
1

 

Semanttinen web kansalliseksi voimavaraksi
FinnONTO (2003-2007) –hankkeen visio ja tulokset

Prof. Eero Hyvönen
Semantic Computing Research Group (SeCo) 

Helsinki Univ. of Technology (TKK), Media Technology
University of Helsinki, Dept. of Computer Science

http://www.seco.hut.fi/

http://www.seco.hut.fi/


2

 

Tervetuloa uuteen 
TKK:n mediatekniikan laitokseen

Ohjelma: FinnONTO:n visio ja tulokset 
– 23 esitelmää ja demonstraatioita
– Kahvi- ja lounastauot (omakustaiset)

» Alakerran TUAS-talon ravintola
» Viereisen T-talon ravintola

– Posterinäyttely
Monistetut materiaalit

– Ohjelma
– ”Semanttinen web kansalliseksi voimavaraksi”, yhteenveto 
– ”Elements of a National Semantic Web Infrastructure

– Case Finland on the Semantic Web”, pidempi yhteenveto 
Esitykset julkaistaan myöhemmin tilaisuuden kotisivulla
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Sisältö

Havainto: semanttinen web tulee (W3C)
Ongelma ja visio: tarvitaan suomalainen sisältöinfrastruktuuri
Ratkaisu: Kansalliset talkoot: FinnONTO 2003-2007
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What is the Semantic Web?

– Content perspective: A new metadata layer on the 
web describing its contents in terms of shared
vocabularies, i.e. ontologies

» Web as a global database system
– Application perspective: Machine understandable

web
» The meaning (semantics) of contents accessible

to machines
» Enables

Intelligent web services
Semantic interoperability

– Techological perspective: Next technological layers
above XML

» W3C standards: RDF, OWL etc.

http://www.w3.org/2001/sw/


6

 

A Climpse of RDF(S)

(Maedche, 2002)
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FinnONTO Vision

Semantic Web needs a content infrastructure
– Like traffic needs roads
– Like energy service needs powerlines, power plants, 

standards, ...
– Like mobile phones need GSM or 3G-networks
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kaivannaiset

mäntyöljy polttoöljy

öljy 2 malmitöljy 1

 raskas
 polttoöljyrdfs:subClassOf

Infra

Sisältöinfrastuktuuri:
sisällöt ja palvelut toimivat yhteen
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FinnONTO Solution Approach

Major infrastructure components
– Ontologies to be shared
– Ontology services for utilizing ontologies
– Metadata standards to make things interoperable
– Tools to help in 

» creating applications
» creating contents

Open source, sharing things, collaborating
Business applications
are built upon a solid infrastructure
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FinnONTO project organization

Three universities as research partners
– Helsinki University of Technology (TKK)

» Lab. of Media Technology
» Lab. of Cartography & Geoinformatics

– University of Helsinki (UH)
» Dept. of Computer Science
» Dept. of General Linguistics

– University of Tampere
» Dept. of Information Sciences

Semantic Computing Research Group as the core
– Directed project
– 80-90% of the research volume
– TKK and UH



11

 

Industrial & public organization
consortium

2003-2004
– 14 funding organizations

2004-2005
– 16 funding organizations

2005-2006
– 30 funding organizations

2006-2007:
– 37 funding organizations

Budget 2006-2007 0,8M€ / year (Tekes 80%)



Antikvaria-ryhmä
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Tärkeimmät tulokset
1. Kansallinen ontologiakirjasto ONKI
2. ONKI-ontologiapalvelut

– Ontologioiden kustannustehokas hyödyntäminen 
asiakasjärjestelmissä

– Toiminnallisuus jaettuina palveluina
» Web 2.0 mash-up tekniikat
» Web Services -rajapinnat

3. Metadatan tuotantovälineet
– Metadata-formaatit
– Ontologioiden kehittäminen, annotointi, merkitysten 

tunnistaminen,...
4. Semanttiset hakukoneet ja suosittelupalvelut
5. Sisältöjen visualisointi
6. Pilottisovellukset

– MuseoSuomi.fi, TerveSuomi.fi, KulttuuriSampo.fi, ...



14

 

1. Kansallinen ontologiakirjasto ONKI
http://www.yso.fi/

Yhteistyö yli sovellusalueiden
Keskitetty kustannustehokas ylläpito
Ydinontologiat ovat kansallisomaisuutta!
Ytimenä Yleinen suomalainen ontologia YSO

Cultural
Ontology
MAO
(7000)

Agriforest
Ontology
AFO
(10 000)

...

National Top Ontology:
YSO

(20-25 000 concepts)

...

http://www.yso.fi/
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2. ONKI-ontologiapalvelut
http://www.yso.fi

Ontologioiden kustannustehokas hyödyntäminen 
asiakasjärjestelmissä
Toiminnallisuuden jakaminen palveluina

– Web 2.0 mash-up-tekniikat (Ajax)
– Web Services -rajapinnat

http://www.yso.fi/
http://demo.seco.tkk.fi/paikkahaku/
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3. Metadatan tuotantovälineet

Metadataformaatit eri alojen sisällöntuotantoon
– kulttuuri, terveys, opetus, paikkatieto, ...

Automaattinen ontologiaperustainen sisällönkuvailu
– POKA, OntoClass, ...

Ontologioiden kehittäminen
– QUCCOO, ShOE, Protege-välineet, ...

Metadatan toimittaminen
– SAHA, ...
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4. Semanttiset hakukoneet ja 
suosittelupalvelut

Näkymäperustaiset hakukoneet (faceted search)
– Ontogator ja useita muita toteutuksia

Semanttinen suosittelu
– Ontodella ja useita muita toteutuksia

Relaatiohaku
– Hakukohteena asioiden väliset yhdeydet
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5. Sisältöjen visualisointi

Karttaperustaiset käyttöliittymät
Ontologian rakenteet
Prosessikuvaukset
Sosiaaliset verkostot

http://demo.seco.tkk.fi/geo/test/carelia-n-point.html
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6. Pilottisovellukset
eCulture
– MuseoSuomi.fi, KulttuuriSampo.fi
eHealth
– TerveSuomi.fi
eLearning
– Orava ja Opintie
– Kirjastot.fi palvelun Opas
eGovernment
– Semanttinen Suomi.fi
eBusiness
– Semanttinen YritysSuomi.fi
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Päivän ohjelma taukojen välissä
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Mitä hyötyä on semanttisesta webistä
loppukäyttäjälle ja sisällöntuottajalle?



22

 

Sanastoista ontologioihin
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Ontologiapalvelut ja 
metadatan tuotantovälineet
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Sovellukset ja 
kansallinen jatkohanke Semantic Web 2.0
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Lisätietoa: SeCo-sivustot ja julkaisut
http://www.seco.tkk.fi/publications/

http://www.seco.tkk.fi/publications/
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Antikvaria-ryhmä

Kiitokset kumppaneille 
hedelmällisestä yhteistyöstä!
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