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1. Zakres i organizacja prac edycyjnych w roku 2005
w tym merytoryczne regu³y przygotowania danych

Wielojêzyczny Interdyscyplinarny Terminologiczny S³ownik i Leksykon Geoinforma-
tyczny Komisji Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejêtnoœci zainicjowany zosta³ w 2001 r.
Cz³onkowie Komisji, w sk³ad której wchodz¹ specjaliœci wielu dyscyplin przyrodniczych
i technicznych uprawiaj¹cy geoinformatykê, postanowili wykonaæ inwentaryzacjê s³ownict-
wa stosowanego w ró¿nych grupach specjalistycznych, a w konsekwencji doprowadziæ do
ujednolicenia terminologii. Do realizacji tego celu postanowiono przyj¹æ formu³ê interne-
tow¹ [1]. Grupa pracowników Zak³adu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH,
wspierana finansowo przez Rektora AGH oraz przez Fundacjê Koœciuszkowsk¹, przygoto-
wa³a oprogramowanie umo¿liwiaj¹ce równoczesn¹ pracê edycyjn¹ wielu specjalistom [2, 3].
Program zainstalowany zosta³ na rozbudowanym specjalnie dla realizacji tego celu serwerze
Zak³adu Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH.

W roku 2005 przyst¹piono do wype³niania bazy danych S³ownika treœci¹ merytorycz-
n¹. Udzia³ w tej fazie prac wziêli, pod kierunkiem cz³onków Komisji Geoinformatyki PAU,
specjaliœci z Krakowa, Warszawy i Wroc³awia. £¹cznie opracowano oko³o 500 hase³ z za-
kresu fotogrametrii, teledetekcji, kartografii i systemów informacji przestrzennej. Opraco-
wanie w krótkim czasie tak znacznej liczby terminów mo¿liwe by³o dziêki finansowemu
wsparciu Departamentu Geodezji Ministerstwa Infrastruktury, który popiera prace zmie-
rzaj¹ce do ujednolicenia s³ownictwa stosowanego w zakresie geoinformatyki przez geode-
tów oraz specjalistów innych bran¿.

Równoczesna praca du¿ej grupy redaktorów S³ownika wymaga koordynacji. Przyjêto
za³o¿enie, ¿e praca odbywaæ siê bêdzie w kilku niezale¿nych grupach: w grupie „fotograme-
tria i teledetekcja” koordynowanej przez prof. Józefa Jachimskiego (AGH) i prof. Aleksandrê

GEODEZJA � TOM 12 � Zeszyt 1� 2006

* Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydzia³ Geodezji Górniczej i In¿ynierii Œrodowiska, Zak³ad Foto-
grametrii i Informatyki Teledetekcyjnej

** Opracowanie wykonano w ramach programu badañ statutowych Wydzia³u Geodezji Górniczej
i In¿ynierii Œrodowiska AGH przy wsparciu finansowym ze strony Fundacji Koœciuszkowskiej
oraz Departamentu Geodezji Ministerstwa Transportu i Budownictwa

65



Bujakiewicz (Politechnika Warszawska), w grupie „kartografia” koordynowanej przez prof.
Andrzeja Makowskiego (Politechnika Warszawska) oraz w grupie „systemy informacji
przestrzennej” koordynowanej przez prof. Wojciecha Pachelskiego (Centrum Badañ Kos-
micznych PAN) i dr Ewê Wysock¹ (Instytut Geodezji i Kartografii). Prace w zakresie ter-
minologii geoinformatycznej zwi¹zanej z teledetekcj¹ gleb koordynowa³ prof. Stanis³aw
Bia³ousz (Politechnika Warszawska). Koordynatorzy poszczególnych dzia³ów skompleto-
wali zespo³y, których cz³onkowie zadeklarowali, z jakich obszarów tematycznych bêd¹ po-
chodziæ opracowywane przez nich has³a. W pierwszej fazie na specjalnej pomocniczej in-
ternetowej stronie (www.has³a.fotogrametria.agh.edu.pl) og³oszono obszary tematyczne, za
które bêd¹ odpowiedzialni poszczególni redaktorzy, a tak¿e has³a, które maj¹ zamiar opra-
cowaæ. By³ to sposób na unikniêcie dublowania opracowywanych hase³.

W pracy redakcyjnej przyjêto za³o¿enie, ¿e do internetowej bazy danych redaktorzy
mog¹ wprowadzaæ has³a tylko wtedy, gdy równoczeœnie podane s¹: polski i angielski termin
oraz krótki opis znaczenia tego terminu w jêzyku polskim i angielskim. Program edycyjny
posiada odpowiednie standardowe zabezpieczenia, wymuszaj¹ce tak¹ konwencjê edycji
hase³. Za³o¿enie powy¿sze przyjêto dlatego, ¿eby s³ownictwo angielskie mog³o byæ ³¹czni-
kiem z innymi jêzykami, które w przysz³oœci mog¹ byæ wprowadzone do S³ownika.

S³ownik internetowy pomyœlany jest w ten sposób, ¿e pozwala na ci¹g³y rozwój za-
wartoœci bazy danych. Mo¿liwe jest jej uzupe³nianie nowymi has³ami, a tak¿e poszerzanie
o nowe jêzyki i nowe szczegó³owe dzia³y tematyczne. W zasadzie zak³ada siê indywidu-
aln¹, woluntarystyczn¹ pracê edycyjn¹, wykonywan¹ przez wielu upowa¿nionych do tego
redaktorów. Aby zostaæ redaktorem, trzeba wyraziæ wolê pracy nad S³ownikiem, a tak¿e
trzeba posiadaæ doktorat z tej samej dziedziny, co dzia³ S³ownika lub zostaæ zakwalifikowa-
nym do tej pracy przez zespó³ Komisji Geoinformatyki PAU, kieruj¹cy pracami s³owniko-
wymi. Do takiego sposobu pracy redaktorów przystosowano komputerowy program edycyj-
ny, który umo¿liwia dogodne wpisywanie pojedynczych hase³. Aby usprawniæ pracê redak-
torów przygotowuj¹cych po kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t hase³ równoczeœnie, zaprojekto-
wano dodatkowo narzêdzie informatyczne umo¿liwiaj¹ce równoczesne wprowadzanie gru-
py hase³ do S³ownika z wczeœniej przygotowanego pliku tekstowego. Narzêdzie to opisano
poni¿ej.

Ka¿dy redaktor samodzielnie organizuje swój warsztat pracy. Dotychczasowe doœwiad-
czenia, zgromadzone w trakcie edycji hase³, sugeruj¹ jednak pewien tryb postêpowania,
który znacznie u³atwia osi¹ganie dobrych rezultatów. Korzystnie jest rozpocz¹æ pracê od
wybrania terminu w jêzyku angielskim. Nastepnie przeszukuje siê angielskie teksty w celu
znalezienia przyk³adów u¿ycia wybranego terminu. Te przyk³ady t³umaczy siê na jêzyk
polski, uzyskuj¹c odpowiednik lub odpowiedniki terminu angielskiego w jêzyku rodzimym,
w którym wypowiadamy siê swobodnie, nastêpnie dobiera siê najw³aœciwsze odpowiedniki
terminu obcojêzycznego. Cytaty, wraz z podaniem Ÿród³a literaturowego, stanowi¹
przyk³ady u¿ycia terminu w zdaniach. W S³owniku mo¿na zamieœciæ zarówno przyk³ady
poprawnego, jak i niepoprawnego u¿ycia danego terminu. Po zebraniu kilku przyk³adów
u¿ycia danego terminu w jêzyku angielskim, które upewniaj¹ nas o poprawnoœci dobrania
odpowiadaj¹cych im s³ów polskich, warto przeszukaæ teksty polskie i zgromadziæ cytaty
poprawnego lub niepoprawnego u¿ycia danego terminu w rodzimym jêzyku. Te wszystkie
cytaty bêd¹ bardzo pomocne dla u¿ytkowników S³ownika.
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W S³owniku zamieszcza siê te¿ krótk¹ definicjê terminu (po polsku i po angielsku).
Oprócz tego mo¿na zamieœciæ te¿ obszerne omówienie problemu zwi¹zanego z danym ter-
minem, a tak¿e linki do odpowiednich publikacji. Wybrane publikacje mo¿na te¿ do³¹czyæ
do bazy danych s³ownikowych, w celu szybkiego udostêpniania ich czytelnikowi.

Autorzy S³ownika zachêcaj¹ te¿ do dyskusji jego u¿ytkowników na ³amach stron in-
ternetowych. Przy ka¿dym haœle istnieje pole, w którym u¿ytkownicy (i redaktorzy) mog¹
wpisywaæ swoje uwagi.

2. Ogólny opis przygotowania danych do S³ownika
w przypadku opracowañ masowych

S³ownik Geoinformatyczny PAU umo¿liwia wprowadzanie terminów na dwa sposo-
by. Pierwsza metoda jest odpowiednia dla redaktorów, którzy chc¹ opracowywaæ pojedyn-
cze has³a – tworzyæ nowe lub dodawaæ kolejne wersje do ju¿ istniej¹cych terminów. Interne-
towy program S³ownika zawiera szereg formularzy, które u³atwiaj¹ wprowadzanie lub
edytowanie pojedynczych terminów. Dziêki nim autorzy z ³atwoœci¹ mog¹ modyfikowaæ
treœæ S³ownika. Drugi sposób wprowadzania terminów zosta³ przewidziany dla redakto-
rów, którzy bêd¹ chcieli przygotowywaæ wiele hase³ jednoczeœnie oraz w prosty i wygodny
sposób zapisywaæ je w S³owniku. W niniejszym rozdziale zostanie przedstawiony mecha-
nizm takiego „masowego” opracowywania hase³ s³ownikowych.

2.1. Celowoœæ opracowania nowej metody wprowadzania danych

do S³ownika

S³ownik Geoinformatyczny PAU jest programem dzia³aj¹cym w Internecie. Ka¿dy redak-
tor maj¹cy dostêp do globalnej sieci mo¿e redagowaæ terminy. Wystarczy, ¿e u¿yje prze-
gl¹darki WWW, wpisuj¹c adres http://slownik.fotogrametria.agh.edu.pl/. Wykorzystanie
gotowych formularzy na stronach WWW do wprowadzania lub edytowania hase³ jest naj-
prostszym sposobem redagowania S³ownika.

W wielu przypadkach redaktorzy bêd¹ opracowywali swoje has³a przy wykorzystaniu
dowolnego edytora tekstu, poza programem s³ownikowym. Taki sposób pracy umo¿liwia
redagowanie terminów nawet wtedy, gdy w danym momencie autor nie ma dostêpu do
Internetu. Mo¿e on przygotowaæ kilka, a nawet kilkanaœcie hase³, zapisaæ je do pliku tek-
stowego z zachowaniem odpowiednich standardów dotycz¹cych struktury wewnêtrznej
pliku, a nastêpnie w momencie, gdy bêdzie mia³ dostêp do sieci Internet, zapisaæ wszystkie
opracowane wczeœniej pozycje.

Mechanizm „masowego” wprowadzania danych mo¿e byæ tak¿e wykorzystywany
w sytuacji, w której opracowanie terminów bêdzie wymagaæ d³u¿szego czasu na zebranie
materia³ów – sporz¹dzenia definicji, omówieñ, przyk³adów zastosowañ poprawnych i nie-
poprawnych poszczególnych terminów. Wtedy redaktor bêdzie móg³ przygotowaæ w pliku
czêœæ informacji, a nastêpnie stopniowo je uzupe³niaæ poprzez dopisywanie do pliku kolejnych
pozycji. Gotowe ju¿ dane z pliku, zawieraj¹ce pe³ne i dopracowane wersje wielu terminów,
mo¿na w bardzo prosty i szybki sposób wprowadziæ do internetowego S³ownika.
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2.2. Regu³y przygotowywania danych „masowych”

Aby dane przygotowywane przez redaktorów mog³y byæ zapisane w S³owniku Geoin-
formatycznym PAU z wykorzystaniem opcji wprowadzania danych „masowych”, autorzy
hase³ musz¹ przestrzegaæ okreœlonych regu³ zapisywania danych w pliku.

Rozró¿nienie pomiêdzy kolejnymi czêœciami hase³ odbywa siê za pomoc¹ systemu
kodów liczbowych, gdzie pierwsza cyfra kodu oznacza jêzyk edycji hase³, a druga wskazuje
na w³aœciw¹ czêœæ omówienia terminu. System ten przedstawiony jest w tabeli 1.

Tabela 1. Tabela kodów liczbowych

Jêzyk Kod

Jêzyk polski 1

Jêzyk angielski 2

Jêzyk niemiecki 3

Jêzyk francuski 4

Jêzyk rosyjski 5

Czêœæ informacji dotycz¹cej terminu Kod

Termin roboczy 1

Robocze synonimy 2

Definicja robocza 3

Robocze u¿ycie poprawne 4

Robocze u¿ycie niepoprawne 5

Robocze omówienie 6

�ród³o 7

Wspó³autorzy 8

Na przyk³ad zapis:

11 ortofotografia

13 tonalny obraz powierzchni topograficznej w rzucie ortogonalnym na p³aszczyznê poziom¹

oznacza termin roboczy w jêzyku polskim oraz robocz¹ definicjê tak¿e w jêzyku polskim.

2.3. Wewnêtrzny schemat pliku z danymi

Ka¿dy redaktor mo¿e przygotowywaæ dane w dowolnym edytorze tekstu. Plik z ter-
minami s³ownikowymi mo¿e mieæ dwie ró¿ne struktury.

Sposób pierwszy

Pierwszy sposób organizacji pliku pozwala na zapisywanie terminów wed³ug dowol-
nego schematu. Poszczególne has³a oddzielone s¹ symbolami ��. Kolejne linie w pliku a¿
do nastêpnego znaku �� odnosz¹ siê do tego samego terminu. Ka¿da czêœæ omówienia
has³a rozpoczyna siê od znaku �, po którym nastêpuje odpowiedni kod.
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Przyk³adowy plik przedstawiony jest poni¿ej:

��

�11 Termin roboczy has³a I w jêzyku polskim

�13 Definicja robocza has³a I w jêzyku polskim

�21 Termin roboczy has³a I w jêzyku angielskim

�23 Definicja robocza has³a I w jêzyku angielskim

��

�11 Termin roboczy has³a II w jêzyku polskim

�13 Definicja robocza has³a II w jêzyku polskim

�21 Termin roboczy has³a II w jêzyku angielskim

�23 Definicja robocza has³a II w jêzyku angielskim

��

Sposób drugi

Drugi sposób organizacji pliku pozwala na zapisywanie omówieñ hase³ s³ownikowych
wed³ug jednego, œciœle okreœlonego schematu. Schemat ten jest zdefiniowany w pierwszym
terminie zapisanym w pliku, który rozpoczyna siê symbolem ���. Podobnie jak w po-
przednim sposobie, wszystkie has³a oddzielone s¹ znakami ��, jednak kody poszczegól-
nych czêœci has³a podawane s¹ tylko dla pierwszego terminu. W ten sposób definiowany
jest schemat, wed³ug którego interpretowany jest ca³y plik.

Przyk³adowy plik zosta³ przedstawiony poni¿ej:

���

��

�11 Termin roboczy has³a I w jêzyku polskim

�13 Definicja robocza has³a I w jêzyku polskim

�21 Termin roboczy has³a I w jêzyku angielskim

�23 Definicja robocza has³a I w jêzyku angielskim

��

�Termin roboczy has³a II w jêzyku polskim

�Definicja robocza has³a II w jêzyku polskim

�Termin roboczy has³a II w jêzyku angielskim

�Definicja robocza has³a II w jêzyku angielskim

��

��

�Termin roboczy has³a III w jêzyku polskim

�Definicja robocza has³a III w jêzyku polskim

�Termin roboczy has³a III w jêzyku angielskim

�Definicja robocza has³a III w jêzyku angielskim

��

Schemat pliku jest automatycznie rozpoznawany przez program s³ownikowy.
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3. Szczegó³owy opis przygotowania danych do S³ownika
w przypadku opracowañ pojedynczych hase³ lub uzupe³nieñ

W przypadku opracowañ pojedynczych hase³ lub uzupe³nieñ dane do S³ownika (defi-
nicje, terminy, omówienia itp. ) mo¿na przygotowaæ wczeœniej w dowolnym edytorze tekstu
lub wpisywaæ bezpoœrednio na stronie WWW. Zalecane jest przygotowanie wczeœniej tek-
stu i zapisanie w osobnym pliku. W takim przypadku wprowadzenia do bazy mo¿na doko-
naæ poprzez opcjê kopiuj-wklej do pola odpowiedniej kolumny formularza w S³owniku. Me-
toda ta ma tê zaletê, ¿e gdy wskutek zerwania po³¹czenia internetowego nie bêdzie mo¿liwe
zapisywanie kolejnych rekordów, dane nie zostan¹ utracone. Bêdzie mo¿na je ponownie
„za³adowaæ” z pliku.

Aby zacz¹æ wprowadzanie danych na stronê WWW (tudzie¿ kopiowaæ dane
z wczeœniej przygotowanego pliku), nale¿y wywo³aæ adres strony WWW w przegl¹darce
(htp://slownik.fotogrametria.agh.edu.pl). Po wywo³aniu strony www S³ownika i wyborze
opcji Edytuj pojawia siê strona do logowania, do której dostêp maj¹ zakwalifikowani
wczeœniej redaktorzy. Aby zostaæ uprawionym redaktorem, nale¿y zg³osiæ siê do organiza-
torów S³ownika w celu otrzymania has³a logowania.
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Po zalogowaniu siê na stronie pojawi¹ siê ekran taki jak na rysunku 1. Nale¿y pamiêtaæ,
aby na pierwszej stronie S³ownika wybraæ odpowiedni dzia³ do logowania. W poni¿szym
przyk³adzie jest to dzia³: „Fotogrametria i Teledetekcja”. Po zalogowaniu siê do S³ownika
redaktor uzyskuje dostêp do funkcji edycyjnych s³ownika.

Na ekranie pojawia siê Panel edytora, z którego redaktor ma dostêp do nastêpuj¹cych
funkcji:

— Panel edycji terminów s³ownikowych:
• przegl¹danie zawartoœci S³ownika, w obrêbie redagowanego dzia³u,
• edycja terminów istniej¹cych w redagowanym dziale S³ownika,
• dodawanie nowych terminów do redagowanego dzia³u S³ownika,
• „masowe” dodawanie terminów;

— Panel redaktora:
• dodawanie danych o autorach wspomagaj¹cych do wykazu wspó³autorów,
• dodawanie pozycji do wykazu literatury,
• zmiana has³a logowania redaktora.

Po wybraniu odpowiedniego pola aktywnego redaktor mo¿e uruchomiæ wybran¹
funkcjê.

Dodawanie nowych terminów

Aby dodaæ nowy termin z Panelu edycji terminów s³ownikowych, nale¿y wybraæ opcjê Do-

dawanie nowych terminów.

Wówczas zostanie wyœwietlony formularz, dziêki któremu mo¿na wprowadziæ nowy
termin, w tym: robocze wersje terminu, synonimów, krótkiej definicji, przyk³adów po-
prawnego i niepoprawnego u¿ycia terminu, obszernego omówienia terminu. Dodatkowo
istnieje mo¿liwoœæ wskazania autorów pomocniczych, którzy uczestniczyli w redagowaniu
has³a s³ownikowego, oraz okreœlenia Ÿróde³ literaturowych. Po naciœniêciu przycisku Zapisz

rekord zostanie rozpoczêty proces zapisywania nowego terminu. Wyœwietlone zostanie
nowe okno, w którym uka¿e siê wprowadzone has³o. Redaktor bêdzie móg³ potwierdziæ
chêæ zapisania terminu (przycisk Zapisz) lub anulowaæ wszystkie zmiany (przycisk Anuluj).
Po poprawnie wykonanej operacji zostanie wyœwietlony komunikat o zapisaniu rekordu do
bazy danych.

Wymagane jest, aby ka¿dy termin w S³owniku posiada³ swój odpowiednik w jêzyku
angielskim. Dlatego natychmiast po zapamiêtaniu terminu w jêzyku wiod¹cym redaktor bê-
dzie musia³ wyszukaæ istniej¹cy w bazie danych termin angielski i skojarzyæ go z wpisywa-
nym terminem polskim. W przypadku braku odpowiedniego terminu angielskiego w istnie-
j¹cej dzia³owej bazie danych s³ownika redaktor musi wpisaæ w arkuszu edycyjnym ten termin
angielski i jego krótk¹ definicjê. Niedope³nienie tego spowoduje wymazanie wprowadzane-
go has³a z bazy danych.

Jeœli redaktor chce wyszukaæ w S³owniku termin angielski, który jest odpowiednikiem
nowo wprowadzonego has³a, nale¿y wybraæ przycisk ZnajdŸ odpowiednik. Zostanie otwarte
okno, w którym nale¿y podaæ poszukiwane has³o angielskie. Jeœli wyszukiwanie zakoñczy
siê powodzeniem, poka¿e siê tabela z informacjami o terminach angielskich. W pierwszej
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kolumnie znajdowaæ siê bêd¹ przyciski Dowi¹¿, których u¿ycie spowoduje dodanie odpo-
wiednika do nowo wprowadzonego has³a. Reaktor bêdzie poproszony o potwierdzenie wy-
konania operacji.

Aby wprowadziæ nowy termin angielski, który jest odpowiednikiem nowo wprowa-
dzonego has³a polskiego, nale¿y wybraæ przycisk Dodaj odpowiednik. Zostanie otwarte nowe
okno z odpowiednim formularzem. Jego obs³uga jest analogiczna jak w przypadku wpro-
wadzania terminu polskiego: nale¿y wprowadziæ wszystkie dane, a nastêpnie zatwierdziæ
wykonanie operacji.

Dodawanie wspó³autorów

Powy¿sza funkcja jest dostêpna z poziomu Panelu edytora. Aby j¹ uruchomiæ, redaktor
powinien klikn¹æ na link Dodawanie wspó³autorów. Zostanie wyœwietlone nowe okno zawie-
raj¹ce formularz do wpisania danych autora pomocniczego. Redaktor zostanie poproszony
o podanie nastêpuj¹cych informacji: imiê, nazwisko, tytu³ naukowy, miejsce zatrudnienia,
telefon, nazwa u¿ytkownika (uwaga: w S³owniku nie mo¿e byæ dwóch redaktorów lub
wspó³autorów o tej samej nazwie; nazwa jest podpisem umieszczanym automatycznie pod
tekstami s³ownikowymi), e-mail. W dolnej czêœci formularza znajduj¹ siê dwa przyciski:
przycisk Zapisz spowoduje zapisanie do bazy danych informacji o wspó³autorze – najpierw
redaktor bêdzie musia³ potwierdziæ wprowadzone dane, przycisk Anuluj spowoduje zanie-
chanie procesu zapisywania informacji o autorze pomocniczym.

Dodawanie literatury

Funkcje zwi¹zane z dodawaniem pozycji literaturowych dostêpne s¹ w Panelu redaktora

po klikniêciu linku Dodawanie literatury. Otwiera siê nowe okno, dziêki któremu redaktor
bêdzie móg³ przegl¹dn¹æ bazê bibliografii i wyszukaæ odpowiedni¹ pozycjê lub dopisaæ
brakuj¹c¹ pozycjê literaturow¹.

Aby odszukaæ dowoln¹ pozycjê, redaktor powinien wprowadziæ nazwisko autora
i klikn¹æ przycisk Szukaj nazwiska. Na ekranie pojawi siê tabela, w której ka¿dy wiersz
bêdzie reprezentowa³ jedn¹ pozycjê literaturow¹. Przycisk Przegl¹daj literaturê spowoduje
wyœwietlenie tabeli zawieraj¹cej ca³¹ bibliografiê zapisan¹ w S³owniku.

Aby wprowadziæ do S³ownika now¹ pozycjê literaturow¹, nale¿y wype³niæ formularz,
w którym trzeba zdefiniowaæ nastêpuj¹ce pozycje: autorzy pozycji literaturowej (w formacie
nazwisko pierwszego autora, imiê pierwszego autora, nazwisko drugiego autora, imiê dru-
giego autora, np. Kowalski Eustachy, Wójcik Bronis³aw), tytu³, wydawnictwo, miejsce i rok
wydania. Po okreœleniu wszystkich danych, nale¿y u¿yæ przycisku Zapisz pozycjê. Aby opera-
cja zosta³a wykonana poprawnie, redaktor zostanie poproszony o potwierdzenie prawdzi-
woœci i kompletnoœci danych.

Pracê redaktora koñczy wylogowanie siê z systemu. W tym celu nale¿y u¿yæ przycisku
Wyloguj siê, który znajduje siê na g³ównej stronie Panelu edytora.

4. Korzystanie ze S³ownika

Pracê ze S³ownikiem, czyli wyszukiwanie hase³, zaczynamy od wpisania adresu strony
WWW w dowolnej przegl¹darce internetowej. Adres strony internetowej, pod którym znaj-
duje siê S³ownik, jest nastêpuj¹cy: http://slownik.fotogrametria.agh.edu.pl.
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Po wpisaniu adresu pojawia siê strona g³ówna S³ownika (rys. 2). Znajduj¹ siê na niej
informacje ogólne o S³owniku oraz pola wyboru. W pierwszej kolejnoœci mo¿emy wybraæ
wiod¹c¹ opcjê jêzykow¹: polsk¹ albo angielsk¹. Wersja polska jest ustawiona automatycz-
nie. Aby wybraæ wersjê angielsk¹, nale¿y klikn¹æ na flagê angielsk¹. Powrót do wersji pol-
skiej odbywa siê analogicznie.

Kolejnym polem wyboru jest rodzaj Dzia³u tematycznego S³ownika, w którym chcemy
pracowaæ. Wybór dzia³u jest bardzo wa¿nym elementem, poniewa¿ wi¹¿e siê z linkiem do
konkretnej bazy danych. W S³owniku mamy obecnie dziesiêæ dzia³ów tematycznych (dzie-
siêæ osobnych baz danych, po³¹czonych ze sob¹ numerem has³a). S¹ to:

1) Fotogrametria i Teledetekcja ,
2) Geologia, Geofizyka i Ochrona Œrodowiska,
3) Geografia,
4) Kartografia,
5) Geodezja i Systemy Informacji Przestrzennej,
6) Górnictwo i Szkody Górnicze,
7) In¿ynieria Œrodowiska,
8) Gleboznawstwo,
9) Informatyka,

10) Inwentaryzacja zabytków.

Podczas pracy ze S³ownikiem, mo¿emy w ka¿dej chwili zidentyfikowaæ nazwê dzia³u,
w którym pracujemy, poniewa¿ pojawia siê ona zawsze na górnym, zielonym pasku strony.
W dowolnym momencie mo¿emy zmieniæ dzia³ tematyczny, powracaj¹c do pierwszej strony
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S³ownika, poprzez klikniêcie na wspomnianym, górnym zielonym pasku, na napisie S³ownik

Geoinformatyczny PAU.

Kolejnym polem wyboru s¹ pola jêzykowe. W pierwszej kolejnoœci wybieramy jêzyk wio-
d¹cy opracowania (Jêzyk pierwszy). Jest to jêzyk, w którym podawane powinny byæ nag³ów-
ki i objaœnienia. W tym jêzyku dodatkowo bêd¹ prowadzone wyszukiwania i jednoczeœnie
bêdzie to jêzyk, w którym bêdzie mo¿na wprowadzaæ nowe terminy. Docelowo w jêzyku
tym, po jego wyborze, bêd¹ podawane równie¿ pola menu pozosta³ych podstron S³ownika.

W jêzyku drugim bêdzie mo¿na wprowadzaæ nowe terminy niejako równolegle z pierw-
szym, tzn. nowy termin nale¿y wprowadziæ w dwóch pierwszych jêzykach (a przynajmniej
pola Termin i Definicjê).

Wybór pozosta³ych jêzyków (trzeci, czwarty i pi¹ty) powoduje, ¿e bêdziemy mieli do
nich dostêp w momencie wyszukiwania hase³, tj. w tych jêzykach bêdzie mo¿na znaleŸæ
szukane has³a i je porównaæ. Powrót do wyboru hierarchii jêzyków mo¿e byæ dokonany
w dowolnym momencie pracy ze S³ownikiem; po klikniêciu na górnym zielonym pasku na
napisie S³ownik Geoinformatyczny PAU nast¹pi powrót do pierwszej strony S³ownika.

Nastêpnie w zale¿noœci od celu pracy wybieramy przycisk: Szukaj, Edytuj lub Weryfikuj.

Opcja Szukaj pozwala dowolnym u¿ytkownikom na pracê ze S³ownikiem (wyszukiwa-
nie hase³ i czytanie opisów). Po naciœniêciu tego przycisku przechodzimy do kolejnej strony.

Dostêp do czêœci programu aktywizowanych po naciœniêciu opcji Edytuj i Weryfikuj jest
ograniczony. Mog¹ dokonywaæ tego tylko uprawnieni redaktorzy. Opcja Edytuj pozwala na
dodawanie nowych rekordów i edytowanie istniej¹cych. Opcja Weryfikuj s³u¿y recenzentom
do korekty zaproponowanych hase³ .

W ka¿dej chwili mo¿emy skorzystaæ z pomocy S³ownika, poprzez naciœniêcie pola Pomoc.

5. Podsumowanie

Pi¹ty rok pracy nad programem internetowym umo¿liwiaj¹cym edytowanie i bie¿¹ce
korzystanie z zapisów wprowadzonych do Wielojêzycznego Interdyscyplinarnego Termino-
logicznego S³ownika i Leksykonu Geoinformatycznego Komisji Geoinformatyki Polskiej
Akademii Umiejêtnoœci zaowocowa³ kolejnymi udoskonaleniami programu, a tak¿e posze-
rzenieniem bazy danych s³ownikowych o oko³o 500 nowych hase³ z zakresu fotogrametrii,
teledetekcji, systemów informacji przestrzennej i kartografii. £atwoœæ obs³ugi systemu inter-
netowego S³ownika stwarza nadziejê na jego szybki rozwój.

Spodziewamy siê, ¿e zainicjowana w PAU i prowadzona pod auspicjami Komisji Geo-
informatyki PAU inwentaryzacja s³ownictwa geoinformatycznego, wspierana przez szereg
oœrodków naukowych w Polsce, z bardzo du¿ym zaanga¿owaniem specjalistów z Zak³adu
Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w Krakowie, pozwoli nie tylko podj¹æ
próbê uporz¹dkowania terminologii, ale te¿ przeœledziæ trendy s³owotwórcze, jakie istniej¹
w ró¿nych dyscyplinach nauki i techniki zwi¹zanych z geoinformatyk¹.
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