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Aiheet & taustaa

 semanttinen web tarjoaa menetelmän tiedon yhteismitalliseen 
kuvailuun metatiedon ja ontologioiden avulla

 kaksi kiinnostavaa sovelluskohdetta ovat

– osa 1: hajautettu sisällöntuotanto 
(useat toimijat tuottavat sisältöä)

– osa 2: hajautettu julkaiseminen 
(useat toimijat hyödyntävät sisältöä)
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osa 1: Hajautettu sisällöntuotanto

 perusidea
– sisällöntuottajat muodostavat verkoston, jossa sisältö 

kuvaillaan yhteisten ontologioiden ja metatiedon avulla
– ontologioiden ansiosta hajautetusti tuotettu sisältö on 

yhteismitallista ja se voidaan automaattisesti suhteuttaa 
muuhun sisältöön

– sisältö voidaan julkaista semanttisena portaalina ja 
hajautetusti muilla sivustoilla, esim. tiedontuottajien sivuilla

 tavoite: päällekkäisen työn välttäminen, yhteenliittyvän sisällön 
löytäminen, aihealueen kokonaiskuvan tarjoaminen käyttäjille
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Esimerkki: esineitä pitkin Suomea
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esineen tyyppi käyttäjä
valmistuspaikka



  

 

Esimerkki: TerveSuomi.fi

 ongelma
– Suomessa lukuisia tahoja, jotka tuottavat terveyteen liittyvää 

tietoa sadoille eri verkkosivustoille
– samasta aiheesta asiaa eri sivustoilla, samalla sivustolla 

sisältöä useista eri aiheista
– miten löytää kaikki tiettyyn aiheeseen liittyvä (hyvä) sisältö? 

miten välttää toisteinen työ?
 ratkaisu

– tiedon kuvailu yhteismitallisesti ontologioiden ja metatiedon 
avulla

– sisältöjen julkaisu yhteisessä portaalissa: tiedot esitetään 
suhteutettuna toisiinsa, tehokkaat haku- ja selaustoiminnot

– portaalin sisältöjen hyödyntäminen muissa palveluissa



  

 

Esimerkki: TerveSuomi.fi
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Esimerkki: TerveSuomi.fi
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Metatietokuvaus dokumentista 
esim. aiheet:

diabetes 
<http://www.yso.fi/onto/yso/p8304> 
ylipaino 
<http://www.yso.fi/onto/yso/p826>



  

 

Esimerkki: TerveSuomi.fi

A

B

C

Diabetes-
liitto

KTL
2

Suomi.fi
3

www.yso.fi
ontologiapalvelu

Käsitteet valitaan ontologioista joko 
käsin tai puoliautomaattisesti.

Ontologiat ja välineet niiden 
hyödyntämiseen ontologiapalvelusta



  

 

Esimerkki: TerveSuomi.fi
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Metatiedon perusteella tiedetään mitä 
dokumentti käsittelee miten dokumentti 
suhteutuu muihin dokumentteihin:

diabetes <http://www.yso.fi/onto/yso/p8304> on 
tauti joka on biologinen ilmiö ...



  

 

Ontologinen metatieto kytkeytyy 
käyttäjälähtöisiin näkymiin
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Ontologinen metatieto kytkeytyy 
käyttäjälähtöisiin näkymiin
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Dokumentin metatiedot, esim:

diabetes <http://www.yso.fi/onto/yso/p8304> 
ylipaino <http://www.yso.fi/onto/yso/p826>



  

 

Ontologinen metatieto kytkeytyy 
käyttäjälähtöisiin näkymiin
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Käyttäjälähtöiset (”kansantajuiset”) näkymät



  

 



  

 

Hajautettu sisällöntuotanto vaatii 
yhteisiä käytäntöjä ja apuvälineitä

 peruskysymys: miten nykyinen tiedontuotantoprosessi 
muutetaan ontologista metatietoa tuottavaksi?

– vaihtoehto 1: nykyisen järjestelmän täydentäminen 
ontologiatoiminnoilla

– vaihtoehto 2: erillisen metatietoeditorin käyttäminen
– vaihtoehto 3: automaattinen muunnos (esim. jos 

asiasanoitettu kattavasti tai luonnolliseen kieleen perustuen)

 FinnONTO:n tuloksia mm.
– ontologiat, esim. YSO
– ONKI – ontologiapalvelin, valmiit käyttöliittymäkomponentit
– SAHA – selainpohjainen metatietoeditori
– POKA – puoliautomaattinen annotoinnin apuväline



  

 

osa 2: Hajautettu julkaiseminen

 ongelmat
– semanttinen koosteportaali: miten tuoda portaalin sisältöä 

tehokkaasti esiin muilla sivustoilla?
» linkkien ylläpito käsin työlästä (ja usein mahdotonta)

– tiedontuottaja: miten hyötyä omassa portaalissa oman 
tiedon julkaisemisesta semanttisessa koosteportaalissa?

 semanttinen tieto mahdollistaa sisällön automaattisen 
linkittämisen ja täsmähakujen tekemisen sisältöön

– esim. näytä kaikki Espoosta löydetyt luistimet
 tekninen toteutusidea: leijukkeet

– muutama koodirivi HTML-sivun sisään voi hakea sivulle 
sisältöä esim. TerveSuomesta tai MuseoSuomesta

– ontologiaperustainen konfigurointi



  

 

Esimerkki: TerveSuomi.fi
Sisältö muilla sivuilla

”portaali”
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Esimerkki: TerveSuomi.fi
Sisältö tiedontuottajan sivustolla
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Demo: TerveSuomi.fi-leijuke Suomi.fi:ssä



  

 

leijuke

Demo: TerveSuomi.fi-leijuke Suomi.fi:ssä



  

 

Demo: MuseoSuomi.fi Elävässä arkistossa



  

 

Yhteenveto

 hajautettu sisällöntuotanto
– sisältö kuvaillaan yhteismitallisesti ontologioiden ja 

metatiedon avulla => hajautetusti tuotettu sisältö 
– vältetään päällekkäistä työtä, hyödynnetään verkoston 

sisältöpotentiaalia tehokkaammin



  

 

Kysymyksiä? Kommentteja?

Kim Viljanen

mailto:kim.viljanen@tkk.fi
tel:+3580405414654

http://www.seco.tkk.fi/u/kimvilja/
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Metatietoskeemat
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Metatietoskeema

 metatietoskeema määrittelee mitä tietoja kuvailtavasta 
kohteesta tulee kuvata (voidaan kuvata)

 esimerkiksi Dublin Core -metatietomääritys määrittelee 15 
yleiskäyttöistä kenttää informaatiosisältöjen kuvaamiseen:

1. Title (otsikko)
2. Creator (tekijä)
3. Subject (aihe)
4. Description (kuvaus)
5. Publisher (julkaisija)
6. Contributor (avustaja)
7. Date (päiväys)
8. Type (tyyppi, esim. kuva tai teksti)

  9. Format (formaatti, esim. MIME)
10. Identifier (tunniste)
11. Source (lähde)
12. Language (kieli)
13. Relation (suhde muualle)
14. Coverage (aihealue)
15. Rights (käyttöoikeudet)



  

 

FinnONTO:n metatietoskeemoja

 terveyden edistämisen sisältö (TerveSuomi.fi-metatietoskeema)
 kulttuurisisältö (KulttuuriSampo)

– esineet
– maalaukset
– valokuvat
– narratiivit
– rakennukset
– historialliset tapahtumat
– runot
– ...

 paikkatieto
 toimijat (esim. henkilöt, yritykset)



  

 

TerveSuomi-metatietoskeema

 dokumenttien kuvailemiseen
 perustuu Dublin Coreen, jota laajennetaan ja tarkennetaan 

tarvittavilta osin
 arvoina käytetään ontologioiden käsitteitä
 pyrkimyksenä kohti tarkempaa, yksiselitteisempää metatietoa



  

 

TerveSuomi.fi-metatietoskeema (2)



  

 

TerveSuomi.fi-metatietoskeema (3)



  

 

Kulttuurisisällön metatietoskeemat

 kulttuuri on monitahoinen ongelma metatiedon näkökulmasta
– eri sisältötyypeillä hyvin erilaiset mielekkäät tiedot
– esim. runo vs. ilmavalokuva vs. historiallinen tapahtuma
– Dublin Core tms yleisen tason metatieto ei riitä sisältöjen 

kuvailun tavoiteltuun tarkkuustasoon
=> tarvitaan erilaisia metatietoskeemoja sisällön kuvaamiseen

 tietojen esittämiseksi on FinnONTO:ssa kehitetty 
sisältötyyppikohtaisia metatietoskeemoja

– skeemojen avulla muistiorganisaatio voi julkaista erilaiset 
sisältönsä semanttiseen webiin ja KulttuuriSampoon

– skeemojen hienosäätö ja dokumentointi vielä kesken



  

 

Kulttuurisisältöjen skeemoja 
(KulttuuriSampo)

 aika
 aktuaaliset toimijat
 biografia
 grafiikka
 henkilöt
 historiallinen tapahtuma
 ilmakuva
 kalevala-toimijat
 kokoelma
 maalaus
 maataloustaito
 museo
 museoesine
 organisaatiot

 piirustus
 rakennettu kohde
 rakennusvalokuva
 runo
 tahtilajit
 taideteos
 tarina
 teos
 toiminta
 valokuva
 veistos
 web-sivu
 yleislajit
 ...



  

 

Ja seuraavaksi esiintyy...


