
  1

 

ONKI-palvelin ja sen hyötykäyttö:
selain, valitsin ja verkkopalvelut

XML Finland 2009, 20.1.2009

Jouni Tuominen
 Semantic Computing Research Group (SeCo) 

Helsinki University of Technology (TKK), 
Department of Media Technology

and
University of Helsinki, Department of Computer Science

http://www.seco.tkk.fi

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


  2

 

Lähtökohdat

 Semanttinen web perustuu yhteismitallisesti kuvattuun tietoon
– Yhteismitallisuus = jaetut ontologiat
– Tiedon kuvaus = metatiedon tuottaminen

 Tästä seuraa käytännön haasteita
– Tiedon indeksoija: Miten tuottaa ontologista metatietoa?
– Tiedon hakija: Miten käyttää ontologioita hyväksi tiedon 

haussa?

– Ontologian kehittäjä: Miten saada ontologioita toimijoiden 
käyttöön?

 Ratkaisu: käyttämällä ONKI-ontologiapalvelinta
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ONKI-palvelin lyhyesti

 Palveluita ontologioiden
– julkaisemiseen
– visualisoimiseen, selaamiseen
– käsitteen kontekstin esittämiseen
– käsitteiden hakuun, noutamiseen

 Sovellusaluekohtaiset ONKI-palvelimet

– ONKI SKOS: luokkaontologiat, tesaurukset

– ONKI Geo: paikkatieto-ontologiat

– ONKI People: toimija- ja muut instanssiontologiat
 ONKI-käsitevalitsin tiedon kuvailuun ja hakuun
 Rajapinnat ontologioiden ohjelmalliseen hyödyntämiseen
 Pilottikäytössä osoitteessa http://www.yso.fi

http://www.yso.fi/
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ONKI-palvelintoteutukset

 ONKI SKOS: luokkaontologiat, tesaurukset
– Käsitehierarkia, assosiatiiviset suhteet
– YSO, KOKO (YSO+MAO+TAO+VALO+AFO), MeSH, 

Iconclass, AAT
 ONKI Geo: paikkaontologiat

– Karttaperustainen visualisointi Google Mapsia käyttäen

– SUO + instanssit: PNR, GNS
 ONKI People: toimijaontologiat

– Instanssien väliset suhteet verkkona

– ULAN
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Demo

Merkkijonohaku Käsitehierarkia Käsitteen tiedot

Käsitteen nouto
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ONKI-arkkitehtuuri

ONKI SKOS ONKI Geo ONKI People

ONKI-palvelu: Yleiset rajapinnat ihmisille (UI) ja koneille (API)

Ontologioita käyttävä sovellus, esim. luettelointijärjestelmä

Sovellusaluekohtaiset ONKI-palvelintoteutukset

Jokainen ONKI-palvelin toteuttaa
yhteisen ONKI APIn.

Integraatio käyttöliittymätasolla tai
ohjelmallisia rajapintoja käyttäen.
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Ontologian elinkaari

 Ontologian elinkaaren eri vaiheissa tarvitaan erilaisia 
palveluita [AhC07]

– Kehitysvaihe (design): ontologian luonti, kehitys
– Sitoutumisvaihe (commit): sovelluksessa käytettävän 

ontologian valinta
– Käyttövaihe (runtime): tiedon indeksointi, tiedon haku jne.

[AhC07] Ahmad and Colomb, Managing Ontologies: A Comparative Study of Ontology Servers.
Proceedings of the 18th Conference on Australasian Database, Ballarat, Australia, 2007.
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Kolme käyttäjäryhmää
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Kolme käyttäjäryhmää
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Ontologian kehittäjä

 Varsinainen ontologian kehitystyö esim. Protégélla
 ONKI-palvelin ontologioiden julkaisukanavana

– Jokaisen ontologiakehittäjän ei tarvitse toteuttaa omaa 
palvelua ontologiansa julkaisua varten

– Tutkimusprojektissa kehitetyt ontologiat
– Oma ONKI avoinna kaikille

– SKOS-muotoisten sanastojen julkaiseminen vaivattomasti
 Oman ontologian vertailu muihin ONKI-palvelun ontologioihin
 YSOa laajentavien alakohtaisten ontologioiden visualisointi

– Kätevämpi käyttää ontologian tarkastustyössä kuin 
Protégé
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SKOS

 Simple Knowledge Organization System
 W3C:n suositus käsiteskeemojen kuvaamiseen

– Tesaurit, taksonomiat, luokitteluskeemat...
 Aina ei tarvita rikkaita ja monimutkaisia ontologioita, vaan 

tavallinen asiasanasto saattaa riittää
 Standardi tapa sanastojen esittämiseen Semanttisessa 

webissä

– Käyttää RDF-tietomallia ja -syntaksia

– Tukee ISO 2788 -tesaurusstandardia

– Yksinkertainen ja laajennettavissa
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Joitakin SKOS-suhteita

skos:prefLabel Termi

skos:altLabel Korvaa termin

skos:broader, skos:narrower Hierarkkiset suhteet

skos:related Assosiatiivinen suhde

skos:inScheme Käsiteskeema

skos:note Dokumentaatio
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Sanaston muuntaminen 
SKOS-muotoon

 Olemassaolevia, vakiintuneita sanastoja kannattaa hyödyntää 
Semanttisessa webissä

 Tarvitaan SKOS-muuntimia eri lähdemuodoista
– MARCXML (Machine-Readable Cataloging in XML)
– Tietokantadumpit (XML)
– Sovelluskohtaiset XML-tiedostot

– CSV-tiedostot

– ...
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Case YSA (1)

 Yleinen suomalainen asiasanasto
– Kansalliskirjaston julkaisema

 Päivittäinen automaattiajo
– MARCXML-tiedosto noudetaan KK:n palvelimelta
– Tiedosto muunnetaan SKOS-muotoon
– SKOS-tiedosto ladataan ONKI-palvelimeen



  

 

Case YSA (2)

ysa.xml

ysa-ryhmat.owl

ONKI

SKOS-versio

Muunnin

luo nimiavaruudet

muuttaa suhteet SKOS-muotoon

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=" ">

  <subfield code="a">pistols</subfield></datafield>

<datafield tag="550" ind1=" " ind2=" ">

  <subfield code="w">g</subfield>

  <subfield code="a">shooting weapons</subfield>

</datafield>

<datafield tag="550" ind1=" " ind2=" ">

  <subfield code="a">revolvers</subfield></datafield>

<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>

    <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>
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Protégé - hierarkiat

MAO TAO YSO
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ONKI

ONKI-selain näyttää
yhdistetyn hierarkian
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Ontologioiden käyttö 
keskitettynä palveluna

 Jokaisen toimijan ei tarvitse toteuttaa itse yleisiä 
ontologiatoiminnallisuuksia

– Kustannustehokkuus
– Edistää Semanttisen webin leviämistä

 Yhden luukun periaate
– Kaikki ontologiat osoitteesta http://www.yso.fi

– Sama käyttöliittymä kaikkiin ontologioihin
 Ontologioiden ajantasaisuus

http://www.yso.fi/
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Kolme käyttäjäryhmää
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Tyypillinen lomake
tiedon indeksointiin:
tietokenttiin kerätään

termejä (merkkijonoja)
 asiasanastosta
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Tiedon indeksoija

 Omaan järjestelmään integroitavat ontologiapalvelut: ONKI-
käsitevalitsin

– Käyttöliittymätason kevyt integraatio
– Ontologioiden selaus- ja hakutoiminnallisuudet
– Käsitteen nouto
– Vrt. erillisen sanastoselaimen käyttö, josta termejä 

noudetaan ”copy & paste” -menetelmällä omaan 
sovellukseen

 Tuki myös legacy-sovelluksille

– URI-tunnisteiden sijaan voidaan käyttää labeleita
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Käsitevalitsimen integrointi

 Lisäämällä seuraavat koodirivit sivun HTML-koodiin:

<head>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript"

src="http://www.yso.fi/onki.js"></script>
...

</head>

<body>
<form>
<input id="yso_haku" onkeyup="onki['yso'].search()"/>
...
</form>

</body>
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Käsitevalitsimen 
konfigurointi
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Demo: tiedon indeksointi

 http://www.yso.fi/joe/

http://www.yso.fi/joe/
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Kolme käyttäjäryhmää
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Tiedon hakija

 Ontologian haku ja selaus, käsitteen nouto kuten tiedon 
indeksoijalla

 Hakutermien laajennos semanttisesti, saannin 
kasvattamiseksi

– Alakäsitteet, assosiatiiviset suhteet
» Esim. kirves on työväline

– Paikat: historiallisesti päällekkäiset alueet

» Esim. Sotkamo ja Kuhmo
 Käyttäjän ei tarvitse tuntea ontologiaa

– Kirjoitetaan jotain hakukenttään, järjestelmä täydentää
 Kieltenvälinen haku (legacy-järjestelmät)

– esim. haku englanniksi, aineisto suomeksi
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Demo: tiedon haku

 Case Kantapuu.fi
– Semanttisen hakutoiminnon integrointi Kantapuu.fi-

museotietokantaan
– Fasetit: asiasana, käyttöpaikka, materiaalit

 http://www.yso.fi/lusto/

http://www.yso.fi/lusto/
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ONKI API

 JavaScript ja Web Service (SOAP) -rajapinnat
– Spesifimpien toiminnallisuuksien toteuttamiseen
– Muut kuin HTML-pohjaiset järjestelmät

 Metodit:
– getAvailableLanguages() & getAvailableTypes() - 

ontologian metatietojen selvittäminen

– search(query) – käsitehaku

– expandQuery(URI) – hakutermin laajennos

– getLabel(URI) – URI → label
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Sovelluskehittäjän palvelut

 ONKI-palveluiden käyttöön tarvitaan avain
– Rekisteröityminen lomakkeella

 Apuvälineitä ONKI-palveluiden käyttöönottoon:
– Käsitevalitsin-generattori
– Web Service -demo
– Käsitevalitsimen integroinnin testisivu

 Ontologian julkaisu RDF-tiedostona

– Raskaaseen prosessointiin
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Demo: käsitevalitsimen 
integroiminen

 http://www.yso.fi/onkiselector/integration-demo.php

http://www.yso.fi/onkiselector/integration-demo.php
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Lisää tietoa ONKIsta

 ONKI-tiimi
– jouni.tuominen@tkk.fi
– kim.viljanen@tkk.fi

 Linkkejä
– ONKI-palvelu: http://www.yso.fi
– ONKI-projektisivu: http://www.seco.tkk.fi/services/onki/

 Papereita
– Eero Hyvönen, Kim Viljanen, Jouni Tuominen and Katri Seppälä: Building a 

National Semantic Web Ontology and Ontology Service Infrastructure--The 
FinnONTO Approach. Proceedings of the European Semantic Web Conference 
ESWC 2008, Springer, Tenerife, Spain, June 1-5, 2008.

– Kim Viljanen, Jouni Tuominen and Eero Hyvönen: Publishing and Using 
Ontologies as Mash-Up Services. Proceedings of the 4th Workshop on 
Scripting for the Semantic Web (SFSW2008), 5th European Semantic Web 
Conference 2008 (ESWC 2008), Tenerife, Spain, June 1-5, 2008.

mailto:jouni.tuominen@tkk.fi
mailto:kim.viljanen@tkk.fi
http://www.yso.fi/
http://www.seco.tkk.fi/services/onki/
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