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Interoperacyjnoæ w SDI
Koncepcja oraz dalszy rozwój infrastruktury danych przestrzennych (ang. Spatial Data
Infrastructure  SDI) s¹ konsekwencj¹ rozwoju internetu i WWW. Paradygmat w jakim
budowana jest SDI oparty jest na architekturze zorientowanej na us³ugi SOA (ang. Service
Oriented Architecture). W aspekcie rozwi¹zañ sieciowych pojawia siê zatem problem interoperacyjnoci, zarówno w zakresie wymiany danych jak i komunikacji us³ug.
Pojêcie interoperacyjnoci nie jest pojêciem nowym i uto¿samiane jest g³ównie z systemami informatycznymi. Najczêciej spotykana i ogólna definicja interoperacyjnoci okrela
j¹ jako zdolnoæ dwóch lub wiêkszej liczby komponentów do wymiany informacji, rozumienia
jej oraz wykorzystania (IEEE Standard, 1990). Osi¹gniêcie interoperacyjnoci umo¿liwia
wspóln¹ komunikacjê pomiêdzy systemami oraz wymianê i wykorzystanie tych samych
danych w ró¿nych systemach. Wed³ug ISO/IEC 2382-01, Information Technology Vocabulary, Fundamental Terms (2003), interoperacyjnoæ oznacza zdolnoæ ró¿nych elementów
funkcjonalnych systemów informatycznych do komunikacji, uruchamiania programów lub
przesy³ania danych pomiêdzy nimi w sposób nie wymagaj¹cy od ich od u¿ytkownika ¿adnej
wiedzy lub wymagaj¹cy od niego wiedzy minimalnej na temat unikalnych w³aciwoci tych
elementów. W Europejskich Ramach Interoperacyjnoci  EIF opublikowanych przez IDABC
(2004) wyró¿nia siê trzy poziomy interoperacyjnoci:
1. techniczny  ³¹cz¹cy systemy komputerowe i us³ugi,
2. organizacyjny  definiuj¹cy cele administracyjne, modeluj¹cy procesy administracyjne i indukuj¹cy wspó³pracê administracji,
3. semantyczny  zapewniaj¹cy, ¿e dok³adne znaczenie wymienianej informacji jest zrozumia³e przez inn¹ aplikacjê, która pierwotnie nie zosta³a opracowana do tego celu.
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Analogiczna kategoryzacja interoperacyjnoci, ale w odniesieniu do infrastruktury danych przestrzennych przedstawiona zosta³a przez J. Gadzickiego (2002):
1. interoperacyjnoæ techniczna obejmuje aspekt systemowy (urz¹dzenia, protoko³y transmisji, systemy operacyjne) oraz aspekt syntaktyczny (jêzyki, formaty). Podstawowe
znaczenie ma koncepcja SOA (Service Oriented Architecture), a zw³aszcza technologia Web Services.
2. interoperacyjnoæ semantyczna dotyczy w³aciwego, jednoznacznego rozumienia wymienianej i upowszechnianej informacji przez wszystkich jej u¿ytkowników.
3. interoperacyjnoæ organizacyjna uwarunkowana przepisami prawnymi, strukturami i
procedurami organizacyjnymi, czynnikami ekonomicznymi i kadrowymi.
Uszczegó³owiaj¹c, interoperacyjnoæ techniczna dotyczy zagadnieñ zwi¹zanych z zapewnieniem odpowiednich rodków technicznych, takich jak standardy wymiany i prezentacji
danych, standardy komunikacji us³ug, bezpieczeñstwo us³ug itp. Do ich rozwoju istotnie
przyczyni³ rozwój Internetu, dziêki czemu s¹ one szeroko wykorzystywane. W obszarze
SDI kluczow¹ rolê odgrywaj¹ takie organizacje jak OGC (ang. Open Geospatial Consortium)
czy ISO (ang. International Organization for Standardization). Standardy, stanowi¹ce produkty ich prac, wykorzystywane i stosowane s¹ przez Komisjê Europejsk¹ w ramach budowy Europejskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
Interoperacyjnoæ organizacyjna zwi¹zana jest z wszelkimi dzia³aniami o charakterze organizacyjnym i prawnym, zmierzaj¹cymi do zapewnienia wspó³pracy wszystkich aktorów
uczestnicz¹cych w procesie tworzenia systemu. W zakresie budowy SDI obejmuje ona
wszystkie jednostki wspó³tworz¹ce infrastrukturê  administracjê publiczn¹ i sektor prywatny zainteresowany tworzeniem i udostêpnianiem danych przestrzennych.
Dzia³ania w obszarze zapewnienia interoperacyjnoci technicznej i organizacyjnej w budowie SDI s¹ podejmowane od d³u¿szego czasu i wdra¿ane w praktyce. Du¿o bardziej
z³o¿one s¹ zagadnienia zwi¹zana z osi¹gniêciem tzw. interoperacyjnoci semantycznej, które
ci¹gle pozostaj¹ w pocz¹tkowej fazie badañ. Samo pojêcie jakim jest semantyka w kontekcie jêzykoznawczym oznacza naukê o znaczeniu wyrazów, natomiast w aspekcie logiki,
okrela relacje pomiêdzy znakami a rzeczywistoci¹, do której te znaki siê odnosz¹. W logice
semantyka stanowi odrêbn¹ dziedzinê, w której wyró¿nia siê dwa g³ówne kierunki: semantykê empiryczn¹, koncentruj¹c¹ siê na jêzykach naturalnych oraz semantykê teoretyczn¹ zajmuj¹c¹ siê jêzykami formalnymi.
W infrastrukturze informacji przestrzennej, interoperacyjnoæ semantyczn¹ mo¿na rozpatrywaæ w kilku aspektach. Jeden z nich zwi¹zany jest z komunikacj¹ us³ug sieciowych,
kluczowych dla funkcjonowania infrastruktury. Syntaktycznego opisu interfejsu us³ug dostarcza WSDL (ang. Web Services Description Language), opisuj¹cy parametry us³ugi 
sposób jej wywo³ania, dane wejciowe oraz strukturê komunikatu wyjciowego. UDDI (ang.
Universal Description, Discovery, and Integration) stanowi rejestr zawieraj¹cy opis us³ug.
Us³ugi, które zawarte s¹ w rejestrze mog¹ byæ wyszukane. Metadane zapisane w rejestrze s¹
przeznaczone przede wszystkim do odczytu i interpretacji przez cz³owieka, zatem tylko w
pewnym stopniu stanowi¹ sformalizowany sposób odnajdywania i uruchamiania w³aciwych us³ug. Us³ugi pochodz¹ce od ró¿nych dostawców, oferuj¹ce te same funkcje, mog¹
byæ ró¿nie opisane. W celu organizowania us³ug w oparciu o ich znaczenie, a nie tylko s³owa
kluczowe znajduj¹ce siê w ich tekstowym opisie, nale¿y uzupe³niæ opisy o semantykê, która
pozwoli aplikacjom rozpoznaæ, czy dane wyra¿enia s¹ to¿same b¹d zrozumieæ, jakie s¹
relacje pomiêdzy nimi.
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Drugi aspekt zwi¹zany jest z semantyk¹ danych przestrzennych wykorzystywanych w
ramach SDI. W tym kontekcie interoperacyjnoæ semantyczn¹ nale¿a³oby rozumieæ jako
d¹¿enie do stanu, w którym znaczenie informacji przestrzennej jest jednoznacznie zrozumia³e. Dziêki niej mo¿liwa jest miêdzy innymi automatyczna integracja i przetwarzanie danych
przestrzennych w skali globalnej.
Interoperacyjnoæ semantyczna stanowi kluczowy element dla dalszego rozwoju infrastruktury informacji przestrzennej i jej przejcia w infrastrukturê wiedzy przestrzennej. Trudnoci w osi¹gniêciu interoperacyjnoci semantycznej zwi¹zane s¹ nie tylko z kwestiami technicznymi, ale barierê stanowiæ mo¿e równie¿ brak zrozumienia, i¿ standaryzacja semantyczna jest tak samo wa¿na jak standaryzacja syntaktyczna.

Sieci semantyczne
Aspekty semantycznej interoperacyjnoci w dziedzinie systemów informatycznych s¹ przedmiotem badañ od wielu lat. Istotn¹ rolê w tym obszarze odgrywa XML, standard de facto
reprezentowania informacji. Jednak¿e sam XML opisuje dane jedynie w sposób strukturalny,
pozbawiony semantyki. Dla jej osi¹gniêcia konieczne staje siê stosowanie dodatkowych specyfikacji, takich jak RDF (ang. Resource Description Framework Language) czy OWL (ang. Web
Ontology Language), stanowi¹cych wyniki prac organizacji standaryzacyjnej W3C (ang. World
Wide Web Consortium) nad technologiami sieci semantycznych. Prace nad ww. standardami s¹
dzia³aniami podejmowanymi w celu osi¹gniêcia wizji Semantic Web (SW). G³ównym za³o¿eniem SW jest publikowanie informacji w Internecie w sposób, umo¿liwiaj¹cy ich rozumienie i
przetwarzanie przez maszyny. Oznacza to, ¿e dane pochodz¹ce z wielu róde³ staj¹ siê przetwarzalne w sposób automatyczny, przez co mog¹ zostaæ udostêpnione inteligentnym wyszukiwarkom i aplikacjom, mog¹cym wykorzystaæ je w ró¿nych zastosowaniach. W celu osi¹gniêcia interoperacyjnoci semantycznej sieci semantyczne odgrywaj¹ zatem podstawow¹ rolê.
Dodatkowo dostarczaj¹ wiele innych mo¿liwoci w zakresie integracji i przetwarzania danych,
które w dotychczasowym WWW s¹ trudne do spe³nienia. Kluczowe znaczenie odgrywa wymieniony ju¿ wczeniej standard RDF, pozwalaj¹cy na opis zasobów w postaci grafu sk³adaj¹cego siê z trójek w postaci: {podmiot, predykat, obiekt}.
Du¿o wiêksze mo¿liwoci w zakresie integracji i wymiany danych dostarczaj¹ ontologie,
które pozwalaj¹ na stworzenie modelu danej dziedziny i opis wybranego fragmentu rzeczywistoci. Dla opracowania ontologii wykorzystywana jest czêsto logika opisowa, która dodatkowo wprowadza mechanizmy wnioskowania, umo¿liwiaj¹ce wysoki poziom analizy i
przetwarzania danych. Klasyczne rozumienie ontologii w informatyce, zdefiniowane zosta³o
przez T. Grubera (1993): Ontologia jest formaln¹, jednoznaczn¹ specyfikacj¹ dzielonej (wspólnej) konceptualizacji, [ ] jest opisem pojêæ i relacji zachodz¹cych miêdzy nimi. [ ] Praktycznie ontologia jest zbiorem definicji formalnego s³ownika. Ontologia opisuje pewien model rzeczywistoci, wykorzystuj¹c do tego celu konceptualizacjê oraz hierarchizacjê. Wed³ug
Fensela (2004) konceptualizacjê mo¿na rozumieæ jako abstrakcyjny model dowolnego zjawiska wiata rzeczywistego, który rozpoznaje koncepty (abstrakcyjne idea, wyobra¿enie lub
byt) tego zjawiska.
Istotny wp³yw na rozwój wizji Semantic Web maj¹ nowe formy systemów organizacji
wiedzy (SOW, ang. Knowledge Organisation Systems) tj. sieciowe systemy organizacji. Zalicza siê do nich narzêdzia porz¹dkowania wiedzy o ró¿nym stopniu formalizacji, miêdzy
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innymi s³ownictwo kontrolowane, stanowi¹ce zbiór terminów, które s¹ powszechnie akceptowane, jednoznacznie zdefiniowane oraz zarz¹dzane. S³ownictwo kontrolowane, w zale¿noci od struktury, przyjmuje formê list, s³owników, taksonomii czy tezaurusów, s³u¿¹cych
do indeksowania i kategoryzowania zasobów. W systemach informatycznych spe³nia ono
przede wszystkim rolê wspomagania u¿ytkownika w odnalezieniu interesuj¹cych go danych
i ich poprawnej interpretacji.
Tworzenie s³ownictwa kontrolowanego w obszarze SDI ma szczególne znaczenie w przypadku tworzenia metadanych dla zbiorów danych przestrzennych. Ma ono za zadanie ograniczyæ dowolnoæ w opisie zasobu, przez co zwiêkszyæ mo¿liwoci wyszukiwania informacji. Stosowanie ró¿nych pojêæ posiadaj¹cych to samo znaczenie lub tych samych pojêæ
posiadaj¹cych ró¿ne znaczenie w zale¿noci od kontekstu powoduje trudnoci dla u¿ytkownika w odnalezieniu i interpretacji danych. Dlatego, przydatnym narzêdziem staj¹ siê struktury w postaci taksonomii czy te¿ bardziej rozbudowane  w postaci tezaurusów.

Definicja tezaurusa
Pojêcie tezaurusa pochodzi ze rodowiska bibliotekarskiego, w którym takie struktury
organizacji informacji tworzone by³y w celu tematycznej klasyfikacji zasobów (ksi¹¿ek, dokumentów). Obecnie, wraz z rozwojem technologii internetowych, ich cyfrowe wersje s¹
stosowane w repozytoriach danych (systemach zarz¹dzania, bibliotekach danych) w celach
zarówno klasyfikacji jak i wyszukiwania.
Klasyczna definicja tezaurusa okrela go jako s³ownik pojêciowy, zawieraj¹cy powi¹zane
hierarchicznie i semantycznie terminy, zwane równie¿ deskryptorami. Czêsto definiowany
jest równie¿ jako s³ownik tzw. jêzyka informacyjno-wyszukiwawczego, maj¹cy za zadanie
kontrolowanie s³ownictwa, s³u¿¹cego do wyszukiwania i indeksowania informacji. Cel ten
realizowany jest przez wykluczenie takich cech jêzyka naturalnego  z punktu widzenia
wyszukiwania informacji  jak synonimia i wieloznacznoæ. Zestaw zwi¹zków najczêciej
wystêpuj¹cych w tezaurusie to relacje hierarchiczne, równowa¿nociowe i skojarzeniowe.
Zgodnie ze standardami dotycz¹cymi budowy tezaurusów, zwi¹zki te oznaczane s¹ jako BT
(broader term), NT (narrower term), U/UF (use/used for), RT (related term) oraz w niektórych normach rozszerzalne o bardziej szczegó³owe specyfikacje powi¹zañ, tj. BTG (broader
term generic).
Zatem, w tradycyjnej funkcji, tezaurus s³u¿y g³ównie jako narzêdzie indeksowania i wyszukiwania informacji. Indeksowanie polega na identyfikacji pojêæ jakie wystêpuj¹ w danym
zasobie i przedstawieniu ich za pomoc¹ terminów (deskryptorów) pochodz¹cych z tezaurusa. Wyszukiwanie w obszernych zbiorach danych z wykorzystaniem tych samych deskryptorów, które zosta³y u¿yte przy indeksowaniu, umo¿liwia odnalezienie wy³¹cznie tych informacji, które s¹ istotne dla celu wyszukiwania.
Istnieje wiele norm i standardów, okrelaj¹cych sposób i zasady tworzenia tezaurusa.
Najistotniejsze z nich to:
m ISO 2788: Documentation  Guidelines for the Establishment and Development of Monolingual Thesauri,
m ISO 5964: Documentation  Guidelines for the Establishment and Development of Multilingual Thesauri,

ROLA TEZAURUSA W KSZTA£TOWANIU INTEROPERACYJNOCI SEMANTYCZNEJ

m
m

65

ANSI/NISO Z39.19-2005: Guidelines for the Construction, Format, and Management of
Monolingual Controlled Vocabularies,
BS 8723: Structured vocabularies for information retrieval  Guide:
 Exchange formats and protocols for interoperability (DD 8723-5:2008). British Standard (2008),
 Vocabularies other than thesauri (BS 8723-3:2007). British Standard (2007),
 Interoperability between vocabularies (BS 8723-4:2007). British Standard (2007),
 Definitions, symbols and abbreviations (BS 8723-1:2005). British Standard (2005),
 Thesauri (BS 8723-2:2005). British Standard (2005).

Na szczeblu krajowym obowi¹zuje polska norma PN-92/N-09018:Tezaurus jednojêzyczny. Zasady tworzenia, forma i struktura. Brak natomiast polskiej normy dotycz¹cej tworzenia
tezaurusów wielojêzycznych.
Obecnie trwaj¹ przygotowania nad now¹ norm¹ ISO 25964: Information and documentation Thesauri and interoperability with other vocabularies, która bêdzie sk³ada³a siê z
dwóch czêci  Thesaurus for information retrieval oraz Interoperability with other vocabularies. Draft czêci pierwszej  ISO/DIS 25964-1 zosta³ udostêpniony do publicznego opiniowania pod koniec lutego 2010r. Norma ta jest o tyle istotna, i¿ traktuje tezaurus jako
system dzia³aj¹cy w rodowisku sieciowym i porusza kwestie zwi¹zane z interoperacyjnoci¹ wielu systemów organizacji wiedzy. Ma za zadanie zast¹piæ dotychczasowe normy ISO
2788 i ISO 5964, jak równie¿ BS 8723.

Tezaurus w dobie Web 3.0
Standardem de facto w nowoczesnych systemach organizacji wiedzy jest specyfikacja
SKOS (ang. Simple Knowledge Organization System) stanowi¹ca rekomendacjê W3C. Podstawowym elementem SKOS jest pojêcie (ang. concept), które posiada unikalne URI (ang.
Uniform Resource Identifier). SKOS wykorzystuje sk³adniê RDF do opisu danych. Specyfikacja SKOS okrela zestaw klas i w³asnoci jakie s³u¿¹ do opisywania pojêæ. S¹ to m.in.:
m klasy: CollectableProperty, CollectionConcept, ConceptScheme, OrderedCollection
m w³asnoci: altLabel, altSymbol, broader, changeNote, definition, editorialNote, example,
hasTopConcept, hiddenLabel, historyNote, inScheme, isPrimarySubjectOf, isSubjectOf,
member, memberList, narrower, note, prefLabel, prefSymbol, primarySubject, related,
scopeNote, semanticRelation, subject, subjectIndicator, symbol.
Wiele z publikowanych tezaurusów udostêpnianych jest w standardzie SKOS. Rysunek 1
przedstawia fragment pochodz¹cy z tezaurusa UKAT (http://www.ukat.org.uk/) w tradycyjnym zapisie oraz w notacji SKOS.
Innym przyk³adem tezaurusa, który dostêpny jest w SKOS jest GEMET(General Multilingual Environmental Thesaurus) (http://www.eionet.europa.eu/gemet). Posiada on szczególne znaczenie w obszarze SDI, w zakresie sporz¹dzania metadanych. Zgodnie z Rozporz¹dzeniem w zakresie metadanych (Rozporzadzenie, 2008): Je¿eli zasób jest zbiorem danych
przestrzennych lub seri¹ zbiorów danych przestrzennych, nale¿y wykorzystaæ co najmniej jedno s³owo kluczowe, pozyskane z ogólnego wielojêzycznego tezaurusa rodowiskowego (GEMET), opisuj¹ce odpowiedni temat danych przestrzennych okrelony w za³¹cznikach I, II lub
III do dyrektywy 2007/2/WE.
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Term: Economic cooperation
UF 

Used For (U¿ywaj) :
Economic co-operation

B T - Broader terms (Terminy szersze):
Economic policy
N T - Narrower terms (Terminy wê¿sze):
Economic integration
European economic cooperation
European industrial cooperation
Industrial cooperation
RT - Related terms (Terminy skojarzone):
Interdependence
SN - Scope Note (Zakres u¿ycia terminu):
Includes cooperative measures in banking, trade,
industry etc., between and among countries.

b

Rys. 1. Fragment tezaurusa UKAT: a  w standardzie SKOS, b  w tradycyjnym zapisie
(ród³o: http://www.w3.org/TR/2005/WD-swbp-thesaurus-pubguide-20050517)

GEMET jest tezaurusem obejmuj¹cym ogóln¹ terminologiê z zakresu rodowiska (rys. 2).
Prace nad jego tworzeniem podjête by³y z inicjatywy Europejskiej Agencji rodowiska w
roku 1996. Struktura GEMET jest rozszerzeniem specyfikacji SKOS o dodatkowe elementy
nie wystêpuj¹ce w wiêkszoci tezaurusów. Wystêpuj¹ tu supergrupy i grupy, w których
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Rys. 2. Fragment tezaurusa GEMET (ród³o: http://www.eionet.europa.eu/)

kolekcjonowane s¹ pojêcia. Dodatkowo pojêcia mog¹ byæ powi¹zane z tematami, dostarczaj¹c innej strukturalizacji deskryptorów. W chwili obecnej GEMET stanowi zbiór ponad 6000
terminów dostêpnych w 27 jêzykach.

Przyk³ady tezaurusów
Poni¿ej przedstawione zosta³y przyk³ady tezaurusów, których autorzy s¹ wspó³wykonawcami. S¹ one wstêpnym etapem dla porz¹dkowania wiedzy z danej dziedziny oraz niezbêdne dla opracowania metadanych w sposób uporz¹dkowany i spójny.

Tezaurus dla edytora metadanych
G³ównym zamierzeniem przy budowie tezaurusa jest potrzeba uporz¹dkowania pojêæ
wystêpuj¹cych w danej dziedzinie. Tezaurus mo¿e byæ równie¿ budowany dla dedykowanej
aplikacji czy systemu, przyk³adowo zbiorów bibliotecznych. Dla potrzeb edytora metadanych dla zbiorów danych przestrzennych stworzony zosta³ tezaurus, którego autorami jest
Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firma Kon-Dor GIS Consulting. Stanowiæ
ma on ród³o s³ów kluczowych, które wykorzystywane bêd¹ przy opisie metadanymi zbiorów pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK). W przypadku budowy
tego typu tezaurusa istotny jest zatem wybór s³ów kluczowych, które mia³yby opisywaæ
poszczególne zbiory danych. Nie mniej wa¿n¹ rolê odgrywa tak¿e opracowanie struktury
tezaurusa. Racjonalne wydaje siê wykorzystanie konstrukcji tezaurusa GEMET, który wykorzystywany jest obligatoryjnie przy sporz¹dzaniu metadanych.
W opracowanym tezaurusie wystêpuj¹ dwa poziomy strukturalizacji pojêæ. Pierwszy z
nich przyporz¹dkowuje pojêcia do produktów PZGiK. Drugi poziom klasyfikuje pojêcia pod
wzglêdem przynale¿noci do kategorii i podkategorii tematycznych. Ka¿de pojêcie posiada
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brzmienie oraz definicjê w jêzyku polskim i angielskim, nazwê alternatywn¹, ród³o oraz
powi¹zane jest relacj¹ semantyczn¹ z dan¹ kategori¹ lub podkategori¹ tematyczn¹ i zbiorem
danych przestrzennych PZGiK. Tezaurus zosta³ zbudowany w standardzie SKOS z wykorzystaniem przestrzeni nazw GEMET oraz Dublin Core. Zawiera 398 pojêæ przyporz¹dkowanych do poszczególnych zbiorów PZGiK oraz kategorii tematycznych. Mimo i¿ zosta³
stworzony na potrzeby konkretnej aplikacji, stanowi pierwszy krok w porz¹dkowaniu terminologii dotycz¹cej szeroko pojêtej dziedziny geoinformacji.

Tezaurus dla pojêæ z dziedziny planowania przestrzennego
Kolejny przyk³ad próby ujednolicenia pojêæ z danej dziedziny stanowi tezaurus zbudowany na potrzeby Wojewódzkiego Wêz³a Infrastruktury Informacji Przestrzennej z zakresu
planowania przestrzennego. Koniecznoæ ujednolicenia i zebrania pojêæ wystêpuj¹cych w
dziedzinie szeroko pojêtego planowania przestrzennego wynika nie tylko z potrzeby uporz¹dkowania terminów, które czêsto s¹ ró¿nie interpretowane. W zwi¹zku z koniecznoci¹ opracowania metadanych dla danych przestrzennych, tezaurus ma s³u¿yæ w opisywaniu tych
zbiorów odpowiednimi s³owami kluczowymi. Dziêki temu, ogranicza siê dowolnoæ w opisie metadanymi, co zwiêksza mo¿liwoci wyszukiwania w³aciwych danych przestrzennych. Udostêpniane w ramach Wêz³a zasoby to g³ównie dokumenty planistyczne, tj. studia
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin Wroc³awskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnol¹skiego. Utworzenie tezaurusa, który umo¿liwia³by opis ww. zasobów, ze wzglêdu na ró¿norodnoæ definicji jak i brak standardów w zakresie zapisu i publikacji zagadnieñ planistycznych, by³o zadaniem trudnym. Próba uporz¹dkowania pojêæ wymaga³a zatem zebrania i
analizy wszystkich definicji i zapisów wystêpuj¹cych w dokumentach dla analizowanego
obszaru. Ostatecznie, dla potrzeb wyszukania informacji planistycznej powsta³ tezaurus obejmuj¹cy trzy schematy koncepcyjne, w których kolekcjonowane s¹ pojêcia. Tezaurus zosta³
zbudowany w oparciu o standard SKOS.

Podsumowanie
Porz¹dkowanie wiedzy z danej dziedziny, z wykorzystaniem ustalonego jêzyka do prezentacji wiedzy, stanowi etap wstêpny do osi¹gniêcia interoperacyjnoci semantycznej. W
aspekcie SDI istotne staje siê opracowanie uzgodnionych i dzielonych modeli dla opisu zasobów geoinformacyjnych. Wynik stanowiæ mo¿e opracowanie wspólnego s³ownika, taksonomii czy te¿ bardziej rozbudowanej struktury w postaci tezaurusa. Proces opracowania
wspólnych pojêæ i ich definicji powinien obejmowaæ nie tylko etapy ich tworzenia, ale równie¿ ich zastosowania, kolejno utrzymywania i rozwijania. Wraz z rozwojem technologii sieci
semantycznych modele organizacji wiedzy tworzy siê w oparciu o standard SKOS, umo¿liwiaj¹cy ich szersze wykorzystanie i wspó³dzielenie.
Tezaurus w kontekcie budowy infrastruktury danych przestrzennych ma za zadanie
wspomagaæ procedury w zakresie opisu i wyszukiwania informacji przestrzennej, a tak¿e
mo¿e pe³niæ rolê bazy zasobów terminologicznych z dziedziny geoinformacji. W zwi¹zku z
tym, i¿ celem budowy tezaurusa jest u³atwienie procesu indeksowania przy opisie zasobów
informacyjnych, ma on istotne znaczenie w przypadku opracowania metadanych dla zbiorów danych przestrzennych. W zwi¹zku, tym, ¿e tezaurusy stanowi¹ uporz¹dkowany, za-
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mkniêty zbiór, semantycznie ze sob¹ powi¹zanych pojêæ, ich wykorzystanie, sprawia, ¿e
efektywnoæ wyszukiwania w us³ugach katalogowych znacznie wzrasta.
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Abstract
Building spatial data infrastructure requires interoperability to be achieved at organizational, technical and semantic levels.
The first two topics are well recognized and implemented in practice. Problems associated with the
achievement of semantic interoperability are more complex issues and still remain in the initial phase
of research.
Semantic interoperability is the ability of two or more systems or components to exchange information
and to use the information that has been exchanged. Semantic interoperability is crucial for further
development of spatial data infrastructure and its transition to the next stage which is the spatial
knowledge infrastructure.
The preliminary goal to achieve semantic interoperability is to organize knowledge in a given field
using a formal language for presentation of knowledge. In the result, a common vocabulary, taxonomy or a more complex structure like thesaurus may be developed.
The traditional approach to thesaurus construction is based on the standards ISO 2788, ISO 5964 and
ANSI / NISO Z39.19, describing exactly how it is created. Currently, the most widely used standard is
SKOS (Simple Knowledge Organization System), developed by the W3C, consistent with the idea of
??Linked Data, which treats the Internet as a global database. In SKOS standard, thesaurus GEMET
is available, which is the source of at least one of the keywords describing spatial data sets in
accordance with the INSPIRE Metadata Regulation.
At the present stage of development of SDI, thesauri play an important role, especially in the creation
of metadata, by using them as a source of keywords to describe the spatial information. Therefore, due
to the fact that they form a structured closed set with semantically related concepts, the efficiency of
search in catalogue services increases significantly.
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