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Projekt INTERPI – aktivity v roce 2014
Role souboru Národních autorit
Metodika znalostního modelu INTERPI
Metodika harmonizace/mapování číselníků…
Transformace dat stávajících systémů
Harmonizace a mapování konkrétně
Projekt INTERPI v mezinárodním kontextu
Příklady liniových tras
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Aktivity v roce 2014
 Aktivity Národní knihovny (příprava a úprava dat...)
 Aktivity Národního archivu (příprava dat, metodické postupy v
archivech...)
 Rozhraní pro zpracování (dokončení rozhraní pro všechny třídy
entit)
 Metodika znalostního modelu INTERPI
 Metodika harmonizace/mapování číselníků…
 Transformace dat stávajících systémů
 Ověřování metod porovnávání termínů
 Prezentace a propagace projektu (www.interpi.cz)
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Projekt INTERPI
- aktivity v roce 2014 z pohledu Národního archivu
 Analýza, ověřování, doplňování a úprava dat
 Tvorba geografických entit typu sídlo
 především historické názvy
 Entita dílo/výtvor
 stavby, liniové stavby a trasy, právní dokumenty
 Entita korporace
 korporace ústřední státní správy, názvy mezinárodních organizací,
popis původců archivního fondu okresního archivu, vývoj korporací
zestátněné kinematografie a vývoj korporací v oblasti
hospodářství (dopravy)
 Entita osoba
 prověření pramenů pro zjišťování osobních údajů a možnosti
jejich zpracování
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Projekt INTERPI
- aktivity v roce 2014 z pohledu NK ČR
 Analýza, ověřování, doplňování a úprava dat
 Úprava souboru tematických autorit
 Úprava souboru geografických autorit

 Aktualizace klasifikačního systému MDT
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Úprava souboru tematických autorit
Invertované tvary víceslovných termínů
Cílem této zásadní úpravy v
souboru tematických autorit,
tj. připojení invertovaných
tvarů (odkaz typu viz) u
víceslovných obecných
termínů je napomoci orientaci
uživatele při vstupu do
systému INTERPI pomocí
přístupových rejstříků a také
usnadnit postup při
harmonizaci/mapování
řízených slovníků.
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Úprava souboru tematických autorit
Tvorba souboru kategorie osob
Soubor termínů obsahující
kategorie/skupiny
nepojmenovaných osob
označených obecným názvem
(ne jednotkových tříd
vyjádřených vlastními jmény),
které se v souboru autorit a
v systému INTERPI uvádějí
v plurálu. Forma v singuláru
se uvádí jako
variantní/alternativní forma a
v systému INTERPI bude
sloužit jako podklad pro
tvorbu stručné charakteristiky
konkrétní pojmenované osoby.
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Úprava souboru geografických autorit

V souboru geografických autorit bylo v roce 2014 dořešeno
propojení této databáze s Databází sídelních lokalit Čech,
Moravy a Slezska CZ_RETRO pomocí pole 052, kde se uvádí
kód CZ_RETRO.
26.-27.11. 2014
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Úprava souboru geografických autorit

Pro účely snadného
vyhledávání a celkové
uživatelsky přívětivější
orientace je databáze
CZ_RETRO nyní
zpřístupněna na adrese
http://aleph.nkp.cz/web/cz_retro.htm
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Aktualizace klasifikačního systému MDT
MDT jako potenciální propojovací jazyk při řešení terminologické různorodosti termínů
aplikovaných v jednotlivých paměťových institucích a jako nástroj pro tvorbu ontologií.
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INTERPI – role souboru Národních autorit 1
 Soubor věcných tematických autorit je univerzální - jsou v něm
zahrnuty termíny, případně terminologické soustavy ze všech
oborů lidského poznání
 Jednotlivé termíny jsou provázány s ekvivalentní notací MDT,
která umožní:
 expanzi do jednotlivých sémantických domén a zároveň usnadní tvorbu
mikrotezaurů v jednotlivých vědných oborech
 zařazení i specifických termínů používaných jednotlivými paměťovými
institucemi, které tak mohou být federativní metodou navázány na
obecnější termín, který tvoří součást univerzálního souboru

 Autoritní termíny jsou opatřeny anglickými ekvivalenty
26.-27.11. 2014

11

AKM 2014

INTERPI – role souboru Národních autorit 2
 Soubor věcných tematických autorit obsahuje aktuální
terminologii
 vytváří se induktivní metodou (metodou zdola), jednotlivé termíny
jsou do něj vřazovány podle potřeb zpracovatele. Na jedné straně to
představuje úskalí, protože SVAT neobsahuje všechny termíny
jednotlivých terminologických soustav všech oborů. Na druhé straně to
přináší velké výhody. Do souboru tematických autorit jsou neustále
vřazovány jako preferované či nepreferované formy termínů současně
používané termíny.

 Soubor věcných tematických autorit používá víceslovné
deskriptory
 praxi to znamená, že jsou používány termíny, které jsou specifické a
detailní do té míry, že reprezentují daný (nově se objevivší) pojem
adekvátním způsobem a zasazují ho tak do sémantického rámce
daného vědního oboru
26.-27.11. 2014
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Metodiky
 Metodika tvorby znalostního modelu INTERPI
 ... právny rámec
 ... dílo/výtvor, obecný pojem

 Metodika mapování a harmonizace rejstříků, číselníků a
řízených slovníků aplikovaných v paměťových institucích
 teoretický rámec
 co jsou rejstříky, číselníky, řízené slovníky
 co je mapování a co harmonizace
 přehled metod porovnávání
 pozice souboru národních autorit v znalostní bázi INTERPI
 postup při mapování a harmonizaci
 doporučení pro nové termíny
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Transformace dat stávajících systémů


589764 personálních autorit označujících osoby
 narození a úmrtí z biografické poznámky



14635 autorit označujících kombinace jména aurora a název jeho díla
 vyčlenění autora do události „vznik“, propojení na entitu osoba/bytost



94782 korporativních záhlaví
 rozdělení do tříd korporace, dílo/výtvor, výběr geografického doplňku do
vztahu „sídlo“



3489 kombinací korporativních záhlaví a názvů díla
 vyčlenění korporace do události „vznik“, propojení na entitu korporace



26250 geografických autorit
 rozdělení do tříd geografický objekt, dílo/výtvor



37132 autorit akcí
 výběr geografického doplňku do vztahu „místo konání“



2339 autorit unifikovaných názvů
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Harmonizace a mapování konkrétně 1
 Subor věcných autorit tematických +
 číselníky DEMUS
 hesla (klíčová slova) ze systémů LANius, Clavius
 PSH

 Ověřování metrik porovnávání dvou termínů
 metrika Jaro
Podobnost

PSH – prefLabel

AUTORITY

PSH ID

AUTORITY ID

harmonická analýza

harmonická analýza

PSH7554

ph328402

100

mírová hnutí

mírové hnutí

PSH9704

ph123128

97,3333

řešení problému

řešení problémů

PSH9325

ph137287

96,9474

reformovaná církev

reformované církve

PSH7823

ph116026

96,9474

(%)

 metrika Jaro-Winkler (zohledňuje morfologii českého jazyka)
26.-27.11. 2014
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Harmonizace a mapování konkrétně 2
 Termíny PSH
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Harmonizace a mapování konkrétně 3
 Několik zajímavých příkladů
termín

metoda

LANius

JW

obchodní rejstřík

obchodní rejstříky

99,0476

LANius

J

obchodní rejstřík

obchodní rejstříky

98,4127

Demus

JW

paroh

parohy

96,6667

PSH

JW

chicagská škola ekonomie

chicagská škola (ekonomie)

98,6667

PSH

JW

testování

tetování

97,6471

LANius

JW

masérství

maskérství

98,0556

Demus

JW

ruční

ručníky

95,5556

LANius

JW

Borovnice

borovice

97,7778

LANius

JW

filosofické směry

filozofické směry

97,8947
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Harmonizace a mapování – co doporučuje metodika?



Příprava terminologických zdrojů
Porovnávání preferovaných i variantních forem








Poloautomatické mapování




preferovaná = preferovaná -> 1
preferovaná = nepreferovaná -> 2
nepreferovaná = preferovaná -> 3
nepreferovaná = nepreferovaná -> 4
žádná shoda -> 5
podporujeme metodu korelace i federace

Pravidla pro přijímání nových termínů do INTERPI







homonyma (třeba je doplniť adjektivem nebo kvalifikátorem)
synonyma (odkázat)
sousloví (podporujeme)
víceslovné termíny s etnickým adjektivem (podporujeme)
situační a lokální termíny (nepodporujeme až na výjimky)
jednotné/množné číslo (aj aj), přirozený slovosled (invertovaný v odkazu)
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Projekt INTERPI v mezinárodním kontextu
 Pozitivní ohlasy
 Ocenění kooperace jednotlivých komunit

http://www.interpi.cz/download/INTERMI-URLA2014-presentation.pdf
26.-27.11. 2014
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Liniové stavby a trasy
 Třída dílo/výtvor
 Podtřída stavby, trasy, zásahy do přírodních útvarů s vlastním
jménem nebo jinou identifikací
 Liniové dopravní stavby - železnice, silnice, průplavy, plavební
kanály apod.
 Dopravní trasy - cyklostezky, turistické trasy, linky veřejné
dopravy apod.
 Ostatní liniové stavby - vodovody, kanalizační stoky, vzdušná a
kabelová elektrická vedení, radioreléové spoje apod.
-> geograficky rozprostřené, zpravidla nelze lokalizovat bodem
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Liniová trasa - příklad: poštovní kurz
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Liniová trasa - příklad: telekomunikační kabel
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Liniová trasa - příklad: telekomunikační kabel
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Plán 2015
Cíle v projektové dokumentaci:
 kontrola a ověření správnosti zvolených postupů
 návrh a realizace případných úprav
 závěrečné ověření v režimu poloprovozu
Doplnění aktivit o:
 vytvoření rozhraní pro zpřístupnění entit pro širokou veřejnost
s ohledem na strukturu dat vymezenou Metodikou tvorby
znalostního modelu
 propagace projektu – v oblasti propagace projektu a informování
spolupracovníků projektu o dosažených výsledcích bude v roce
2015 realizován seminář, projekt bude prezentován na
mezinárodní konferenci; bude průběžně doplňována samostatná
stránka projektu
26.-27.11. 2014
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Děkujeme za pozornost
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