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Lähtökohdat

◼ Ongelma 1: miten organisaatio voi julkaista kehittämänsä 
sanastonsa muiden käyttöön?

– paperilla, tiedostona web-palvelimella

– ostamalla oman julkaisujärjestelmän
◼ Ongelma 2: miten organisaatio voi integroida sanaston 

käyttämiseen tarvittavat toiminnot omaan sovellukseensa?

– räätälöimällä sovellustaan
◼ Helpompi, kustannustehokkaampi ratkaisu: valmiiden ONKI-

palveluiden käyttäminen
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Sanaston julkaisu

◼ W3C:llä on suositus sanastojen esittämiseen semanttisessa 
webissä: SKOS (Simple Knowledge Organization System)

– asiasanastot, tesaurukset, taksonomiat, luokitukset
◼ Olemassaolevia sanastoja voidaan muuntaa SKOS-

muotoon pienellä vaivalla
◼ SKOS-muotoinen sanasto voidaan julkaista Oma ONKI 

-palvelussa ”nappia painamalla”

[http://www.w3.org/TR/2005/WD-swbp-skos-core-guide-20051102/]
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ONKI-käsitevalitsin

◼ Käyttöliittymätasolla integroitava AJAX-komponentti, joka 
tarjoaa ontologioiden haku- ja selaustoiminnallisuudet 
kustannustehokkaasti

– sovellukseen lisättävä vain 2 riviä JavaScript-koodia

– kaikkien ei tarvitse toteuttaa itse yleistä toiminnallisuutta
◼ Lopputulos: sopivan käsitteen noutaminen omaan 

järjestelmään, esim. tiedon kuvailua tai hakua varten 
(merkkijono tai URI-tunniste)
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ONKI-käsitevalitsin (2)

◼ Käyttäjän ei tarvitse tuntea käytettävää ontologiaa

– automaattisesti täydentyvä haku ehdottaa käsitteitä, kun 
hakukenttään kirjoitetaan jotain

– ontologiaselaimen avulla käyttäjä hahmottaa käsitteen 
merkityksen (konteksti) ja voi selata ontologiaa

◼ Mahdollistaa tiedonhaussa kyselyn ontologiaperustaisen 
laajennoksen

– esim. työkalut → kirveet, sahat, vasarat, ...
◼ Käytössä mm. Kantapuu- ja eViikki-demonstraatioissa, 

ONKI 2:ssa
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Ohjelmalliset rajapinnat (API)

◼ Kun ONKI-käsitevalitsin ei riitä, ota haltuun ONKI API
◼ Metodeja käsitehakuun, käsitteiden tietojen kyselyyn, 

ontologioiden metatietojen kyselyyn
◼ Käytössä mm. Saha-editorissa, ONKI 2 perustuu tähän
◼ ONKI-palveluihin rekisteröityneitä käyttäjiä satoja



[http://demo.seco.tkk.fi/onki/kantapuu-qe-demo.html]

Demo
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