
09/13/04

  Suomalainen kulttuuri ja Suomalainen kulttuuri ja 
semanttinen websemanttinen web

Yleisöesitelmä, Älyä verkossa -symposioYleisöesitelmä, Älyä verkossa -symposio

Prof. Eero HyvönenProf. Eero Hyvönen
University of Helsinki, Dept. of Computer Science, and HIITUniversity of Helsinki, Dept. of Computer Science, and HIIT

Semantic Computing Research GroupSemantic Computing Research Group
http://http://cs.helsinki.fi/group/secocs.helsinki.fi/group/seco//



Research Consortium:Research Consortium:
Semantic Web (02-04)Semantic Web (02-04)

National Board
of Antiquities

Espoo City
Museum

Lahti City
Museum

ANTIKVARIA GROUP

Helsinki
University
Museum

UNIVERSITY
OF HELSINKI

Co-operation with:
Finnish National Gallery



ResearchResearch  Consortium (03-05)Consortium (03-05)
National Ontology Project in FinlandNational Ontology Project in Finland

National Board
of Antiquities

UNIVERSITY
OF HELSINKI

Finnish National Gallery

Connexor

UNIVERSITY
OF TAMPERE

Connexor Oy

The Finnish Museum of Photography

TSK

ANTIKVARIA GROUP

Maatalousmuseo

YLE



09/13/04 © Eero Hyvönen

SisältöSisältö

 Web ja kulttuurisisällöt : hedelmällinen symbioosiWeb ja kulttuurisisällöt : hedelmällinen symbioosi
 Miksi web ei riitä vaan tarvitaan ”semanttinen web”?Miksi web ei riitä vaan tarvitaan ”semanttinen web”?
 Semanttinen web on todellisuutta jo tänään!Semanttinen web on todellisuutta jo tänään!

– Demonstraatio: MuseoSuomi – Suomen Museot Demonstraatio: MuseoSuomi – Suomen Museot 
Semanttisessa webissäSemanttisessa webissä

 MuseoSuomesta KulttuuriSuomeenMuseoSuomesta KulttuuriSuomeen
 Semantic Web KalevalaSemantic Web Kalevala
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Web ja kulttuurisisällöt:Web ja kulttuurisisällöt:
hedelmällinen symbioosihedelmällinen symbioosi

 Uusi julkaisukanavaUusi julkaisukanava
– Uusia tapoja sisältöihin tutustumiselleUusia tapoja sisältöihin tutustumiselle
– Ei korvaa fyysistä kokemusta, mutta täydentääEi korvaa fyysistä kokemusta, mutta täydentää

 Ajasta ja paikasta riippumaton tiedonvälitysAjasta ja paikasta riippumaton tiedonvälitys
– Tutkijoille ja suurelle yleisölleTutkijoille ja suurelle yleisölle
– Ei edellytä fyysistä läsnäoloa tiettyyn aikaanEi edellytä fyysistä läsnäoloa tiettyyn aikaan

 Tietosisällön määrän lisääminenTietosisällön määrän lisääminen
– Laajat sisällöt, joiden fyysinen näytteille asettaminen olisi Laajat sisällöt, joiden fyysinen näytteille asettaminen olisi 

mahdotonta, voidaan avata yleisölle WWW:n välityksellämahdotonta, voidaan avata yleisölle WWW:n välityksellä

 Tietosisällön laadun parantaminenTietosisällön laadun parantaminen
– Tietojen haku, yhdistäminen ja esittäminen uusilla tavoillaTietojen haku, yhdistäminen ja esittäminen uusilla tavoilla
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 Vuorovaikutteisuuden hyödyntäminenVuorovaikutteisuuden hyödyntäminen
– Kiinnostavuus, aktiivisuus (esim. pelit)Kiinnostavuus, aktiivisuus (esim. pelit)
– Sopeutuvuus, oppiminen Sopeutuvuus, oppiminen 

 Esim. personointiEsim. personointi
 Audiovisualisuuden hyödyntäminenAudiovisualisuuden hyödyntäminen

– kuvat, ääni/musiikki, videotkuvat, ääni/musiikki, videot
 Uudet sisältökohteet!Uudet sisältökohteet!

– Tietotekniikka mahdollistaa uudentyyppisten Tietotekniikka mahdollistaa uudentyyppisten 
kohteiden tallentamisen osana kohteiden tallentamisen osana 
kulttuuriperimäämmekulttuuriperimäämme

– Esim. narratiivit, taidotEsim. narratiivit, taidot
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Suurimmat haasteet Suurimmat haasteet 

 Avainkysymys: miten web-sivustoista Avainkysymys: miten web-sivustoista 
saadaan loppukäyttäjälle aidosti saadaan loppukäyttäjälle aidosti 
mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja mielenkiintoisia, hyödyllisiä ja 
helppokäyttöisiä. helppokäyttöisiä. 

 Haasteena sisältöjen merkityksen Haasteena sisältöjen merkityksen 
(semantiikan) esittäminen, ei niinkään (semantiikan) esittäminen, ei niinkään 
tekniikka!tekniikka!
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Miksi Semanttinen Web?Miksi Semanttinen Web?
 Webin seuraava sukupolviWebin seuraava sukupolvi

– WWW:n ”isän” Tim Berners-Leen alkuperäinen WWW:n ”isän” Tim Berners-Leen alkuperäinen 
visio webistävisio webistä

 Yksinkertainen idea: esitetään sisällöt niin että Yksinkertainen idea: esitetään sisällöt niin että 
tyhmempikin eli KONE ne ymmärtää! tyhmempikin eli KONE ne ymmärtää! 

 Idean seuraus: Kun kone ymmärtää sisältöjä, Idean seuraus: Kun kone ymmärtää sisältöjä, 
tulee mahdolliseksi ohjelmoida ÄLYKKÄITÄ tulee mahdolliseksi ohjelmoida ÄLYKKÄITÄ 
WEB-SOVELLUKSIAWEB-SOVELLUKSIA

 Kulttuurisisällöt erinomainen sovelluskohdeKulttuurisisällöt erinomainen sovelluskohde
– Semanttisesti rikkaat, toisiinsa liittyvät sisällöt!Semanttisesti rikkaat, toisiinsa liittyvät sisällöt!
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Semanttinen webSemanttinen web
- todellisuutta jo tänään!- todellisuutta jo tänään!

Case MuseoSuomiCase MuseoSuomi
Palveluksessanne:Palveluksessanne:

http://museosuomi.cs.helsinki.fihttp://museosuomi.cs.helsinki.fi
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The Vision of MuseumFinlandThe Vision of MuseumFinland

1.1. Global View to Distributed CollectionsGlobal View to Distributed Collections
• One seamless national collection (virtually)One seamless national collection (virtually)
• ””Museums in Finland” -> ”Museum of Finland”Museums in Finland” -> ”Museum of Finland”

2.2. Intelligent Services to End-UsersIntelligent Services to End-Users
• Search: Concept-Based Information RetrievalSearch: Concept-Based Information Retrieval
• Browsing: Semantically Linked ContentsBrowsing: Semantically Linked Contents

3.3. Easy Content Publication for MuseumsEasy Content Publication for Museums

Creating a national platform and a process for the Creating a national platform and a process for the 
museums to publish their content together on museums to publish their content together on 

the Semantic Webthe Semantic Web
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1. Global View to Distributed 1. Global View to Distributed 
CollectionsCollections

 Single access-point to all collectionsSingle access-point to all collections
 Single user interface to be learnedSingle user interface to be learned
 Typical approach today: Multi-search (Meta-Typical approach today: Multi-search (Meta-

search)search)
– E.g. Australian Museums onlineE.g. Australian Museums online
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Australian Museums onlineAustralian Museums online
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Search ResultSearch Result
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ProblemsProblems

 How to find the right keywords?How to find the right keywords?
 Likely results: no-hits or 1000 hitsLikely results: no-hits or 1000 hits
 Too many irrelevant hits (low precision)Too many irrelevant hits (low precision)
 Too few relevant hits (low recall)Too few relevant hits (low recall)
 How to get overviews of the contents?How to get overviews of the contents?
 How to find related objects?How to find related objects?
 Is this entertaining & educating?Is this entertaining & educating?
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MuseumFinland ApproachMuseumFinland Approach
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2. Intelligent Services to End-Users2. Intelligent Services to End-Users

 MuseumFinlandMuseumFinland
DemonstrationDemonstration

2.2. Multi-facet searchMulti-facet search
 Based on ontologiesBased on ontologies

3.3. Semantic browsingSemantic browsing
 Based on logicBased on logic

4.4. Keyword searchKeyword search
 Based on conceptsBased on concepts

http://museosuomi.cs.helsinki.fi
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MuseumFinlandMuseumFinland
Mobile VersionMobile Version

 

 WAP 2.0 compatible phonesWAP 2.0 compatible phones
 Nokia Series 60 browserNokia Series 60 browser
 Combining coordinatesCombining coordinates

and location ontologyand location ontology
 Getting more info byGetting more info by

emailemail
 Same URL:Same URL:

http://museosuomi.cs.helsinki.fihttp://museosuomi.cs.helsinki.fi
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3. Easy Local Content 3. Easy Local Content 
PublicationPublication

– The simple publishing idea of the WWWThe simple publishing idea of the WWW
– The museum creates RDF and publishes it in a The museum creates RDF and publishes it in a 

public directory (or on CD)public directory (or on CD)
 Content creation tools: Terminator, AnnomobileContent creation tools: Terminator, Annomobile
 Content creation has its own challengesContent creation has its own challenges
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Summary:Summary:
Why MuseumFinland?Why MuseumFinland?

 Museum Visitor’s viewpointMuseum Visitor’s viewpoint
 Seamless view to heterogeneous collectionsSeamless view to heterogeneous collections
 Intelligent ServicesIntelligent Services

 SearchSearch based on views and ontologies based on views and ontologies
 BrowsingBrowsing based on semantic recommendations based on semantic recommendations

 Museum’s viewpointMuseum’s viewpoint
 Publication channel for the Semantic WebPublication channel for the Semantic Web
 Only content needs to be createdOnly content needs to be created

 Will be enhanced with new ontologies and Will be enhanced with new ontologies and 
materialsmaterials

            MuseumFinland = Demonstration on how to create MuseumFinland = Demonstration on how to create 
a national culture content publication channel for a national culture content publication channel for 
the Semantic Webthe Semantic Web
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MuseumFinland -> CultureFinlandMuseumFinland -> CultureFinland

 New kinds of semantic materialNew kinds of semantic material
– Content annotation of art and photosContent annotation of art and photos

 Currently paintings only as artificatsCurrently paintings only as artificats
 The National Gallery and ICONCLASSThe National Gallery and ICONCLASS
 The Finnish Museum of PhotographyThe Finnish Museum of Photography

– Content annotation of (educational) videosContent annotation of (educational) videos
 The Finnish Broadcasring Company (YLE)The Finnish Broadcasring Company (YLE)

– Content annotation of narratives and processesContent annotation of narratives and processes
 The national epos ”Kalevala”The national epos ”Kalevala”

 Motto: ”MuseumFinland -> CultureFinland”Motto: ”MuseumFinland -> CultureFinland”
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Semantic Web Semantic Web 
Kalevala!Kalevala!

 Kalevalan tarinat ja käsitteet sekä yhteiskunnan Kalevalan tarinat ja käsitteet sekä yhteiskunnan 
prosessit suomalaisia kulttuurisisältöjä kokoavana prosessit suomalaisia kulttuurisisältöjä kokoavana 
semanttisina hahmoinasemanttisina hahmoina

 Esimerkiksi ”Kullervon sotaanlähtö” teos linkittyy:Esimerkiksi ”Kullervon sotaanlähtö” teos linkittyy:
– eri taidemuseoiden muihin sota-aiheisiin yms. tauluihin,eri taidemuseoiden muihin sota-aiheisiin yms. tauluihin,
– museoiden aseisiin ja varusteisiin, jotka ovat vastaavaa museoiden aseisiin ja varusteisiin, jotka ovat vastaavaa 

tyyppiä kuin Kullervolla taulussa,tyyppiä kuin Kullervolla taulussa,
– arkistoissa oleviin tutkimuksiin Kalevalasta ja Kullervo-arkistoissa oleviin tutkimuksiin Kalevalasta ja Kullervo-

hahmostahahmosta
– luonnonhistoriallisessa museossa oleviin aineistoihin susista luonnonhistoriallisessa museossa oleviin aineistoihin susista 

ja hevosista taija hevosista tai
– webissä oleviin ulkoisiin, sotaa tai Kullervoa käsitteleviin webissä oleviin ulkoisiin, sotaa tai Kullervoa käsitteleviin 

sivustoihin.sivustoihin.
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KiitosKiitos


