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Johdanto

Päivän ohjelma
FinnONTO -hanke 2003-2008-2009-?
Visiot

– Yhteisöllinen tietosisältöjen yhdistäminen
– Yhteisöllinen ontologiainfrastruktuuri
– Yhteisöllinen semanttinen sisällöntuotanto

Tulokset
– Yhteisölliset semanttisen portaalit



 

Päivän ohjelma



 



 

Mikä on FinnONTO?

Tahtotila
– Tarvitaan kansallinen semanttisen webin infrastruktuuri!
– Kuin tieverkosto, sähkö/puhelinverkko, Internet, ...

Kansallinen yhteisö
– Aalto-yliopiston TKK:n, HY:n ja TaY:n ja 38 julkisen 

organisaation ja yrityksen tutkimuskonsortio
Tutkimushankkeiden jatkumo 2003-
Semanttisen webin infrastruktuurin pilottijärjestelmä

– Pilottivaiheessa oleva kansallisten käsitteistöjen 
ontologiainfrastruktuuri

Mukana useissa pilottisovelluksissa
– MuseoSuomi, Kulttuurisampo, TerveSuomi, 

ToimintaSuomi, YritysSuomi, Kirjasampo, ...



 

FinONTO Industrial & Public
Organization Consortium

FinnONTO
– 2003-2004

» 14 funding organizations
– 2004-2005

» 16 funding organizations
– 2005-2006

» 30 funding organizations
– 2006-2007

» 37 funding organizations
FinnONTO 2.0

– 2008-2009
» 38 funding organizations

– 2009-2010?
» Funding application

FinnONTO spin-off-project
Semantic UBICOM-services
2010-2011  (17 funding org.)



 

Antikvaria-ryhmä

Kiitos!



 

FinnONTO:n visiot



 

Visio 1: Webin älykkyyden 
nostaminen semantiikan avulla

Semanttinen web: palvelun älykkyys edellyttää, että kone 
ymmärtää verkkosisältöjä
Suomalaisen semanttisen webin perustana ovat W3C.n 
standardien lisäksi kansalliset käsitteistöt, sisällöt ja kielet



 

Semantic Search
Limitations of Non-semantic Web
Case MuseumFinland (2002-2004)

NBA-H26069-467 
:object ”cup and plate”;
:material ”porcelain” ;
:creationPlace ”Germany” ;
:creator ”Meissen” .

This metadata cannot answer the following questions:
– Find all vessels?
– Find all ceramic products?
– Find artifacts manufactured in Europe?
– Does the city of Meissen manufacture ceramics?



 

Semantic Web Solution:
Ontologies

NBA-H26069-467 
:object ”cup and plate” ;
:object_concept object:cup ;
:object_concept object:plate ;

:material ”porcelain” ;
:material_concept object:porcelain ;

:creationPlace ”Germany” ;
:creationPlace_concept place:Germany ;

:creator ”Meissen”
:creator_concept actor:Meissen .

NBA-H26069-467

place:Germany

object:cup

creationLocation_concept

place:Europe

loc:partOf

rdfs:subClassOf
object:vessel

object_concept

object_concept
object:plate

rdfs:subClassOf

...

...

...

Find all vessels?
Find all ceramic products?
Find artifacts manufactured in Europe?
Does the city of Meissen manufacture
ceramics?

object ontology

place ontology

actor ontology
material ontology

place:Meissen

actor:Meissenmaterial:porcelain

material_concept



 

A key question:
What about the ontologies?

Objects
Materials
Actors
Places
Times
Events
Animals
Plants
Geography
Physics
Chemistry
History
...



 

Visio 2: Webin sisältöjen ja palveluiden 
yhteentoimivuuden parantaminen 

Semanttinen web: yhteiset ontologiat, metadataskeemat, 
palvelurajapinnat



 

Visio 3: Yhteisöllinen avoin 
sisällöntuotanto ja julkaiseminen

Hajautetun työn hyödyntäminen
Laajojen ja monialaisten sisältöjen koostaminen
Linked Open Data –ajattelu, Web of Data
Semanttiset portaalit

http://linkeddata.org



 

Biografiakeskus ja kirjastot 
keräävät henkilöhistoriaa

henkilö nimi ammatti syntymapaikka ...
H1 Akseli Gallen-Kallela taiteilija Lemu
H2 Gustaf Mannerheim marsalkka Askainen

...

H1

Lemu

taiteiija
ihminen

”Akseli Gallen-Kallela”

H2

Askainen

marsalkka

”Gustaf Mannerheim”

tyyppi

tyyppi

nimi

nimi

ammatti

ammatti

s-paikka

s-paikka



 

Museo luetteloi maalauksia

...

T1

1929

maalaus

tekijä

aika

tyyppi

”Gustaf Mannerheim”nimi

aihe

nimi
”Akseli Gallen-Kallela”

teos nimi tekijä aika aihe ...
T1 Mannerheimin muotokuva Akseli Gallen-Kallela 1929 Gustaf Mannerheim
T2 Aino-triptyykki Akseli Gallen-Kallela 1891 Aino, Kalevala

...



 

Maanmittauslaitos ylläpitää 
paikkarekistereitä

Varsinais-Suomen lääni Suomi

Askainen

Lemu

Turku

kunta lääni
Askainen Varsinais-Suomen lääni
Helsinki Uudenmaan lääni
Lemu Varsinais-Suomen lääni
Turku Varsinais-Suomen lääni
...

part-of
part-of

part-of

part-of

kunta

tyyppi

lääni

tyyppi

tyyppi

...



 

FinnONTO kehittää ontologioita

taiteiija
ihminen

marsalkka

maalaus

käsite

pysyvä

paikka

ammatti kunta

yläluokka

yläluokka

yläluokka

yläluokka

yläluokka

ajanjakso

yläluokka
abstraktimuuttuva

fyysinen objekti

lääni

KOKO-ontologia



 

Semanttinen RDF-verkko yhdistää 
kaiken: Web of Data

H1

Lemu

taiteiija
ihminen

”Akseli Gallen-Kallela”

H2

Askainen

marsalkka

”Gustaf Mannerheim”

tyyppi

tyyppi

nimi

nimi

ammatti

ammatti

s-paikka

s-paikka

T1

1929

maalaus

tekijä

aihe
aika

tyyppi

Varsinais-Suomen lääni Suomi

Turku

part-of part-of

part-of part-of

käsitteet

pysyvä

paikka

ammatti kunta

tyyppi

tyyppi

tyyppi

yläluokka

yläluokka

yläluokka

yläluokka

yläluokka

ajanjakso

yläluokka
abstraktimuuttuva

fyysinen objekti

lääni

yläluokka

...



 

FinnONTO:n tulokset



 

Kansallinen ontologiajärjestelmä FinnONTO

70 sanastoa ja ontologiaa ONKI-palvelimella



 

Yhteisöllinen FinnONTO
ontologiainfrastuktuuri

Leikkaavat 
ontologiat

Yhteisten ekvivalenttien 
käsitteiden määrä

YSO + TAO 1990
YSO + MAO 2330
YSO + VALO 950
MAO + TAO 1190

YSO

AFO
MAO

TAO

VALO

KOKO ...
...



 

Kansallinen ontologiapalvelu ONKI 
http://www.yso.fi

1.Ontologian kehittäjät ja julkaisijat
- Itsenäiset eri alojen asiantuntijaryhmät
- Yhteisöllinen ontologioden peilaus   
- Versioinnin ja päivitysten tuki

2. Tiedon hakijat ja soveltajat
- Merkitysten tunnistus ja valinta
- Kyselyiden lavennus 
- Käsitteiden määritelmät 
- Ontologioiden jakelu

3. Sisällön kuvailijat
- Käsitteiden haku ja selaus
- Merkitysten tunnistus ja valinta
- Tietojen siirto indeksointijärjestelmään
- Muut sisällönkuvailupalvelut

Nokia:
Kaupunki vai yritys?

http://www.yso.fi/


 

Työkalut

SAHA 3 -metadataeditori, HAKO-hakukone, 
POKA-tiedoneristin, ...



 

Yhteisölliset semanttiset portaalit

Kulttuurisampo, TerveSuomi, ToimintaSuomi, 
Yrityssuomi, Case Rautaruukki, Case Wärtsilä, ...



 

Cultural Content Compexity: 
Heterogenous and Interlinked

Encyclopedia

Artifacts Maps

Videos

Buildings

Fine arts
Biographies

Narratives Literature

Cultural sites

Music



 

Cultural Content Production:
Distributed and Independent



 

National Ontology
Infrastructure

Case CultureSampo in a Nutshell

Semantic
Metadata

Content
Providers

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.raivaaja.org/fribrg_kalevala.jpg&imgrefurl=http://leatherhead.livejournal.com/&h=964&w=692&sz=35&hl=en&start=18&sig2=3kxXguNSuWI-EIZPFTe79Q&tbnid=KTRLksgbMKObHM:&tbnh=148&tbnw=106&ei=tMVGSJ3rDIb20ATot9z9Bg&prev=/images%3Fq%3Dkalevala%26gbv%3D2%26hl%3Den%26sa%3DG
http://images.google.fi/imgres?imgurl=http://pater.kul.lublin.pl/wystawy/pamietnik_wystaw/kalevala/obrazki/obrona_sampo.jpg&imgrefurl=http://pater.kul.lublin.pl/wystawy/pamietnik_wystaw/kalevala/wizualizacja_kalevali.htm&h=292&w=300&sz=43&tbnid=xTVe_NzoyZoJ:&tbnh=108&tbnw=111&hl=fi&start=13&prev=/images%3Fq%3Dsampo%26svnum%3D10%26hl%3Dfi%26lr%3D%26sa%3DG


 

Tieteelliset tulokset  (SeCo-ryhmän osalta)

Julkaisut 2008-2009
Saatavilla: http://www.seco.tkk.fi/publications/

http://www.seco.tkk.fi/publications/


 



 



 



 

Yhteenveto FinnONTO 2.0

Visio: Semanttinen web + Web 2.0
– Älykkäät web-sovellukset (haku, suosittelu jne.)
– Aineistojen yhteentoimivuuden edistäminen
– Yhteisöllinen sisältöjen ja palveluiden tuotanto ja 

koostaminen
Tulokset

– FinnONTO-ontologiajärjestelmä
– ONKI-palvelut
– Työkalut
– Yhteisölliset semanttiset portaalit pilotteina

Tervetuloa mukaan FinnONTO-yhteisöön



 

Lisätietoja suomeksi

Yhteenveto suomeksi FinnONTO-ontologiavisiosta
– Eero Hyvönen: FinnONTO-malli kansallisen semanttisen webin 

sisältöinfrastruktuurin perustaksi - visio ja sen toteutus. 
Julkistustilaisuuden esitelmä, TKK, 12.9.2008.
http://www.seco.tkk.fi/publications/2008/hyvonen-ONKI-
yleisesitys-2008.pdf

Yhteenveto suomeksi Kulttuurisamposta
– Eero Hyvönen: Kulttuurisampo - suomalainen kulttuuri 

semanttisessa webissä. Muistiorganisaatioiden ja kansalaisten 
yhteisöllinen kansallinen julkaisujärjestelmä Julkistustilaisuuden 
esitelmä, TKK, 25.9.2008.
http://www.seco.tkk.fi/publications/2008/hyvonen-
Kulttuurisampo-2008.pdf

Julkaisuja, prototyyppejä yms. 
– http://www.seco.tkk.fi/

http://www.seco.tkk.fi/publications/2008/hyvonen-ONKI-yleisesitys-2008.pdf
http://www.seco.tkk.fi/publications/2008/hyvonen-ONKI-yleisesitys-2008.pdf
http://www.seco.tkk.fi/publications/2008/hyvonen-Kulttuurisampo-2008.pdf
http://www.seco.tkk.fi/publications/2008/hyvonen-Kulttuurisampo-2008.pdf
http://www.seco.tkk.fi/
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