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 A szemantikus web építőelemeinek számító terminológiákat (Linked Open Data 
ajánlásoknak) megfelelő formátumban szolgáltatni kell a weben. 

 

  A TMP egy olyan webszolgáltatás amely a GLAM intézményekben ("galleries, libraries, 
archives, and museums”) használatos terminológiákból Linked Open Data szolgáltatást 
épít http://www.culture-terminology.org  

 

 A szolgáltatás felépítése és üzemeltetése informatikai feladat, tartalommal való 
megtöltése viszont a weben használt terminológiák alapjául szolgáló tezauruszokat, 
egyszerű listákat, vagy szótárakat létrehozó és használó szakértők közreműködésével 
valósulhat meg 

 

 A TMP-ben felhasznált terminológiák szakszerűségéért a szolgáltató intézmény felel, 
hogy az ISO 25964 szabványcsaládban leírt követelményeknek mennyiben tesz eleget az 
általa használt szótár 

 

 Az intézmény felelőssége a terminológiákhoz fűződő jogok kérdésének rendezése. A 
TMP a Linked Open Data ajánlásoknak megfelelően a CC-BY-SA (Nevezd meg! - Így add 
tovább!) licenszben gondolkodik, a TMP-ben publikált terminológiák ennek megfelelően 
nyilvánosak 

 

 Adatcsere-formátuma az SKOS 

http://www.culture-terminology.org/
http://www.culture-terminology.org/
http://www.culture-terminology.org/


 
 Athena Project 
 –Létező terminológiák felmérése 
 
 –Kísérleti szoftverfejlesztés 

 
 –SKOS oktatás 
 
 –Ajánlások és útmutatók a terminológia készítéshez 

 
 Linked Heritage Project 
 –A terminológia menedzsment szükségleteinek 
   technikai és funkcionális specifikációja 
   és a technológiai környezet meghatározása 
 
 –Prototípus fejlesztése : TMP (Terminology Management Platform) 

 



 
 A szemantikus web célja olyan gépi környezet kialakítása, amelyben 

a weben visszakeresésre használt kulcsszavakat nem pusztán 
karaktersorozatokként kezeli a számítógép, hanem jelentéssel bíró 
entitásokként, fogalmakként. 
 

 A cél eléréséhez össze kell kapcsolni a kulcsszavakat azok 
jelentésével. 
 

 Ezt az emberi intelligencia számára magától értetődő kapcsolatot 
géppel feldolgozható formában kódolni és nyilvánosan szolgáltatni 
kell a weben. 
 

 A kulcsszavak és jelentésük közötti kapcsolat felépítésére 
szolgálnak a szemantikus web technológiák, és a terminológiák 
hivatottak meghatározni a kulcsszavakhoz rendelhető jelentéseket. 
 

 Egy kulcsszóhoz n számú jelentés kapcsolódhat 
 



 A SKOS (Simple Knowledge Organization Systems) tudásszervezési rendszerek 
(tezauruszok, osztályozási rendszerek, tárgyszójegyzékek, taxonómiák) 
szabványos reprezentálására kifejlesztett specifikáció a szemantikus web 
alkalmazások számára. 
 

 A fejlesztése viszonylag későn (2009-ben) kezdődött, ugyanakkor maga a 
szintaxis olyannyira ígéretes volt, hogy bő két év alatt a SKOS szemantikus web 
ajánlássá nőtte ki magát. 
 

 Az SKOS segítségével létező tudásszervezési rendszereket lehet exportálni a 
szemantikus web számára szabványos formátumban. 
 

 Az SKOS a (többé-kevésbé) formális tudásszervezési rendszerek szemantikus web 
számára való egyszerű újrahasznosíthatóságát hivatott biztosítani.  
 

 Célja a tudásszervezési rendszerek exportálása olyan formába, amely szélesebb 
körű használhatóságot eredményez. 
 

 Az SKOS jelenti a hidat az OWL ontológiák szigorú formális logikái és a weben 
található szabad és strukturálatlan közösségi osztályozási rendszerek között. A 
nyelv RDF-en (Resource Description Framework) alapul, így megvalósulhat az 
általa leírt információ számítógépek közötti cseréje.  



 Az Europeana fejlesztése szemantikus web technológiákra épül (EDM).  
 

 Új szolgáltatás a többnyelvű keresés, amelynek a hátterében több nyelvre, 
köztük egyre nagyobb mértékben magyarra is lefordított terminológiák 
állnak. Segítségükkel egy bizonyos nyelven leírt kulcsszavak más nyelveken 
megfogalmazott kereső kifejezésekkel is visszakereshetővé válnak. Az 
Europeana projektekben használatos terminológiákat igyekeznek 
nemzetközileg elfogadott tezauruszok felhasználásával kialakítani és a 
fordítások esetében is ajánlott a nemzetileg elfogadott tezauruszok 
figyelembe vétele. 
 

 A PIM is részt vesz a fordításokban, jelenleg az Europeana Photography 
projektben fejlesztett kb. 500 fogalomból álló szótár magyar fordításán 
dolgozunk. A szótár nyersanyaga részben a partnerek szótáraiból és részben 
a J. Paul Getty Trust engedélyével az Art & Architecture Thesaurus-ból 
származik. A magyar fordításoknál alapul vesszük a Köztaurusz 
deszkriptorait: 
http://www.digitalmeetsculture.net/article/europeanaphotography-
multilingual-vocabulary-released-and-disseminated/ 

 http://bib.arts.kuleuven.be/photoVocabulary/en/concepts/-
photoVocabulary-10000.html 
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Subject Headings 
 
 
 
 
Authority File 
 
 
 
 
Controlled Vocabulary 



 Regisztráció és létező terminológia feltöltése > 
Import 

 Regisztráció és új terminológia létrehozása > Create 
 A terminológia metaadatainak módosítása/frissítése 
 Új terminológia létrehozása létező terminológiák 

alapján 
 Szerkesztés/adatgazdagítás 
 Keresés 
 Terminológiák megfeleltetése - többnyelvűsítés 



 Megfeleltetés azonos nyelvű terminológiák 
között 

 Megfeleltetés különböző nyelvű terminológiák 
között 

 Megfeleltetés azonos „finomságú” (granularity) 
terminológiák között (azonos mélységben 
lefedett területek) 

 Megfeleltetés különböző „finomságú” 
(granularity) terminológiák között (specifikus 
szakkifejezéseket tartalmazó és csak 
csúcsfogalmakat tartalmazó terminológiák 
között) 



 LIDO (meta)adatelemek gazdagítása (MINT) 
o A TMP reprezentatív terminológiájának importálása a MINT-be 

 

 A partnerek adatainak gazdagítása az 
Europeana-ban 

 

 Földrajzi helyadatok gazdagítása 
◦ Országnevek 

◦ Fordítás az ENSZ és a TGN (Getty) jegyzéke alapján 

◦ Gazdagított földrajzi adatok alkalmazása a MINT-ben 

◦ Más földrajzi típusú adatelemek (koordináták) gazdagítása 
pl. Geonames, TGN 









 Általános felhasználó: Az általános felhasználó böngészhet és navigálhat 
a terminológiai adatbázisban. Az általános felhasználó kereshet azon 
terminológiákban, amelyek publikusak. Az általános felhasználó nincs 
bejelentkezve. 

 Közreműködő: Javaslatokat tehet a módosításra és véleményezhet. A 
közreműködő rendelkezik felhasználói névvel, és bejelentkezhet. 
Tartozhat egy intézményhez is. 

 Szerkesztő: A szerkesztő a tulajdonos felügyelete alatt szerkesztheti a 
terminológiát. A szerkesztő ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint egy 
közreműködő, de szerkesztési jogai vannak a saját terminológiájára 
vonatkozólag. A szerkesztő így képes létrehozni, olvasni, módosítani és 
törölni fogalmakat és kifejezéseket. 

 Tulajdonos: A tulajdonos gyakorolja az adminisztrátori szerepet a saját 
terminológiája felett. A tulajdonos felelős az intézménye 
terminológiájáért. Ő hozhat létre, olvashat, módosíthat és törölhet 
fogalmakat és kifejezéseket, valamint elfogadhatja vagy visszautasíthatja 
a többi felhasználó által tett javaslatokat. A tulajdonos felelős a  
felhasználók jogosultságainak kezeléséért és a terminológia 
metaadatainak szerkesztéséért. Ő publikálhatja a terminológiát. 











 Korszerű technológia 

 

 Reális igények 

 

 Aktuális trendek 

 

 Kétséges megvalósítás 


