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Sisältö

Miksi tarvitaan kansallisen semanttisen webin 
infrastruktuuri?

– Ongelma
– Teesit ratkaisumallille

Suomalaiset semanttisen webin ontologiat -projekti
– Ratkaisumallin kehityshanke
– Tavoitteet
– Ratkaisumallit
– Tuloksia
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Ongelma

Neljä faktaa
– Semanttinen web = webin seuraava sukupolvi/kerros
– Ontologiat = semanttisen webin ”silver bullet”
– Suomalaiset ontologiat = ei ole
– Tarttis terhä jotakin

Ilman yhteisiä ontologoita
– aitoa semanttisuutta ei webiin saada,
– semanttinen web pirstaloituu

yhteentoimimattomiksi saarekkeiksi,
– sisältötyötä tehdään turhaan moneen

kertaan ja
– web-sovellusten kehittäminen tulee 

vaikeammaksi ja kalliimmaksi.



4

 

Teesit

Semanttisen web tarvitsee julkisen sisältöinfrastruktuurin
– kuten liikenne tarvitsee tieverkoston
– kuten energiahuolto tarvitsee sähköverkon ja 

standardit
– kuten tietoliikenne tarvitsee GSM tai 3G-verkon

Infrastruktuurin ytimenä ovat 
– laajat referenssiontologiat
– näihin liittyvät keskeiset 

ontologiapalvelut
– kansainväliset W3C:n standardit

kaivannaiset

mäntyöljy polttoöljy

öljy 2 malmitöljy 1

 raskas
 polttoöljyrdfs:subClassOf
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Asiasanastoista on siirryttävä ontologioihin
– Ihmisen ymmärtämistä sanoista 

koneen ”ymmärtämiin” merkityksiin

Kansallinen ontologisointiprosessi tarpeen
– Eri alojen/organisaatioiden sisältöjen yhdistämiseksi
– Ydinontologioita ylläpidetään julkisesti

» Laaja sitoutuminen välttämätöntä
– Ydinontologiat julkaistaan open source

» Laaja hyödyntäminen ja yhteentoimivuus välttämätöntä

Liiketoimintamahdollisuudet lisäarvon tuottamisesta
– Sovelluskohtaiset ontologiat
– Semanttisen webin sovellukset
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Suomalaiset semanttisen
webin ontologiat –projekti

Tavoite: kansallisen semanttisen webin infrastruktuurin 
kehittäminen käyntiin
Osahankkeet
– Ontologioiden kehittäminen
– Ontologiapalveluiden kehittäminen
– Pilotointi semanttisissa portaalihankeissa

Kaksi vaihetta
– 1.9.2003-31.8.2005, käynnissä
– 1.9.2005-31.5.2007, suunnitelma
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Organisaatio

Tutkimus- ja kehitystyö 2003-2005
– Pääosin Semanttisen laskennan tutkimusryhmässä (SeCo) 

TKK Viestintätekniikan laboratoriossa ja Helsingin yliopiston 
tietojenkäsittelytieteen laitoksella

– Muina tutkimusosapuolina 
» Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen laitos
» Helsingin yliopiston yleisen kielitieteen laitos

Jatkosuunnitelmassa 2005-2007 myös
– TKK Kartografian ja geoinformatiikan laboratorio

Laaja yritysten ja julkisten organisaatioiden konsortio
– 2003-2005, 14 organisaatiota
– 2005-2007, 30 organisaatiota (suunnitelma)
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Projektin konsortio (18.4.2005)

National Board
of Antiquities

UNIVERSITY
OF HELSINKI

Finnish National 
Gallery

UNIVERSITY
OF TAMPERE

Connexor Oy

The Finnish Museum of Photography

SanastokeskusTSK
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Tavoitteet
Julkisten ydinontologioiden kehittäminen open source

– Yleinen suomalainen ontologia YSO, perustana YSA
– YSOon liittyvät alakohtaiset ontologiat

Kansallisten ontologiapalveluiden kehittäminen
– Toisistaan riippuvien ontologioiden rakentamisen, 

versioinnin ja julkaisemisen kehitysympäristö ONKI
– Tiedon indeksointi web-palvelun avulla
– Tiedon käsiteperustainen haku web-palvelun avulla

Pilotointi portaalihankkeissa
– KulttuuriSampo - Suomen kulttuuri semanttisessa 

webissä
» MuseoSuomen seuraava aste

– Useita laajoja portaalihankkeita liittymässä projektiin
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Julkisten ontologioiden kehittäminen

Motto: Asiasanatesauruksista ontologioihin!
Yleinen suomalainen ontologia YSO
– Perustuu Yleiseen suomalaiseen asiasanastoon YSA

kaivannaiset

mäntyöljy polttoöljy

öljy 2 malmitöljy 1

 raskas
 polttoöljy rdfs:subClassOf

Esimerkkiongelma: 
kaivannaiset ST:  öljy ST:  mäntyöljy,
mutta mäntyöljy ei kuulu kaivannaisiin!
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YSOon liittyviä muita 
ontologioita

Ontologia Kuvaus
MAO Museoviraston Museoalan asiasanastosta kehitetty ontologia.
YSO Kansalliskirjaston Yleisen Suomalaisen Asiasanaston (YSA) ontologisoitu versio.
SAPO Suomen Ajallinen Paikkaontologia
ICONCLASS Kansainvälinen taiteen kuvailusysteemi, josta Valtion taidemuseo on tehnyt suomennoksen.
VALO Valokuvataiteen museon kolmesta asisanastosta muodostettu ontologinen kokonaisuus
TOIMO Henkilöiden, yritysten, organisaatioiden yms. toimijoiden ontologia
PRO Tapahtumien ja prosessien ontologia
TAITO Taitojen kuvailun ontologia
MUSO Musiikkialan ontologia
MATO Maatalousalan ontologia
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Kansallinen ontologiapalvelin 
ONKI

Ongelmana toisiinsa liittyvien ontologioiden
– hajautettu kehitys ja versiointi,
– julkaiseminen ja
– hyödyntäminen webin avulla.

Tavoiteet
– semanttisen webin infrastruktuuripalveluiden tarjoaminen
– ontologisointiprosessin tukeminen

Ratkaisumallina ONKI-palvelimen palvelut
– kehitys- ja julkaisuprosessit
– palvelurajapinta web-palveluina (Web Service)
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ONKIn palvelut



14

 

Pilottisovellukset 
(SeCo-ryhmä)

MuseoSuomi
– Suomen museot semanttisessa webissä
KulttuuriSampo
– Suomen kulttuuri semanttisessa webissä
Lukuisia portaalihankkeita liittymässä projektiin 
(suunnitelma)
– Suomi.fi, Opintoluotsi.fi, Tiedonportti.fi, 

Sosiaaliportti.fi, Kansalaisen terveysportaali
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MuseoSuomi

Ideat
– Globaali web-näkymä 

kokoelmatietokantoihin
– Semanttinen hakukone + samoilu
– Museoiden yhteinen julkaisukanava

http://museosuomi.cs.helsinki.fi
Kansainvälisesti palkittu sovellus

– Semantic Web Challenge
Award 2004

– Nordic Digital Excellence in 
Museums 2004

– Pääministerin kunniamaininta
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KulttuuriSampo: 
semanttista hakua ja samoilua
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Tutkimushaasteita

Ontologisen tietämyksen esittäminen ja päättely
Hajautettu ontologiakehitys
Semanttinen haku ja sisältöjen yhdistäminen
Ontologioiden muutokset, versiointi ja aikasarjat
Epätäsmälliset ontologiat
Ontologioiden yhdistäminen
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Tutkimuskohteita
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Tietämyksen hallinnan ja
semanttisen webin aiheryhmä

Rakentunut Suomalaiset semanttisen webin 
ontologiat konsortion ympärille
Toimintaa
– Älyä verkkoon – Web Intelligence

»Symposio Heurekassa 2004
– Syksyllä 2005 uusi symposio?
– Sähköpostilista

Kaikki tervetulleita mukaan!
Kaikki toimintaideat tervetulleita!
Yhteydenotot
– eero.hyvonen@tkk.fi


