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Definice

• Lingvistika: „Sémantika je nauka o významu jazykových 
jednotek.“ (ABZ.cz: slovník cizích slov)

• Logika: „...obor zkoumající pravdivost“

• V IT od 70. let 20. století

• IT: „...mapování objektu reálného světa a modelu 
reprezentujícího skutečný objekt, přičemž tento model 
může být reprezentován v informačním systému například 
jako objekt nebo položka v databázi. Toto mapování 
zajišťuje sémantiku modelu prostřednictvím popisu nebo 
identifikace významu prvků...“ (Sheth, 2001)



  

Sémantika

• Pokrývá všechny druhy komunikace (stroj, člověk)

• Je definována člověkem (stroj ji pouze využívá)

• Může být odvozena
– ze struktury dat, znalostních databází, jazyků pro popis 

dokumentu (schémat), programů, komunikačních 
protokolů apod.

– z popisů datových sad, právních dokumentů (zákony, 
vyhlášky, licence apod.) nebo norem a standardů

• Její definice a používání je závislé na implementaci

• Prostorová data představují reálné jevy, proto se sémantika 
zdá být nadbytečná...



  

Sémantika

• Implicitní – není nutné ji specifikovat, riziko nedorozumění

• Explicitní
– Neformální – slovník, textový dokument; je jasně 

stanoven význam, ale nikoli jeho forma
– Formální – formální a formalizovaná struktura – 

standardizovaná dokumentace (pro člověka), metadata 
(pro stroj)



  

Praha 50,14

Co tyto 
znaky 

znamenají?



  

Praha 50,14

Telefonní 
číslo?

Statistický 
údaj?

PSČ?

Tajný kód?

Souřadnice?



  

Praha 50,14

Jak přesné 
souřadnice? 
50,01 14,44

Jaké 
souřadnice? 
Zeměpisné? 
2D nebo 3D?

Je Praha 
vůbec bod?

Jaké 
jednotky? 

Mínus? 
Stupně a 
minuty, 

desetinné 
číslo?

Souřadnice 
čeho? Celé 

Prahy? 
Všech bodů 

v Praze?



  

Planetka 2367



  

Praha 50,14

A co třeba 
Prague nebo 

Prag?

Letadlo, loď, 
hora, 

rozhlasová 
stanice?

Je Praha v 
Praze? Je 

Praha v ČR?

Město, obec, 
sídlo, střed?

Letiště, 
nádraží, 

hotel, 
restaurace?



  

Praha 50,14

Na první 
pohled 

jednoduchá 
informace

Komplikovaná 
interpretace



  

Výhody sémantiky

• Obecně zvyšuje kvalitu a použitelnost prostorových dat

• Urychlení a zefektivnění procesu pochopení významu dat a 
informací

• Omezení omylů při zpracování a vizualizaci dat

• Možnost automatizovaného zpracování informací, včetně 
harmonizace, mapování a integrace

• Umožňuje jednoznačnou komunikaci na různých úrovních



  

Jak přidat sémantiku k prostorových datům?

• Metadata

• Katalogy prvků

• Tezaury a kontrolované slovníky

• Ontologie

• DBpedia



  

Metadata



  

Katalogy prvků



  

Tezaury a kontrolované slovníky

GEMET



  

Tezaury a kontrolované slovníky

WordNet



  

DBpedia



  

RDF aneb jak zapsat informaci a zachytit význam

<Description about=“nejake.uri/mesto/Plzen“>
<proteka resource=“nejake.uri/reka/Uhlava“/>
</Description> 

RDF 
triple Subject

Object

Predicate
Identifier



  

„Tři největší problémy při používání geografických 
dat jsou – Sémantika, sémantika a sémantika.“

(Mylopoulos, 2004)



  

Děkuji za pozornost
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