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Anlamsal Web’in ontolojilerle hayata geçmesi, 
arama/sorgulamada köklü değişiklikler yaratacak

İçerdiği veri hacminin büyüklüğü ve çeşitliliği ile Web’in artık 
küresel bir veri tabanına doğru evriliyor olması “iyi haber” gibi 
görünse de; Web’deki içeriğin insan tarafından yönetilemez 
noktaya gelmesi tam bir “kötü haber”.

Yıllardır web’de biriken verilerin birbiri ile ilişkisi kurulmadı ve bu 
ilişkiyi kurmak, yani anlamlandırmak sadece insanın sorumluluğuna 
bırakıldı.

1990’ların ortasında hayatımıza giren Web’in, Web1.0 olarak adlandırılan 
ilk döneminde, kullanıcılar sadece insan olarak öngörüldü, statik 
belgelerin yayınlaması ve erişimine önem verildi. 2000’lere kadar 
süren bu dönemin devamında Web 2.0 olarak adlandırılan ikinci dönem 
başladı ve halen devam ediyor. Web 2.0’da, insanlar ile etkileşime giren 
web uygulamaları ağırlık kazandı ve Web teknolojileri son 10 yılda 
başdöndürücü bir gelişme yaşadı. Ancak bu teknolojik gelişmelerin çok 
büyük bir kısmı, “daha iyi” web tabanlı uygulamalara odaklandı. Ayrıca, 
Web 2.0’da bilgisayarlar arası veri paylaşımı gerçekleştirilerek kullanıcının 
insan dışında bir başka uygulama ya da bilgisayar olabileceği yönündeki 

önemli gelişme de görüldü. Twitter, facebook, blog gibi uygulamalar 
Web2.0 döneminin popüler örnekleri oldu. 

Tüm gelişmeler sonucunda, içerdiği veri hacminin büyüklüğü ve 
çeşitliliği ile Web’in artık küresel bir veri tabanına doğru evriliyor 
olması “iyi haber” gibi görünse de; web’deki içeriğin insan tarafından 
yönetilemez noktaya gelmesi tam bir “kötü haber”. Bir başka deyişle, 
yıllardır web’de biriken verilerin birbiri ile ilişkisi kurulmadı ve bu ilişkiyi 
kurmak, yani anlamlandırmak sadece insanın sorumluluğuna bırakıldı. 
Basit bir örnek vermek gerekirse, kişisel web sayfanızı hazırladığınızı, 
bu sayfa içinde hem ofis adresinize hem de en sevdiğiniz kafenin 
adresine uygun biçimde yer verdiğinizi varsayalım. Sayfanızı dizinleyen 
web ajanı, her iki adresin sizin için ne anlama geldiğini bilmeksizin 
dizinleyecek ve her iki adresi de sözcük kümesi olarak ele alacak. Oysa 
ki; siz sayfa içinde her iki adrese de kendiniz için bir “anlamı” olduğu 
için yer vermiştiniz. Sizin ofis adresinize erişmek için kişisel sayfanıza 
bağlanan bir kişi, sayfanızı inceleyerek bu bilgiye ulaşabilecek, yani 
ofis adresiniz ile sizin aranızdaki ilişkiyi “anlamlandırabilecek” ve 
yine kafe adresi ile ofis adresiniz arasındaki ayrımı da yapabilecek. 
Web’deki veriler arası ilişkisizliğe ait farklı bir örnek daha verelim. Web 
ortamında kişisel takvim kullandığınızı ve 3 Temmuz 2012 için havuza 
gitme planınız olduğunu düşünelim. O gün çektiğiniz fotoğrafları web 
ortamına yüklerken takviminize kayıt ettiğiniz etkinlikle ilişkisi kuruluyor 
mu? Hayır, ancak muhtemeldir ki siz yanına etkinliğinizi not ederken 
hem kendiniz hem ziyaretçileriniz için anlaşılır olmasını sağlamaya 
çalışıyorsunuz. Özetle, Web her istediğimizde bizlere yığınla veri sunuyor 
ve bizim“anlamamızı” bekliyor.

Web’in küresel veri tabanı olabilmesini getirecek bir yaklaşım olan 
anlamsal (semantik) Web ile, mevcut Web, bilgisayar ve insanların birbiri 
ile işbirliği yapabilmeleri için iyi tanımlanmış anlamlarla genişletiliyor. 
Yani, web ortamına aktarılan verilerin, beraberinde birbirleri ve diğer 
web kaynakları ile ilişkileri de sunuluyor.
 
Anlamsal web için anahtar teknoloji ontolojidir. Ontoloji, bir alanın 
kavramsal modelinin biçimsel ifadesidir. Basit bir söylem ile ontoloji, 
bir alana ait varlıkları ve birbirleri arasındaki ilişkileri tanımlıyor. 
Bu noktada basit bir “kişisel sayfa ontolojisi” kurgulayalım. Bu 
ontolojide sayfanın ait olduğu kişi varlığının tanımlandığını ve bu 
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kişinin de iletişim adresi, iş bilgileri ve hobileri gibi ilişkilere sahip 
olacağının ifade edildiğini kabul edelim. Hazırlanan “kişisel sayfa 
ontolojisi”, Web’de ulaşılır bir adrese yerleştirilmiş olsun. Siz kendi 
sayfanızı hazırlamak istediğinizde, “kişisel sayfa ontolojisi”ne 
göre hazırlayacağınızı sayfanızın üst verisinde beyan etmiş olunuz. 
Bu durum, uygun biçimde etiketleyerek önce kendinizi sayfa 
sahibi olarak tanımlamanız ve sonra iletişim adresi, iş bilgileri ve 
hobilerinizi içeren veri kaynakları ile gerekli ilişkileri kurmanız 
gerektiği anlamına gelir. Çünkü kullandığınız ontoloji, tipik bir 
sayfa sahibi tanımını ve sahip olacağı ilişkileri bu biçimde belirtti. 
Dolayısıyla sizin de bu ilişkileri aynen koruyarak, karşılığı olan 
veri kaynaklarını beyan etmeniz beklenir. Görüldüğü gibi, kişisel 
sayfanıza, veri sunumu Web 2.0 ile aynı kalmak kaydı ile sunduğunuz 
verilerin birbiri ile ilişkisini etiketleyerek ifade edebileceğiniz bir 
üst veri genişletmesi yaptınız. Diğer taraftan, sayfanızı dizinleyecek 
olan web ajanı, sayfanız hazırlanırken kullanılan ontoloji bilgisini 
üst veriden çözümlediği zaman, sayfa içinde verilecek varlıklar ve 
ilişkileri de ontolojiden öğrenebilecek. Bundan dolayı ajan yazılımın 
görevi, ontolojide tanımlanan varlıkların ve ilişkilerin karşılığını, 

sizin sayfanızdan ayrıştırmak biçimine dönüşecek. Daha önce 
verdiğimiz örneğe dönersek, sayfa dizinlenirken kafe adresi ile ofis 
adresinin birbirinden ayrıştırılması; ilkinin hobi ilişki taşırken diğerinin 
iletişim adresi ilişkisi taşıması nedeni ile gerçekleşebilecek. Diğer 
örneğimizde ise yine uygun ontoloji tanımı ile kişinin yaptığı etkinliğin 
ve fotoğrafın kişiye ait zaman bilgisi üzerinden ilişkilendirilmesi 
kolaylıkla sağlanabilir.
Basitçe ifade edilen bu ilişkilendirilmiş veri bağlamının mevcut web 
üzerine eklenmesi ile gerçek anlamda sorgulanabilir küresel veri 
tabanına erişmek anlamsal Web’in makro hedefidir. Bu hedefin 
gerçekleşmesi ile en genel anlamda veri tabanı sistemleri üzerinden 
alıştığımız türde ilişki odaklı sorgulamalar yapabilmenin önü 
açılacak. Bir başka deyişle, anlamsal Web’in mevcut web üzerinden 
tanımlanmış ontolojiler ile birlikte hayata geçmesi, öncelikle arama/
sorgulama biçimlerinde köklü değişiklikler yaratacak. Örneğimizden 
devam edersek doğrudan bir kişinin hobilerinin neler olduğunu 
sorgulayabilmek anlamsal web bağlamında mümkün olacak. Ayrıca, 
doğru tanımlanmış ontolojiler ile çıkarsama yapılacak. Yani bir bilgi 
verildiğinde, bir başka bilgi açıkça ifade edilmese bile, çıkarsama ile 
ulaşılabilir hale gelecek. Örneğin meslekler ontolojisi tanımlanıp her 
mesleğin sahibini yetiştiren eğitim kurumları ile ilişkisi kurulduğunda; 
mesleğini mühendis olarak beyan eden bir kişinin mühendislik 
fakültesi mezunu olduğu çıkarsanabilinecek. Bu, aynı zamanda 
tutarsızlıkların da denetlenebilmesi anlamına gelir. Örnek olarak, 
mezun olduğu okulu fen fakültesi olarak beyan eden bir kişi meslek 
olarak mühendisliği beyan edemeyecek. Uygulamaların formatlanmış 
veri paylaşımı yapabilmelerinin ötesinde bilgi paylaşımı, bir başka 
deyişle, birbirlerini sorgulayabilme yetenekleri sağlanacak. Tüm 
bunların toplamında web’in anlaşılması açıkça insanların değil 
uygulamaların görevi olup, kullanıcıların bilgiyi arama/bulma eylemi 
yerine gerçek anlamda bilgiyi talep etme eylemi sergilemeleri 
mümkün olacak.
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