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Perusnäkymä
• Ohjelmalle on konfiguroitavissa useita eri

käsitteistöjä (esimerkkinä MeSHin hierarkkinen
taksonomia)

• Käsitteet ja niiden väliset yhteydet esitetään
hyperbolisena puuna

• Sanahaut tehdään käsitteiden taustalla olevaan
sanastoon eli termistöön

• Yksittäisellä käsitteellä voi olla useita nimiä,
termejä, myös eri kielillä

• Sanahaku tuottaa listan niistä käsitteistä, joissa
jonkin termin alkuosa vastaa hakuehtoa





Kielituki

• Ohjelma tukee monikielisyyttä kaikilla
tasoilla

• Kieltä voidaan vaihtaa ohjelman
suorituksen aikana

• Myös käsitteistöstä käytettävät termit
vaihtuvat jos nämä ovat olemassa ao.
kielellä; muussa tapauksessa käytetään
olemassa olevaa kieliasua





Ontologianäkymä

• Ohjelma tukee puumaiseen esitysmuotoon
saatettua subjekti – predikaatti – objekti –
rakenteita

• Rakenteet voidaan määritellä luettaviksi
mm. relaatiotietokannan tauluista

• Tarvittavat SQL-kyselyt kirjoitetaan
erillisiin XML-tiedostoihin





Porautuminen

• Yhdestä näkymästä voidaan porautua toiseen,
valittua solmua tarkentavaan näkymään

• Tarkennettu näkymä voi olla peräisin myös
toisesta ontologiasta

• Annotoinnin kannalta on tärkeätä tuntea
käsitteiden konseptuaalinen konteksti väärien
termi/käsite-valintojen välttämiseksi

• Järjestelmä voi tarjota myös laajempia
käsitteiden kuvaustekstejä





Annotointi
• Yksittäisen käsitteen yhdistäminen dokumenttiin

tapahtuu hiiren painalluksella
• Dokumentti tai muu indeksoitava objekti määritellään

yksikäsitteisen tunnisteensa (URI) perusteella
• Annotointimerkinnät kootaan omaan puumaiseen

rakenteeseensa, josta ilmenee myös käytetty käsitteistö
(’topic provider’)

• Työkalua on tarkoitus voida käyttää myös aiemmin
annotoitujen dokumenttien selaamiseen edellyttäen, että
tulokset on tallennettu tietokantaan

• Jo annotoitujen dokumenttien lukumäärätieto on
hyödyllinen riittävän spesifin käsitteen valitsemiseksi





Porautuminen ja annotointi

• Myös porautumalla avautuvia uusia näkymiä
voidaan käyttää annotointiin yhtäläisellä tavalla

• Konfigurointivaiheessa on määritelty, mitkä
solmutyypit ovat annotoinnissa sallittuja

• Hiiren painalluksesta kohoavan ’popup’-valikon
toiminnot määritellään konfigurointivaiheessa
kullekin solmutyypille erikseen

• Uudet näkymät voivat avata yhä uusia
porautumismahdollisuuksia (esim. ’katso myös’)



Porautumalla
yksityiskohtiin



Omat erityisontologiat
• Järjestelmään on helposti konfiguroitavissa

uusia käsitteistöjä jo olemassa olevien
rekisterien pohjalta

• Konfigurointi voi tapahtua esim. siten, että SQL-
kielellä määritellään käsitteiden ja niiden välisten
yhteyksien hakuehdot käyttäen tietokantaan
määriteltyjä taulujen keskinäisiä viittausehtoja

• SQL-lauseet kirjataan omiin XML-tiedostoihinsa
• Konfiguroinnit voivat sijaita hajautetusti esim. eri

HTTP-palveluina





Porautuminen eri käsitteistöihin

• Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka KTL:n
tutkimussuunnitelmien rekisteristä voidaan
porautua aineistorekisterin kantaan

• Tämä on mahdollista, koska eri
rekistereitä yhdistää sama käsite:
hankkeen talouden seurannassa käytetty
tililuokka



Porautumalla
toiseen ontologiaan:
tutkimussuunnitelmista
tutkimusaineistoihin



Tallentaminen

• Annotointitulokset tallennetaan tyypillisesti
relaatiotietokantaan (esim. Julian tietokanta)

• Järjestelmälle voidaan konfiguroida erilaisia
tallennusmoduuleja (mainitun lisäksi vaikka
tiedostoon kirjoittava, tai HTTP-palvelua
käyttävä)

• Annotointia voidaan myöhemmin jatkaa
lukemalla aiemmin tehdyt merkinnät
tietokannasta





Kontekstin tarkistaminen

• Annotoinnin kuluessa, tai palattaessa
aiemmin tehtyihin merkintöihin, voidaan
merkintään liittyvää käsiteympäristöä
tarkastella uudelleen

• Annotointimerkinnät voidaan varustaa
vapaamuotoisilla kommenteilla





Erityisontologioiden editori
• Tarkoitettu olemassa olevien ontologioiden

yhdistämiseen ja yksinkertaistamiseen
• Käyttöliittymä perustuu hyperboliseen puuhun
• Annotointityökalun konfigurointitiedosto kelpaa

sellaisenaan syötteenä käytettävien
ontologioiden määrittelemiseksi

• Käsitteiden hakeminen tapahtuu kuten
annotoinnissa

• Juurisolmu voidaan valita olemassa olevasta
käsitteistöstä





Alakäsitteiden liittäminen

• Vasemman paneelin kuva edustaa
rakenteilla olevaa ontologiaa

• Sen solmuista valitaan ’subjekti’-käsite ja
oikean paneelin syötekäsitteistöstä
’objekti’-käsite yhdellä hiiren painalluksella

• Alareunan predikaattiluettelosta valitaan
em. käsitteiden suhteita kuvaava käsite

• Predikaattiluettelo on erillinen
konfiguroitavissa oleva XML-tiedosto





Osaontologian luominen

• Rakenteilla olevan puun oksa voidaan
valita omaksi, itsenäisesti kehitettäväksi
osaontologiaksi

• Merkiksi tästä yläontologian kuvaan
piirretään eri värillä viite osaontologiaan

• Annotoitaessa tätä solmua voidaan
sittemmin käyttää porautumisessa





Osaontologiat

• Osaontologiaa edustava puu piirretään
omalle välilehdelleen

• Eri välilehdillä (’puskureissa’) esitettäviä
ontologioita voidaan kehitellä itsenäisesti
rinnakkain toistensa kanssa





Ontologioiden yhdistäminen

• Eri ontologioita voidaan yhdistää vapaasti,
esimerkiksi MeSH-käsitteistöön liittää
tutkimussuunnitelmia koskevan
erityisontologian käsitteistöä

• Tarpeettomia oksia voidaan helposti
leikata pois

• Subjektien, predikaattien ja objektien
formaalit määritelmät kuvataan
käyttöliittymän alapaneelissa



Subjekti
Predikaatti

Objekti



Porautuminen

• Annotoinnista tuttu porautumistekniikka on
käytettävissä

• Porautumisessa avautuvaa näkymän
käsitteistöä voidaan käyttää uutta
käsitteistöä luotaessa

• Tarpeettomien oksien karsiminen on
helppoa







Uuden käsitteen luominen
• Erityisontologioita luotaessa on tarve määritellä

sellaisia käsitteitä, joita ei löydy tarjolla olevista
syöteontologioista

• Tätä varten on olemassa oma dialoginäyttönsä,
jolle voi kirjata uuden käsitteen tunnisteen (URI),
sen nimet eri kielillä sekä mahdollisesti sitä
kuvaavia resursseja, esim. verkkosivuja
(’esiintymät’, ’occurrences’)

• Vaikea kysymys on yleisesti käytettävien
käsitteiden identiteetin (PSI, ’Published Subject
Indicator’) määrittely siten, että syntyvä ontologia
olisi koneellisesti yhdistettävissä muihin




