجة اللغة الطبيعة

"(Linguistic Linked Open Data," n.d)، حيث يغطى قطبع اللغهيب  ة  سحببة

، والشروح lexicons & dictionariesالوعبجم والقهاايس :  البيب ب  الوترابطة الوفتهحة

 ,terminologies، والوصطلحب  والوكب ز وقهاعد الوعرةة annotated corporaوالتفسيرا  

thesauri, knowledge bases وايتبداتب الوصبدر اللغهية ،linguistics resource 

metadata وةئب  البيب ب  اللغهية ،linguistic data categories وقهاعد البيب ب  النوهذجية ،

typological databasesوغيرهب ،. 

األغذية، :  للوفردا  الونبهطة ة  اهضهعب  AGROVOCويُعد الوكنز الوتعدد اللغب         

والزراعة، واصبيد األسوبك، والغببب ، والبيئة، واب ىلى ذلك  واحًدا ان أكبر اجوهعب  البيب ب  

ة  سحببة البيب ب  الوترابطة الوفتهحة ة  قطبع اللغهيب ، وهه جمد تعبو   تتبعه اجوهعة عول 

OKFN  حهل اللغهيب  لنشر البيب ب  الوفتهحة واعبلجة اللغب  الطبيعية، ويصدر عن انظوة

 .FAO, n.d.(FAO(األغذية والزراعة 

 Mediaاإلعالم  -9/ 2

بدأ  وكب،  اإلعةي والصحبةة العبلوية ة  عرض اخزو مب النخم ان البيب ب  وةقًب       

وربطمب بوفردا  الهيا الد،لية األخر ، أبرز  RDFلنوهذج ىطبر وصف الوصبدر وىتبحتمب 

 Britishوان أبرز النوبذج ة  هذا اإلطبر وكبلة اإلعةي العبلوية .  تقنيب  البيب ب  الوترابطة

Broadcasting Corporation )BBC(   حيث تعد ان أوائل الونظوب  الت  تستخدي تقنيب

، أطلقت عبي RDFالبيب ب  الوترابطة، وبعد  جبح تجبربمب السببقة ة   شر برااجمب كونهذج 

األول ان :  اهقعين كبيرين يجوعبن بين  شر البيب ب  الوترابطة وصفحب  الهيا التقليدية 6002

 RDF، ووصف URI، وتقديم اعرف الوصبدر الوهحدة BBC Programmesهذه الوهاقع 

)Kobilarov et al., 2009(لكل حلقة ان كل بر باج تليفزيه   أو ىذاع  يبث عبر قنها 

BBC. 
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للوحته  الوهسيق  والصهت  ينشر عن كل ةنبن تم تشغيل  BBC Musicوالوهقع الالب   هه       

، كبيب ب  اترابطة، بوب ة  ذلك الروابط الهاردة BBCالوهسيقى الخبصة به على احطب  راديه 

 .(BBC Music," n.d)"ان حلقة البر باج الوحددة الت  تم بالمب خةلمب

 Publicationsالمنشورات والمطبوعات  -7/7

يتنون هذا القطبع ان سحببة البيب ب  الوترابطة الوفتهحة كل اب يتعلق ببستخدااب       

اؤسسب  الوكتبب  والوعلهاب  واألرشيفب  والوتبحف، ببإلضبةة ىلى ىدارة الوحته  التعليو  

ببلجباعب ، البيب ب  الوترابطة ة   شر الالروة المبئلة ان بيب بتمب؛ وذلك بمدف دعم وسبئل جديدة 

 . لةكتشبف

 :ةقد شمد اجبل الوكتبب  ا،ستخدااب  التبلية

  داج ةمبرس الوكتبب  على  طبق عبلو ، وربط احته  الفمبرس الوتعددة للوكتبب ، وتسميل

الهصهل ىلى بيب ب  الوكتبب ، ان خةل ا،عتوبد على اعبيير الهيا، وان األااللة على ذلك 

الذي يمدف ىلى ى شبء صفحة ويا واحدة لكل كتبب يتم  شره على Open Libraryاشروع 

، والوحته  الكبال ان الببليهجراةيب الهطنية (Open Library," 2006)"اإلطةق

. والفمرس الهطنى الوهحد السهيدي اتبحبن ة  شكل بيب ب  اترابطة LIBRISالسهيدية 

ةنًة عن  شر البيب ب  الببليهجراةية لفمبرس وببليهجراةيب  الوكتبب  الهطنية، وانمب 

 British National Bibliography)BNB(- Linkedالببليهجراةيب الهطنية البريطب ية 

Open Data   والببليهجراةيب الهطنية اإلسبب يةdatos.bne.es والفمرس الهطن  الوهحد ،

 ,Hungarian National Library )NSZL( catalog(Heath &Bizer الوجري

2011). 

  شر وبنبء الوعبجم اللغهية والوكب ز، وقهائم رؤوس الوهضهعب ، وخطط التصنيف ببستخداي 

 Gettyاببدئ البيب ب  الوترابطة، وان أبرز األااللة اكنز جيتى لألسوبء الجغراةية 

Thesaurus of Geographic Names وقبئوة رؤوس اهضهعب  اكتبة الكه جرس ،

LCSH()Library of Congress Subject Headings  والونصة التجريبية لبيب ب ،

 .Dewey.infoخطة تصنيف ديهي العشري الوترابطة 

  شر البيب ب  ا،ستنبدية الوحلية والدولية كبيب ب  اترابطة؛اوب يهةر وسيلةللوؤسسب  ان 

الوكتبب  الهطنيةالت  تدير البيب ب  ا،ستنبدية حهل األشخبص والميئب  والعبئة  غير 

وان .  الوهجهدة عبدة ة  الفب  ا،ستنبد؛ بمدف اشبركة تلك البيب ب  اع الوؤسسب  األخر 

 VIAFThe Virtual()األااللة الببرزة ة  هذا اإلطبر الف ا،ستنبد ا،ةتراضى الدولى 
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International Authority File والف ا،ستنبد الوتكبال الصبدر عن الوكتبة الهطنية ،

 . )GemeinsameNormdatei )GNDاأللوب ية 

  ، شر وىتبحة البيب ب  الهصفية وايتبداتب اصبدر الوعلهاب  الوختلفة، وانمب على سبيل الوالبل 

 Amsterdamالوجوهعب  األ رية والوتحفية، االلوجوهعب  اتحف ااسترداي :  الحصر

Museum as Linked Open Data in the Europeana Data Model  والوسلسة ،

الصبدرة عن   Linked Periodicalsأو الدوريب ، االل قبعدة بيب ب  الدوريب  الوترابطة  

 .   اكتبة الطا الهطنية األاريكية

 social networkingشبكات التواصل االجتماعي -9/ 2

، تقتصر شبكب  التهاصل ا،جتوبع  على أ ظوة اخصصة اكتهبة بهاسطة اجوهعة ان       

الوبراجين الذين يسبعدون النبس على ا،تصبل، ولكن تطهر  وأصبحت انصب  يوكن ألي 

اطهر لديه ةكرة جيدة كتببة األكهاد البراجية، واستخراج بيب ب  األشخبص ا،جتوبعية ة  شكل 

رسم بيب   وان هذا الونطلق تعول أ ظوة التشغيل على ىيجبد الوزيد ان الوطهرين، بحيث يتوتع 

ولتحقيق ذلك يتطلا األار اإلاكب يب  الت  تقدامب .  (Valdez, n.d)الوستخدي بتجربة أةنل

الهيا الد،ل ، وتقنيب  البيب ب  الوترابطة للبيب ب  الوميكلة، والت  يوكن أن تطبقمب الشبكب  

 . ا،جتوبعية

ويُعد الفيس بهك الةعا الرئيس ة  سهق شبكب  التهاصل ا،جتوبع ، ويسعى لةستفبدة ان     

الوزايب الت  يوكن أن تقدامب البيب ب  الوميكلة واألةكبر الرئيسة للبيب ب  الوترابطة، كوب يتنح ان 

 Facebook Open Graph")"Facebook for Developers. A"خةل ىطةقه اب يسوى 

Guide to Sharing for Webmasters ", n.d.(. 

 User- Generatedالمحتوى الناتج عن المستخدم  -5/ 2 

-user:هه الوحته  الذي ينشئه استخداه الونصب  على شبكة اإل تر ت، والوعروف ببسم      

generated content )UGC(الصهر واقبطع الفيديه، :  ، ويتنهع هذا الوحته  اب بين

والنصهص، والصه ، والودو ب ، و وبذج الونبقشب ، وغيرهب، تم  شرهب ان قبل الوستخداين 

،  واهاقع الهيكى Social Mediaوسبئل التهاصل ا،جتوبعى :  على الونصب  الوختلفة، االل

Wikis(Deng, Mai, Chuang, Lemmens, & Shao, 2014) . 

حيث يتم الربط بين ةليكر  flickrwrapprوان أبرز األااللة للوحته  النبتج عن الوستخدي       

flickr وDBpedia بروابط وةقًب لنوهذج ىطبر وصف الوصبدرRDF  للصهر الونشهرة على

اجوهعة ان صهر ةليكر الت  wrapprيهلد  DBpediaاليهن افمهي على  4.95ةليكر، ةلكل 
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 . (flickr wrappr," n.d)"تصف الوفمهي

 مميزات استخدام البيانات المترابطة في مجال المكتبات  -9

تهةر تقنية البيب ب  الوترابطة و مجمب ازايب كبيرة، ليس ةقط لوجبل الوكتبب  والوعلهاب ،      

ولكن لكبةة الوجب،  سبلفه الذكر، وذلك اقبر ة ببلووبرسب  الحبلية إلعداد وعرض البيب ب  

ةبلبيب ب  الوترابطة وخبصة البيب ب  .  الببليهجراةية للوكتبب ، وتحقيق الوشبركة التعبو ية بينمم

 -reوىعبدة ا،ستخداي  extensibleوالتهسع sharableالوترابطة الوفتهحة قببلة للوشبركة 

usable"(Benefits of the Linked Data Approach," n.d)  الفهائد واكتسبب ،

تطبيق البيب ب  الوترابطة ة  اجبل الوكتبب  وةقًب للفئب  الت  تُواللمب القطبعب  األربعة الرئيسة 

ى تبج الوعلهاب  وبالمب، وجوع واقتنبء الوعلهاب ، وتنظيم :  لعلم الوكتبب  والوعلهاب ، وه 

وذلك (  2003،  عبدالهادى)واختزان الوعلهاب ، وأخيًرا استرجبع الوعلهاب  وتحقيق اإلةبدة انمب

 :على النحه اآلت 

 مؤسسات المكتبات ومراكز المعلومات -9/ 9

يُحقق ُان  اؤسسب  الوكتبب  واراكز الوعلهاب  واألرشيفب  والوتبحف  حه استخداي     

 Benefits of the Linked Data)"البيب ب  الوترابطة واببدئمب الوختلفة الوكبسا التبلية 

Approach," n.d) : 

تسبعد اؤسسب  الوكتبب  ة  تحسين عوليبتمب الداخلية لتنظيم البيب ب ، والحفبظ على روابط   -4

 .أةنل بين كيب بتمب الرقوية وأوصبةمب

تحسين عوليب   شر البيب ب  داخل الوؤسسب ، وخبصة عنداب تكهن البيب ب  غير افتهحة   -6

 .ببلكبال

تُوكن اؤسسب  الوكتبب  ان استخداي الحلهل السبئدة والرئيسة إلدارة البيب ب  الوترابطة،   -3

االلوب اكنت األ ظوة اآللية الوتكبالة الحبلية للوكتبب  ان ىعداد وعرض بيب بتمب الببليهجراةية 

 .بتنسيقب  و وبذج اختلفة

تونح الوؤسسب  خيبًرا أوسع ان التهظيف والتفبعل اع اجوهعة أكبر ان اطهري واهردي   -1

 .األ ظوة اآللية

 .   تقليل تكبليف تبن   ظبي آل  اتكبال ببلوكتبب  -5

زيبدة وجهد الوكتبب  بوجوهعبتمب على الهيا، حيث يوكن عالهر اعظم الببحالين عن   -2

 .الوعلهاب  عليمب

يُعد ا فتبح البيب ب  أو البيب ب  الوترابطة الوفتهحة ةرصة أكبر ان كه مب تمديًدا للوكتبب ،   -7
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وتهضيح شروط ترخيص لبيب ب  الويتبداتب الهصفية يُسمل ىعبدة استخداامب، ويحسن الرؤية 

 .الوؤسسية، ويحقق استخدااب  غير اتهقعه لمب

 العاملون بالمكتبات ومراكز المعلومات -7/ 9

أانبء الوكتبب ، وأخصبئي  التزويد، وأخصبئي  تنوية الوقتنيب ، :  تتنون هذه الفئة كًة ان    

وأخصبئي  الوراجع، والوفمرسين، حيث يعهد استخداي البيب ب  الوترابطة ببلنفع والوزيد ان 

الوكبسا الوببشرة على الومنيين ة  اجبل الوكتبب ، وخبصة القبئوين بعولية تنظيم واختزان 

اصبدر الوعلهاب ، االلوب تحقق اع الفئب  األخر ، والت  يوكن ىيجبزهب ة  التقلط التبلية

"(Benefits of the Linked Data Approach," n.d) : 

ى شبء الوكتبب  لتجوع عبلو  افتهح ان البيب ب  الوشتركة الت  يوكن استخداامب وىعبدة   -4

استخداامب لهصف الوصبدر، ببإلضبةة ىلى قيبي الومنيين بقدر احدود ان الجمد الزائد، اقبر ة 

 .بعوليب  الفمرسة الحبلية الت  تتم على اجوهعبتمم

استخداي الهيا والوعرةب  الوستندة ىلى الهيا سيجعل وصف الوصبدر احد ًب ببستورار،   -6

ويسوح للوفمرسين استخداي الوعرةب  الوشتركة بجوع أوصبف أو بيب ب  الوصبدر خبرج بيئة 

عبر جويع اجوهعب  بيب ب  التراث الالقبة  ( أي خبرج ةمبرس الوكتبب )الوجبل الخبصة بمم 

وحتى ان الهيا ككل؛ وببلتبلى سيقلل ذلك ان جمهد القبئوين على عولية الفمرسة، ويعزز ان 

 .    عولية التشغيل البين 

بشكل انفصل عن (  semanticsالد،،  )تصف البيب ب  الوترابطة،واعنى البيب ب  أي  -3

التنسيقب  واألشكبل )أو (  syntaxبنبء الجولة )هيبكل البيب ب  الوحددة، والت  تتنون 

؛ اوب يؤدي ىلى احتفبظ البيب ب  الوترابطة بوعنبهب عبر تغييرا  ة  (formatالوعيبرية  

التنسيقب  واألشكبل الوعيبرية، اوب يجعلمب أكالر اتب ة وقهة ان التنسيقب  واألشكبل الوعيبرية 

 .   للويتبداتب، والت  تعتود على هيكل بيب ب  اعينة، وببلتبلى ه  تنسيقب  قصيرة األجل

 مطورو المكتبات وموردوها -3/ 9

 & Park)يستفيد اطهرو الوكتبب  واهردوهب ان  مج البيب ب  الوترابطة على النحه اآلتى      

Kim, 2014):- 

تدعم أسبليا البيب ب  الوترابطة استرجبع البيب ب ، وىعبدة خلطمب بطريقة اتسقة بين جويع   -4 

ازودي بيب ب  الويتبداتب، ةة يتطلا الهصهل لبيب ب  الوكتبة استخداي برتهكه،  اركزية االل 

 .كوب كبن ة  السببق( Z39.50برتهكهل )
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عدي ارتببط اطهرو الوكتبب  ببلتنسيقب  واألشكبل الوعيبرية للبيب ب  الخبصة ببلوكتبة، االل   -6

 .والت  تتطلا أدوا  براجية وتطبيقب  اخصصة لذلك( MARCشكل ا،تصبل الوعيبري)

توكين اهردو الوكتبب  ان تسهيق انتجبتمم خبرج عبلم الوكتبب ، بينوب قد يتحكم الوهردون   -3

 .خبرج عبلم الوكتبب  ان تكييف انتجبتمم األكالر عوهاية اع الوتطلبب  الوحددة للوكتبب 

وبروتهكهل  قل النص  RDFيتيح ا،ستفبدة ان  وهذج ىطبر وصف الوصبدر   -1

أبرز تقنيب  البيب ب  الوترابطة عدي حبجة اطهري تكنهلهجيب الوعلهاب  HTTPالتشعب 

ببلوكتبب  ىلى استخداي برااج خبصة، واللجهء ىلى اجوهعة ان األدوا  العباة افتهحة 

 . الوصدر

 المستفيد النهائي -4/ 9

تتنون ةئة الوستفيد النمبئ  كل ان القراء والببحالين والطةب، ىلى آخر ذلك ان الوستخداين     

الحبليين والوحتولين للوكتبب  واؤسسب  الوعلهاب  واألرشيفب  والوتبحف، ةعلى الرغم ان أن 

استخداي البيب ب  الوترابطة ة  اجبل الوكتبب  قد ، يكهن واضًحب أو افمهًاب لمم؛ ألن األار يتعلق 

بورحلة تنظيم واختزان الوعلهاب  توميًدا ،سترجبعمب ان جب بمم، والتغييرا  تكهن اخفية وراء 

 :(Park & Kim, 2014)الستبر، ى، أ مب تحقق الكالير ان الفهائد اآلتية

أن البيب ب  الوميكلة األسبسية تصبح أكالر ارتببطًب؛ وببلتبلى يةحظ الوستفيد والوستخدي النمبئ   -4

 .قدرا  احسنة ،كتشبف البيب ب  واستخداامب

التنقل واإلبحبر عبر اصبدر الوعلهاب  الخبصة ببلوكتبة وغيرهب ان اصبدر الوعلهاب    -6

 . األخر  الخبرجية

ان خةل استخداي الروابط لتهسيع  Federated searchesتحسين عوليب  البحث الوهحدة   -3

 .الفمبرس، ويكهن لد  الوستخدي اجوهعة أكالر  راء ان اسبرا  التصفح

 . تحسين ظمهر الوكتبب  ان خةل احركب  البحث الوختلفة -1

ىعبدة استخداي بيب ب  الوكتبة ة  تقديم الخداة الورجعية للوستفيدين، حيث تسمل البيب ب    -5

ان سمهلة ىدارة ا،ستشمبدا  الورجعية بقص  HTMLالوميكلة الونونة ة  صفحب  

 .  للوراجع URIsولصق اعرةب  الوصبدر الوهحدة 

ى شبء روابط ان اصبدر الهيا ىلى اصبدر الوكتبة يعن  أن بيب ب  الوكتبة اداجة ببلكبال ة   -2

 .استندا  البحث والببليهجراةيب 

 شر بعض الوؤلفين أوراقمم البحالية و وبذجمم، وتجبربمم البحالية كبيب ب  اترابطة يجعل ان   -7

السمل على الببحالين اآلخرين تكرار التجربة أو ىعبدة استخداي اجوهعة البيب ب  الخبصة بمم 

 . ة  أغراض اختلفة
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 تحديات تطبيق البيانات المترابطة في مجال المكتبات  -5

تُقدي تقنية البيب ب  الوترابطة واببدئمب العديد ان الفهائد والوكتسبب  لوجتوع الوكتبب ،       

واراكز الوعلهاب ، ودور األرشيفب  والوتبحف ككل، وتونحمب الفرصة لتطهير  وهذج إلدارة 

ولكن على الرغم ان كبةة الوزايب لتطبيق البيب ب  الوترابطة اإل أ مب ، .  الوعلهاب  واشبركتمب

تحل جويع الوشكة  الت  تهاجه الخداب  التقنية للوكتبب ؛ وببلتبل  ةمنبك بعض العهائق التقنية 

 :والتحديب  القب ه ية والوبلية ة  استخداامب،  هجزهب ةيوب يأت 

تهةر البيب ب  الوترابطة ىاكب ية ىلغبء تكرار البيب ب ، عن طريق ىدخبل اعرةب  الوصبدر   -4

للوصبدر الببليهجراةية، االل الكتا والدوريب  وغيرهب ان اصبدر  URIsالوهحدة 

لكل عنصر بيب ب  يوكن أن يزيد  URIsالوعلهاب ، ى، أن وضع اعرةب  الوصبدر الوهحدة 

 (.Shelby, 2017)ان اشكلة تكرار الوعرةب  لنفس العول

اختةف األ طهلهجيب  الوستخداة ببلوكتبب ، حيث تستخدي كل اؤسسة أ طهلهجيب اختلفة   -6

 ,Paton)لهصف بيب بتمب؛ اوب يؤ ر على قببلية التشغيل البين  أو التببدل  عبر األ ظوة

Christodoulou, Fernandes, Parsia, &Hedeler, 2012). 

حتى تستور ةلسفة البيب ب  الوترابطة ة   URIsضرورة ىدارة اعرةب  الوصبدر الوهحدة   -3

عولمب، حيث تحتبج الوعرةب  ىلى الالبب  وا،ستورارية وتجنا تعطلمب؛ اوب يؤ ر على ىاكب ية 

 .(Bizer, Heath, et al., 2011)الهصهل للبيب ب 

تؤ ر سرعة اإل تر ت على كفبءة تجويع كبةة تسجية  الوكتبب  الحبلية والوئب  أو حتى   -1

ة  ةترة زانية انبسبة، بمدف ى شبء URIsاآل،ف ان اعرةب  الوصبدر الوهحدة الخبصة بمب 

 .(M Yee, 2009)شبشة واحدة لوستخدي واحد

ضرورة ةمم العةقب  بين اصبدر البيب ب ، حتى يتم تواليلمب ووصفمب بشكل جيد وةقًب لنوهذج   -5

RDF والذي سينتج عنه اجوهعة ان العةقب  النخوة والوعقده والعكسية ، يراهب ببلطبع ،

 . (Paton et al., 2012)الوستخداهن

خصهصية البيب ب ، ةبلمدف النمبئ  للبيب ب  الوترابطة هه قدرة الوستفيد على استخداي   -2

الهيا، وعلى الرغم ان تحقيق ذلك المدف للوزيد ان الفهائد ة  كبةة الوجب، ، ى، أ ه 

سيؤدي ىلى ا تمبك الخصهصية الت  تنشأ عن داج البيب ب  ة  سيبق البيب ب  الوترابطة         

(Gonzales, 2014) . 

حقهق الولكية الفكرية، حيث يجا أن تكهن التطبيقب  الت  تستملك البيب ب  ان الهيا قبدرة   -7

 ,Bizer)على الحفبظ على حقهق اآلخرين، ان خةل تهةير التراخيص الةزاة ة  هذا الصدد

Heath, et al., 2011). 
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تأهيل العبالهن ببلوكتبب  وتالقيفمم حهل البيب ب  الوترابطة، وكيفية عولمب، ولوبذا ه  اموة   -2

للوكتبة، حيث يعتقد الكاليرون أن عولية  شر البيب ب  الوترابطة بسيطة؛ ألن الوطهرين تعبالها 

 .    (Manriquez, 7299)اع اعظم أعوبل التنفيذ

تكلفة التحهيل، ةقد أشر ب ىلى أن التحهل ان  ظبي ابرك ىلى النظبي الجديد للبيب ب  الوترابطة   -9

)سيتطلا قدًرا كبيًرا ان الوهارد والهقت والجمد، وأيًنب األاهال لتنفيذ ذلك الوشروع

Manriquez, 7299)  . 

عدي وجهد  مج رسو  وراسخ عبر اؤسسب  الوكتبب  والوعلهاب  سمل التنفيذ، كوب أن   -40

سهق البرااج غير اؤهلة بشكل كبٍف، حيث يتطلا التطبيق امبرا  تكنهلهجية عبلية 

 Roman)الوسته ؛ اوب يجعل الوكتبب  تخشى ان استخداي تقنية البيب ب  الوترابطة

Amigo, 7292). 
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