AGROVOC

სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის სფეროს
ურთიერთდაკავშირებული
ცნებების ჰაბი

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის
ორგანიზაცია (FAO) ხელს უწყობს სურსათისა
და სოფლის მეურნეობის სფეროში ცოდნის
გაზიარების გაუმჯობესებას, მონაცემების
ხილვადობის და ხელმისაწვდომობის
გაზრდას. AGROVOC, კონტროლირებადი
ლექსიკონი და თეზაურუსი, რომელიც
მოიცავს FAO-ს საქმიანობის ყველა
სფეროს, აადვილებს ამ მონაცემების
სტანდარტიზებას და მათი ძიების პროცესს.

AGROVOC

AGROVOC არის სურსათისა და სოფლის
მეურნეობის ცნებების უდიდესი ურთიერთდაკავშირებული, საჯაროდ ხელმისაწვდომი ღია
მონაცემთა ერთობლიობა. დოკუმენტებისა და სხვა
საინფორმაციო რესურსების აღწერის, ინდექსაციისა
და მოძიების მიზნით 1980-იანი წლების დასაწყისში
შემუშავებული ეს ერთობლიობა ბეჭდური
კატალოგებიდან სემანტიკურ ვებ-ტექნოლოგიამდე
განვითარდა.
AGROVOC სრულიად უფასო
თეზაურუსია და ხელმისაწვდომია
ონლაინ რეჟიმში, და ამასთან ერთად
გააჩნია ბმულები (კავშირები) ცოდნის
სხვა მრავალენოვან სისტემასთან,
რაც სხვადასხვა წყაროს მონაცემების
შედარების საშუალებას იძლევა.
მას გააჩნია ფართო დიაპაზონის
საშუალებები ტექსტის მოპოვების,
ინფორმაციის მოძიების, მონაცემთა
შემოწმებისა და მართვისთვის.
ის აგრეთვე საშუალებას იძლევა
განხორციელდეს ციფრული
რესურსების მეტამონაცემების
ანოტირება, ისეთის, როგორიცაა
კვლევითი მონაცემების ერთობლიობა.
AGROVOC არის ცნებების, ტერმინების,
განმარტებებისა და კავშირების
სტრუქტურირებული კოლექცია.
სურსათის და სოფლის მეურნეობის
ნებისმიერი ასპექტი შეიძლება
წარმოდგენილი იქნეს ისეთი ცნებებით,
როგორიცაა „სიმინდი“, „შიმშილი“,
„აკვაკულტურა“ ან „მეტყევეობა“.
ეს ცნებები გამოიყენება რესურსების
ზუსტი იდენტიფიცირებისთვის, რაც
უზრუნველყოფს სტანდარტიზებულ
ინდექსირებას და ეფექტური ძიების
ჩატარებას.

ამჟამად AGROVOC აერთიანებს
37 500-ზე მეტ ცნებას და 750 000-ზე
მეტ ტერმინს 40-მდე ენაზე,
რაც შესაძლებლობას აძლევს
მომხმარებელს მოიძიოს მონაცემები
საკუთარი ინტერესებისა და
მოთხოვნილების მიხედვით.
AGROVOC-ის უდიდესი გავლენა
განპირობებულია მისი
შესაძლებლობით გაამარტივოს
მონაცემთა ხელმისაწვდომობა და
ხილვადობა სხვადასხვა საგნობრივ
სფეროებსა და ენებს შორის. ენათა
ასეთი მრავალფეროვნება და
დაფარვის სიღრმე მიიღწევა მხოლოდ
ეროვნული და საერთაშორისო
დაინტერესებული მხარეების
ნებაყოფლობითი სარედაქციო ქსელის
მეშვეობით, რომელიც მოიცავს
სამთავრობო ორგანიზაციებს,
კვლევით ინსტიტუტებს, ფონდებს,
აკადემიებს, უნივერსიტეტებს,
ეროვნულ ბიბლიოთეკებსა
და ტექნიკურ ქსელებს.

FAO-ს ხელმძღვანელობით AGROVOCის სარედაქციო ქსელის წევრები
ერთად მუშაობენ სხვადასხვა ენის
ვერსიების და საგნობრივი სფეროების
შესანარჩუნებლად. ასეთი საქმიანობის
მოტივაცია ორგვარია - გამოიყენონ
თეზაურუსი მშობლიურ ენებზე
ეროვნული სისტემების ფარგლებში
და ასევე გაზარდონ ამ ენებზე
კვლევების ხილვადობა მსოფლიო
აუდიტორიისთვის. ამჟამად, 25 ქვეყნის
30-ზე მეტი ორგანიზაცია იყენებს
საკუთარ გამოცდილებას, რომ
გაამდიდროს AGROVOC ახალი
ცნებებით და ტერმინებით. ექსპერტთა
საზოგადოებებთან თანამშრომლობით
თეზაურუსი აგრძელებს საკუთარი
დაფარვის არეალის გაფართოებას
სპეციალიზებული საგნობრივი
სფეროებით, რომლებსაც ძალუძთ
ისარგებლონ AGROVOC-ის ისეთი
ინფრასტრუქტურებით, როგორიცაა
მიწის მართვა, კანონი და პოლიტიკა,
ნიადაგმცოდნეობა, თევზჭერა და
წყლის მეცნიერებები.
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