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RDF - Resource Description Framework  
 

RDF ยอ่มาจาก Resource Description Framework ตามที3 W3C ไดบ้อกไวว้า่คือการอธิบาย
ถึงทรัพยากรของเวบ็ เช่น ชื3อไตเติCล ผูเ้ขียน วนัที3ปรับปรุง และขอ้มูลลิขสิทธิH ของเวบ็เพจนัCน เป็น
เวบ็ข่าวสารเชิงความหมาย และสามารเขา้ใจและประมวลผลไดโ้ดยคอมพิวเตอร์ จนถึงคอมพิวเตอร์
สามารถรวบรวมข่าวสารหรือสารสนเทศจากเวบ็ต่างๆได ้
 

  RDF ไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเป็นทางการจาก W3C Recommendation เมื3อเดือนกุมภาพนัธ์ 
2004โดย W3C Recommendation ไดท้าํความเขา้ใจกบัอุตสาหกรรมดา้นต่างๆ และชุมชนเวบ็ที3เป็น
มาตรฐาน สาํหรับ W3C Recommendation ไดรั้บการพฒันาเฉพาะดา้นจาก W3C Working Group 
และตรวจสอบโดย W3C Membership 
 
ความรู้พื�นฐานที"ควรเข้าใจก่อนที"จะศึกษา RDF 
  - HTML 
  - XHTML 
  - XML  
  - XML Namespaces 
 
RDF คืออะไร ต่อไปนี�คือคําอธิบายทั�งหมดที" W3C ได้กล่าวไว้ 
  -RDF ยอ่มาจาก Resource Description Framework 
  -RDF ช่วยบอกรูปแบบขอ้มูล ไวยากรณ์ของแต่ละส่วนที3ใชแ้ลกเปลี3ยนขอ้มูลกนั 
  -RDF ไดรั้บการออกแบบให้อ่านและเขาใจไดโ้ดยคอมพิวเตอร์ 
  -RDF ไม่ไดถู้กออกแบบมาเพื3อใชง้ผลแก่มนุษย ์
  -RDF เขียนดว้ยภาษา XML 
  -RDF เป็นส่วนหนึ3งของ W3C's Semantic Web Activity 
  -RDF ไดรั้บการสนบัสนุนจาก W3C 
 
ตัวอย่างการใช้งาน RDF 
  -อธิบายคุณสมบติัของสินคา้ที3ซืCอขาย เช่น ราคา และลกัษณะ 
  -อธิบายตารางเวลาของเหตุการณ์ที3เกิดขึCนในเวบ็ 
  -อธิบายข่าวสารของเวบ็เพจ เช่นคอนเทน้ต ์ผูเ้ขียน วนัที3สร้างและวนัที3ปรับปรุง 
  -อธิบายคอนเทน้ต ์และกาํหนดระดบัเรตติCงของรูปภาพในเวบ็ได ้
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  -อธิบายคอนเทน้ตข์องเสิร์ชเอน็จิCน 
  -อธิบายหอ้งสมุดอิเล็กทรอนิกส์ได ้

 

  RDF นัCนไดรั้บการออกแบบขึCนมาเพื3อใหค้อมพิวเตอร์ หรือ แอพพลิเคชนัของคอมพิวเตอร์ 
อ่านและเขา้ใจ แต่ไม่ไดรั้บการออกแบบใหแ้สดงผลผา่นเวบ็แก่ผูใ้ช ้โดยภาษาที3ใชคื้อ XML และ
ภาษานีC เมื3อนาํมาใชโ้ดย RDF จะเรียกวา่ RDF/XML ซึ3 งสิ3งที3ไดจ้าก RDF/XML นีCสามารถใช้
แลกเปลี3ยนระหวา่งคอมพิวเตอร์ต่างประเภทกนัไดน้ั3นคือระบบ ผลปฏิบติัการที3ต่างกนัหรือใชแ้อพ
พลิเคชนัที3ใชภ้าษาต่างกนัก็สามารถเขา้ใจ ภาษานีCได ้

RDF ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

1. RDF Model 

2. RDF Syntax 
 

1. RDF Data Model 

- Resources แหล่งขอ้มูลคือทุกอยา่งที3มี URL มาเกี3ยวขอ้ง ซึ3 งรวมทัCง WWW แต่ละ Element 

ของขอ้มูล XML ตวัอยา่งเช่นระบุเป็น http://www.thaixml.com/RDF/draft.htm เป็นตน้ 

- Property คือแหล่งขอ้มูลที3มีชื3อเฉพาะและมีคุณสมบติัเป็น Property เช่น ผูแ้ต่ง หรือ Title 

- Statement ประกอบดว้ย Resource Property และค่าของขอ้มูล เช่น "ผูแ้ต่งของ 

http://www.thaixml.com/essentials/rdf.htm คือ John" เป็นตน้ 
 

ตัวอย่าง 

   Statement  

- “Ora Lassila is the creator of the resource http://www.w3.org/Home/Lassila” 

 

   Structure 

- Resource (subject) -> http://www.w3.org/Home/Lassila 

- Property (predicate)->http://www.schema.org/#Creator 

- Value (object)->”Ora Lassila” 
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  จากตวัอยา่งจะเห็นวา่แบบจาํลองของ RDF อยูบ่นพืCนฐานของความคิดในการสร้าง
ขอ้ความสั3งหรือ“Statement” ของทรัพยากร หรือ “Resource” ในรูปแบบประธาน ภาคแสดง และ
กรรม หรือ “Subject-Predicate-Object” ซึ3 งเรียกวา่ A Triple in RDF โดย 

- Subject หมายถึง Resource 
- Resource Predicate หมายถึงคุณลกัษณะ หรือ “Property”  
- Object ก็คือ ค่าของคุณลกัษณะ หรือ “Property Value”  

2. RDF Syntax 

- ไม่มีการบงัคบัใช ้Syntax ที3เฉพาะเจาะจง 
- รูปแบบทั3วไป 

 
 
ตัวอย่าง RDF 

 
  จากตวัอยา่ง ขา้งตน้นีC เป็นตวัอยา่งอยา่งง่าย ขอละในส่วน Namespaces ไว ้
หมายความวา่ทรัพยากรคือ http://www.w3schools.com/RDF จากโฮมเพจ 
http://www.w3schools.com โดยผูเ้ขียนชื3อ Jan Egil Refsnes 
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RDF กบั Semantic Web 

  ภาษา RDF เป็นส่วนหนึ3งของ Semantic Web Activity ของ W3C ที3มีวสิัยทศัน์ของซีแมน
ติกเวบ็ในอนาคต 
 
สถาปัตยกรรมของ Semantic web มี 3 ชั�น หลกัๆ คือ 

1. RDF  
2. RDF Schema ใชอ้ธิบาย resouce 
3. OWL (Web Ontology Language) อธิบายความสัมพนัธ์ของ resource ต่างๆ (DAML+OIL) 

บนพืCนฐานของ RDF โดยอธิบายลงลึก RDF ไปถึง properties และ classes โดย OWL เป็น 
step ถดัไปของ RDF schema นั3นเอง 
 

  RDF Schema หรือ “RDFS” ใชใ้นการสร้างคาํศพัทซึ์3 งกล่าวถึงความ เกี3ยวขอ้งกนั ของ
กลุ่มของ RDF Resources และความสัมพนัธ์ของ Resources เหล่านัCน คาํศพัทข์อง RDFS จะอธิบาย
คุณสมบติัซึ3 งสามารถระบุต่อ RDF Resources ภายในโดเมนที3กาํหนดให ้ซึ3 ง RDFS จะอนุญาตให้
สร้างคลาส หรือ “Classes” ของ Resources ซึ3 งสามารถแชร์คุณสมบติัร่วมกนั 
  การใชแ้บบ Triples แบบเดียวกนัโดยใช ้RDF RDFS Triples จะประกอบดว้ย Classes 
คุณสมบติัของ Classes และ Values ซึ3 งกาํหนดความสัมพนัธ์ระหวา่ง Resources ภายในโดเมนที3
เจาะจง 
  Resources จะถูกกาํหนดเป็นอินสแตนท ์หรือ “Instances” ของ Classes และ Classes ก็จะ
เป็น Resource ดว้ย และ Classes ใดๆ ก็จะสามารถเป็นซบัคลาส หรือ “Subclasses” ของ Classes 
อื3นๆ ไดด้ว้ย โดยลาํดบัขัCนที3เกี3ยวขอ้งกนัของขอ้มูลจะถูกเครื3องตีความบนความหมายของ 
Resources ที3อยูบ่นพืCนฐานของคุณสมบติัและ Classes ของพวกมนั 
  โดยรวมแลว้ RDFS เป็นภาษาคาํศพัทพ์ืCนฐานสาํหรับแสดงความสัมพนัธ์ ระหวา่ง 
Resources  
 

Web Ontology Language หรือ “OWL” เป็นภาษาที3รวมกนัระหวา่งขอ้ความหรือ “Text” 
และ ขอ้ความพิเศษ หรือ “Extra Information” ที3เพิ3มเติมเขา้มาเกี3ยวกบัขอ้ความ ที3มีแบบแผนอยา่ง
เป็นทางการที3อธิบายลาํดบัชัCนและความสัมพนัธ์ระหวา่ง Resources ที3แตกต่างกนั สร้างอยูบ่น RDF 
และ RDFS ซึ3 งประกอบดว้ยอนุกรมวธิาน หรือ “Taxonomy” และเซทของกฎที3ไดจ้ากเครื3องที3
สามารถสร้างขอ้สรุปแบบเชิงตรรกะ หรือ “Logical” 
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  Taxonomy เป็นระบบของการแบ่ง Class เช่น ในทางวทิยาศาสตร์จะมี Kingdom Phylum 
Class Order ฯลฯ เป็นระบบในการแบ่ง Class ในพืชและสตัวซึ์3 งกลุ่ม Resources ภายใน Classes 
และ Subclasses จะขึCนอยูก่บัความสัมพนัธ์และการมีคุณสมบติัร่วมกนัของพวกมนั 
  เพราะวา่ Taxonomy เป็นการแสดงระดบัชัCนความสัมพนัธ์ระหวา่ง Resource ดงันัCนจึงได้
ใช ้OWL เพื3อ กาํหนดคุณสมบติัของ Class ของ Resource และอนุญาตใหมี้ Subclass ที3สืบทอด 
หรือ “Inherit” มาจากคุณสมบติัเดียว กนั ทาํให ้OWL มีประโยชน์ต่อรูปแบบขอ้มูลของ XML 
Schema ดว้ย โดยที3 OWL ถูกพฒันาเป็นหลกัเพราะมนัแสดงออกถึงความหมายและความจริงได
มากกวา่ XML RDF และ RDF/S ดงันัCน OWLจึงมีความสามารถมากกวา่ภาษาเหล่านัCน 
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RDF Triple 
คือการมองความจริงใดๆ ออกเป็นส่วนๆ ซึ3 งตอ้งประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ 

1. Subject คือ ประธานซึ3งเป็นเรืองหรือองคค์วามรู้ที3เรากาํลงัใหค้วามสนใจอยู ่
2. Predicate/Properties คือคุณสมบติัขององคค์วามรู้นัCน 
3. Object คือค่าของคุณสมบติั 
ตัวอย่าง 

ถา้ดิฉนัจะสร้าง RDF Triple เกี3ยวกบัตวัเอง ซึ3 งแยกความจริงต่างๆ ออกเป็น 3 ส่วน จะไดด้งันีC  
 
ปภสัรา/นามสกุล/ชลวริิยะนนัท 
ปภสัรา/ชื3อเล่น/เจน 
ปภสัรา/เพศ/หญิง 
ปภสัรา/อาชีพ/นกัศิกษา 
ปภสัรา/สถานที3ศึกษา/มหาวิทยาลยับูรพา 
ปภสัรา/วนัเกิด/ 09 มกราคม 
ปภสัรา/อีเมล/jane@hotmail.com 
 
สรุปสั�นๆ เกี"ยวกบั RDF Triple 

- จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ ประธาน คุณสมบติั และ ค่าของคุณสมบติั 
- ตอ้งมีความสมบูรณ์ในตวั ต่อหน่วยความรู้ หรือหน่วยความจริงหนึ3งๆ (unique fact) 
- แต่ละ RDF Triple สามารถเชื3อมโยงกนัได ้

  แม ้RDF Triple แต่ละตวัจะมีความสมบูรณ์อยูใ่นตวัอยูแ่ลว้ แต่ก็สามารถสร้างหน่วยความรู้
ใหม่ ไดด้ว้ยการเชื3อมโยง RDF Triple ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น 
จาก 

ปภัสรา/ชื"อเล่น/เจน 

ปภัสรา/สถานที"ศึกษา/มหาวิทยาลยับูรพา 

 
  ก็สามารถสรุปไดว้า่ เจนทาํงานที3มหาวทิยาลยับูรพา แมใ้น RDF Triple จะไม่ไดบ้อกไว้
ตรงๆ แต่เมื3อ "เจน" เป็นค่าของคุณสมบติัหนึ3ง (ชื3อเล่น) ของ "ปภสัรา" และ "ปภสัรา" มี "สถานที3
ศึกษา" คือ "มหาวทิยาลยับูรพา" ดงันัCน ก็สรุปไดว้า่ "สถานที3ศึกษา" ของ "เจน" ก็คือ "มหาวทิยาลยั
บูรพา" ไดเ้ช่นกนั 
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ที"มา 

• http://www.w3schools.com/rdf/default.asp 

• http://cpe.kmutt.ac.th/previousproject/2006/26/2.htm 

• http://www.thaixml.com/essentials/rdf.htm 

• http://labs.conan.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=145:rdf-
triple&catid=23:abdul&Itemid=34 

• http://www.thaicreate.com/community/forum/053344.html 

• http://chidcha.blogspot.com/2008/02/rdf-rules.html 

• http://library.kmutnb.ac.th/projects/sci/CS/cs0588t.html 


