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Käytiin onkimassa.Käytiin onkimassa.

Tuliko kalaa?

J ik k l !Joo, oikea vonkale!



Yhteinen käsitteistö mahdollistaa kommunikaation.

Käytiin onkimassa.
Tuliko kalaa?

Joo, oikea vonkale!Joo, oikea vonkale!



ONGINTA liittyy KALASTUKSEENONGINTA liittyy KALASTUKSEEN

Käytiin onkimassa.
Tuliko kalaa?

Joo, oikea vonkale!Joo, oikea vonkale!



VONKALE synonyymi KALAlle

Käytiin onkimassa.
Tuliko kalaa?

Joo, oikea vonkale!Joo, oikea vonkale!



Mitä tiedämme kaloista?Mitä tiedämme kaloista?





Kalojen välisiä suhteita.



Kalan ja sitruunan suhde.



Kala elinkeinona.



Ympäristö.



Miten opetettaisiin p
tietokoneelle kaloista?



Kalat toisille helppoja, toisille eiKalat toisille helppoja, toisille ei



Miksi pitäisi opettaa p p
tietokoneelle kaloista?





Eli esimerkiksi Suomen eri museot



Eli esimerkiksi Suomen eri museot



Eli esimerkiksi Suomen eri museot







Linked Open Data (heinäkuu 2009)



Linked Open Data (heinäkuu 2015?)













”Suomi tarvitsee””Suomi tarvitsee”









ja semanttisen webin
infrastruktuurin!infrastruktuurin!



Samaa mieltä ovat

Antikvaria-ryhmä



Eli siis:
Miten kerrottaisiinMiten kerrottaisiin 
tietokoneelle kaloista?



”URI””URI”
-- Tim BernersTim Berners--LeeLee



Merkitään kaikki Internet-
yhteensopivalla osoitteellayhteensopivalla osoitteella 
= URI

Mallinnetaan käsitteidenMallinnetaan käsitteiden 
väliset suhteet 
= ontologia



yläkäsite: ”eläimet”, ”eliöt”, ”orgaaninen rakenne”...

http://www.yso.fi/onto/koko/p35193



”kalavalmiste”http://www.yso.fi/onto/koko/p58



Esimerkiksi HelsinkiEsimerkiksi Helsinki...



http://www.yso.fi/onto/sapo/Helsinki(1931-1945)

naapuri: ”Haaga (1923 1945)”naapuri: ”Haaga (1923-1945)”



http://www.yso.fi/onto/sapo/Helsinki(1643-1905)

http://www.yso.fi/onto/unspsc/C26121500p y p



tai rankan musiikin harrastustai rankan musiikin harrastus...



http://www.yso.fi/onto/musa/p93

http://www.yso.fi/onto/consumer_service/parta

on osa: ”Miespuolinen” ”Pää”



Ja niin edelleenJa niin edelleen.



Mistä URI:t löytää?





ONKIONKI
- aina ajantasalla





Ontologioita ONKI:ssa tänäänOntologioita ONKI:ssa tänään
AMS, Aikakauslehtisanasto, Allmän tesaurus på svenska –
Allä A t & A hit t Th AAT DCMI TAllärs, Art & Architecture Thesaurus – AAT, DCMI Type 
Vocabulary, Disaster ontology, Eläkeontologia, Eläkesanasto, 
Erityisryhmä-ontologia, Eurooppalainen monikielinen 
terveyden edistämisen sanasto, Getty Thesaurus of 
Geographic Names – TGN, Iconclass, Integrated Public Sector 
Vocabulary – IPSV KOKO-ontologia Kaunokki-ontologia –Vocabulary IPSV, KOKO ontologia, Kaunokki ontologia 
KAUNO, Kaunokki-tesaurus, Kieliontologia, Koordinaattien 
haku, Kuluttajan ontologia, Library of Congress Subject 
Headings LCSH Liiketoimintaontologia LIITO LingvojHeadings – LCSH, Liiketoimintaontologia – LIITO, Lingvoj, 
Lusto: Aikaontologia, Maailman linnut -ontologia – AVIO, 
Maailman nisäkkäät -ontologia – MAMO, Medical Subject 
Headings – MeSH, Merenkulkualan asiasanasto – MESA, 
Museoalan ontologia – MAO, Musiikin asiasanasto – MUSA...



Ontologioita ONKI:ssa tänäänOntologioita ONKI:ssa tänään
Musiikin ontologia – MUSO, Paikkaominaisuus-ontologia, 
P l l l kit t l i R h ät i t l i St k iPalveluluokitus-ontologia, Ryhmätyyppi-ontologia, Stakesin 
asiasanasto STAMETA, SuhteellinenAika-ontologia, 
Suomalainen paikkaontologia – SUO, Suomalainen 
paikkaontologian luokat, Taideteollisuusalan ontologia – TAO, 
Terveyden edistämisen ontologia – TERO, The United Nations 
Standard Products and Services Code – UNSPSCStandard Products and Services Code UNSPSC, 
Toimialaluokitus-ontologia, Toimijaontologia – TOIMO, 
Toiminnantyyppi-ontologia, Valokuvausalan ontologia – VALO, 
Valtioneuvoston asiakirjaontologia ValtioneuvostonValtioneuvoston asiakirjaontologia, Valtioneuvoston 
asiasanasto, Viikin tiedekirjaston ontologia – AFO, Yleinen 
suomalainen asiasanasto – YSA, Yleinen suomalainen 
ontologia – YSO, Yrittäjän käsitteistö, yms.



Yhteensä 287 752 käsitettä
+ 800 000 paikkaa+ 800 000 paikkaa
+ ei-julkiset ontologiat
...



Käyttölisenssi



Mihin tarpeisiin ONKI vastaa?
O t l i id kä ttöö t h l tt i• Ontologioiden käyttöönoton helpottaminen

• Yhteenlinkitettyjen ontologioiden kehittäminen

• Julkaisukanava ontologioille

• Semanttisen webin mahdollisuuksien laajamittainenSemanttisen webin mahdollisuuksien laajamittainen
mahdollistaminen Suomessa (ja maailmalla)

• Valmiita komponentteja ja palveluita kehittäjillep j j p j

= Miten saat tietosi semanttiseen webiin?
= Miten hyödyntää semanttisen webin tietoja?



ONKI:n käyttäjät



Indeksoijat, tiedonhakijat, j j
sovelluskehittäjät



ONKI-SKOS ONKI-Paikka

ONKI-Toimija ONKI2



ONKI-Valitsin

IRMA



Ontologiat sovelluksissaOntologiat sovelluksissa



ONKI API
Web service, REST, AJAX

• getConcept(str)
• getLabel(uri)
•• …



Ontologiat myös ladattavissaOntologiat myös ladattavissa

• edistyksellisimpiin tarpeisiin
• tee se itse -ihmisille



Yhteisöllinen 
ontologiakehitys jaontologiakehitys ja
julkaisuj

• yhteenlinkitettyjen ontologioiden tukeminen
• yhteensopivuus Suomessa ja maailmalla
• hyvät käytännöt• hyvät käytännöt





Ontologiat on linkitetty toisiinsa

YSO

AFO
MAO

VALO

AFO TAO

KOKOKOKO



Miten osaksi KOKOnaisuutta?

Sinun 
ontologiasi?

YSO

AFO
MAO

VALO

AFO TAO

KOKO ...
...

KOKO





Julkaisuputki: YSA ONKI
Muunnin

luo nimiavaruudet

ysa.xml

ysa-ryhmat owl
SKOS-versio

muuttaa suhteet SKOS-muotoon

luo ryhmärakenteetysa ryhmat.owl

ONKI

luo ryhmärakenteet

kirjoittaa rdf-tiedoston

<controlfield tag="001">98138</controlfield>
<datafield tag="072" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">ysa67</subfield></datafield>

<datafield tag="150" ind1=" " ind2=" ">

<rdf:Description rdf:about="http://www.yso.fi/onto/ysa#Y98138">
<skos:broader rdf:resource="http://www.yso.fi/onto/ysa#Y94639"/>
<skos:related rdf:resource="http://www.yso.fi/onto/ysa#Y100758"/>
<skos:prefLabel xml:lang=“en">pistols</skos:prefLabel>

<subfield code="a">pistols</subfield></datafield>
<datafield tag="550" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="w">g</subfield>
<subfield code="a">shooting weapons</subfield>

</datafield>

<skos:inScheme rdf:resource="http://www.yso.fi/onto/ysa#ysa_juuri"/>
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept"/>

</rdf:Description>

<datafield tag="550" ind1=" " ind2=" ">
<subfield code="a">revolvers</subfield></datafield>



”Kansallisesti”Kansallisesti
merkittävät
sanastot 

tsaavat 
tukea!”



ONKI Living Lab v. 2008ONKI Living Lab v. 2008--
-- ulos norsunluutornista!ulos norsunluutornista!



ONKI Living Lab 2010
• > 10 000 käyttäjää kuukaudessa

ONKI Living Lab 2010
 10 000 käyttäjää kuukaudessa

• > 100 rekisteröitynyttä organisaatiota

• melko vakaa
• melko nopea (1-10 sekunnin vasteaikoja hauissa)
• käyttöliittymää ja rajapintoja kehitetty palautteen pohjalta

t l i it li ätää j tk ti• ontologioita lisätään jatkuvasti
• palvelua kehitetään eteenpäin

• ilmainen• ilmainen



Tervetuloa käymään!



Superprolen suositus?Superprolen suositus?



Superprole: Leo Jokinen, Harri Dahlström.



ii # 31223Käytiin #p31223.

Tuliko #p48097?

Joo oikeaJoo, oikea 
#p48097++!



Kiitos!

Ki ViljKim Viljanen
Semanttisen laskennan tutkimusryhmä SeCo
Aalto-yliopistoy p
kim.viljanen@tkk.fi


