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Semanttisilla verkkoteknologioilla (RDF, RDFS, OWL) luodaan käsitteitä määritteleviä sanas-
toja sekä tuetaan sanastoja hyödyntäviä sovelluksia. Linkitetyn tiedon periaatteita on ollut mah-
dollista toteuttaa jo hyvän aikaa, mutta verkkodatan koneluettava kuvaaminen RDF-tiedostoilla on
edelleen harvinaista julkishallinnollisten toimijoiden ulkopuolella. Semanttisten verkkoteknologioi-
den mahdollistama verkottuneen tiedon aikakausi on alkanut hiipien ja useimpien huomaamatta.

Tässä työssä tutkitaan, kuinka semanttisia verkkoteknologioita voidaan hyödyntää kansalaisia
suoraan koskettavissa sovelluskohteissa. Erilaiset kyselytutkimukset liittyen asiakastyytyväisyy-
teen, työhyvinvointiin ja tieteellisen tutkimusaineiston kokoamiseen ovat yleisiä. Monivalintatehtä-
vä on perinteinen kyselyjen formaatti, joka tekee tilastodatan tuottamisesta helppoa. Tämä karsii
kuitenkin vastaajan ilmaisuvoiman minimiin, kun tehtävänä on valita reagointivaihtoehto annet-
tuun väitteeseen. Semanttisilla verkkoteknologioilla voidaan esittää koneluettavaa kuvaustietoa
myös kyselyvastauksesta ja tämän voi toteuttaa vastaaja itse. Tällöin vastaajalla on käytössään
valmiiden vaihtoehtojen sijasta laaja käsitesanasto, eli ontologia. Tästä valitut asiasanat kertovat
monivalintatehtävää tarkemmalla resoluutiolla, mikä on vastaajan suhtautuminen annettuun asi-
aan.

Vapaista tekstisyötteistä etsitään tilastoitavaa dataa sekä toistuvia kaavoja tiedonlouhinnan
menetelmillä. Näin on tutkittu muun muassa tieteellisiä artikkeleita ja sosiaalisen median julkai-
suja. Semanttisilla verkkoteknologioilla data voidaan koota merkityssisällöltään tunnettuihin kate-
gorioihin jo tiedonkeräämisen vaiheessa. Tässä työssä menettelyä luonnehditaan semanttiseksi
verkkokyselyksi. Esimerkkinä käytetään Vaalikone-verkkosovellusta, jossa monivalintatehtävien
sijasta vaaliehdokkaat vastaavat kysymyksiin ontologian käsitteistä muodostetuilla argumenteil-
la. Vastaukset visualisoidaan käsitekarttojen tapaan. Tämän työn tulosten mukaan menetelmä
on haasteellinen sovelluksen käytettävyyden näkökulmasta. Toiminta on luonteeltaan käsitteellis-
tä mallintamista, joka on kognitiivisesti vaativaa. Semanttisen verkkokyselyn rakennetta yksinker-
taistamalla ja ilmaisunvapautta rajoittamalla kognitiivista kynnystä voidaan kuitenkin madaltaa.

Avainsanat: Semantic web query, RDF, OWL, Vaalikone
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ABSTRACT

Veli Järvinen: Semantic Web Questionnaires – Deployment of data miners
Master of Science Thesis
Tampere University
Computing Sciences
Helmikuu 2023

Semantic web technologies (RDF, RDFS, OWL) have brought us to the era of Linked Data.
They enable us to create machine readable ontologies and they facilitate the utilization of those
ontologies in Information Systems. However, actual semantic resource description is still a rare
activity outside of public admistration entities. The Linked Data revolution seems to have begun
silently and unnoticed.

In this work semantic web technologies are applied in a user centric manner. The aim is to
transform web questionnaires from the traditional multiple choice format to the Semantic Web
Questionnaire format. This entails the utilization of ontologies as the providers of item data, which
the users formulate their answers with. Another key aspect is the visualization of the answers as
concept maps. These correspond to the graph model of the answer data. The use of ontologies
makes the answer data instantly machine readable. By the means of Semantic Web Questionnaire
we can get more expressive answers than with multiple choice questions. By design we also get
a knowledge graph ready to be analyzed, as if we had let the users do the data preparation steps
of Ontology-based Text Mining.

The case study project of this work is the Semantic Voting Aid Application. The focus was
on the data collection from the electoral nominees. As it turned out, the expressive answering
capabilities may lead users to return answers not complying with the procedure’s guidelines. Also,
incorrect use of ontology concepts is another concern. By tweaking the questionnaire structure
and applying restricted ontologies we can provide Semantic Web Questionnaires, which bear less
resemblance to conceptual modelling. This makes them more suitable for the average user.

Keywords: Semantic web query, RDF, OWL, Voting aid application

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

AIF Argument Interchange Format on argumentointiin keskittyvän tie-

donvälityksen ontologia.

CRISP-DM CRoss-Industry Standard Process for Data Mining on tiedonlouhin-

nan prosessimalli.

DaaS Data as a Service - Tietokokoelman hyödyntäminen SaaS-

palveluna.

ER Entity Relationship -kaaviot ovat ohjelmistotuotannossa yleisesti

käytetty käsitemallinnuksen menetelmä.

HTTP HyperText Transfer Protocol on ylätason tiedonsiirtoprotokolla verk-

kosovellusten protokollapinossa.

IaaS Interface as a Service - ICT-tekniikka alihankintana internetin väli-

tyksellä.

ICT Information and Communications Technology on informaatio- ja

viestintäteknologia.

IRI Internationalized Resource Identifier on verkkoresurssien nimeä-

misen standardi, joka on URI-standardin laajennos Unicode-

merkistöön.

OWL Web Ontology Language on ontologioiden määrittelyn standardi.

PaaS Platform as a Service - Sähköisen liiketoiminnan ICT-

toimintaympäristö ja ylläpito alihankintana internetin välityk-

sellä.

SaaS Software as a Service - ICT-sovellus ja ylläpito alihankintana inter-

netin välityksellä.

SKOS Simple Knowledge Organization System on RDF-sanastojen hie-

rarkiseen organisointiin sekä sanastojen verkkojakamisen tukemi-

seen laadittu W3C-spesifikaatio.

SPA Single-Page App on verkkosovellusten toteutustapa, jossa asia-

kaskoneen käyttöliittymä koostuu yhdestä dynaamisesta XHTML-

sivusta.

URI Uniform Resource Identifier on virtuaalisten resurssien nimeämi-

sen standardi.
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URL Uniform Resource Locator on verkko-osoitteiden nimeämisen stan-

dardi.

UX User eXperience on käyttäjäkokemusta tarkoittava teknologisen

tuotannon käsite.

VAA Voting Advice Application on vaalikone-sovellus.

W3C World Wide Web Consortium on Internetin kehitystyötä hallinnoiva

organisaatio.

XHTML Extensible Hypertext Markup Language on WWW-sivujen julkai-

sustandardi, joka perustuu XML-merkkauskieleen.

XML Extensible Markup Language on rakenteisen tiedon esittämisen

standardi tekstitiedostoille.

YSO Yleinen suomalainen ontologia on Kansalliskirjaston Finto-

portaalin kokoava yleisontologia.
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1. JOHDANTO

Internetin kehityskulku on edennyt 1990-luvun alkuhuuman ja sitä seuranneen sijoitus-

kuplan puhkeamisen jälkeen nykytilanteeseen, jossa digitalisaation edistämisen haas-

teet ymmärretään paremmin. Verkottuneen maailman visionäärit kehittivät vuosituhannen

alussa verkkojulkaisemisen käytäntöjä ja tiedonkuvauksen standardeja, joiden potenti-

aalia on ryhdytty hyödyntämään linkitetyn tiedon (Linked Data) periaatteiden mukaises-

ti. Kansalaisia kannustetaan asettamaan hallinnoimilleen kiinnostaville entiteeteille verk-

kotunnisteet sekä julkaisemaan näistä tietoa internetissä ja linkittämään tiedot muiden

asiayhteyteen liittyvien entiteettien tietoihin. Semanttisen verkon standardeja sekä linki-

tettyä dataa hyödyntäviä sovelluksia kutsutaan semanttisiksi verkkosovelluksiksi (Bizer et

al. 2011).

Tässä työssä tutkitaan, kuinka verkossa julkaistavia kyselyitä, kuten asiakaspalautteita

ja vaalikoneita voitaisiin kehittää semanttisten verkkosovellusten oppeja mukaillen. Kerät-

tävän tiedon tulisi olla helpommin analysoitavaa kuin vapaa tekstisyöte, jonka louhinta

on monimutkaista ja analyysin tuloksiin liittyy epävarmuustekijöitä (Irfan et al. 2015). Jos

tekstisyöte ei tule kysymykseen, käyttäjälle pitäisi kuitenkin tarjota enemmän ilmaisuvoi-

maa kuin perinteisissä Likert-asteikollisissa monivalintakyselyissä. Näissä vaihtoehtona

on olla täysin eri mieltä, täysin samaa mieltä tai jotain siltä väliltä annetun väitteen kans-

sa. Likert-asteikon käyttö tuo mukanaan vähäisen vastausvalikoiman suhtautumisen il-

maisemiseen sekä ns. monipiippuisten väitteiden ongelman (Nemoto and Beglar 2014).

Tällöin monivalintakyselyn lause sisältää (tahattomasti) enemmän kuin yhden väitteen,

joihin vastaajalla on eriävä suhtautuminen. Mikäli Likert-asteikollisen monivalintakyselyn

formaatista luovutaan, olisi vastausdatan käsittelyn pysyttävä kuitenkin suoraviivaisena.

Osoittautuu, että tämä voidaan toteuttaa graafimuotoiseen dataan ja ontologioihin poh-

jautuvalla menetelmällä. Ontologiat ovat rajattujen aihealueiden käsitemäärittelyjä, joita

luodaan Web Ontology Language (OWL) -kielellä. Tämä vuorostaan perustuu Resource

Description Framework (RDF) -tietomalliin, joka mahdollistaa ontologioita hyödyntävän

graafidatan tallettamisen. RDF ja OWL kuuluvat semanttisiin verkkoteknologioihin, joita

käytetään verkkopalveluiden ja virtuaalidatan koneluettavaan kuvaamiseen (Bizer et al.

2011), tiedonlouhinnan apuvälineenä (Sirichanya and Kraisak 2021) sekä käytännön Big-

Data-sovelluksissa esimerkiksi älykaupunkien tietograafien perustana (Bellini et al. 2014).

Semanttisilla verkkoteknologioilla voidaan esittää koneluettavaa kuvaustietoa mistä ai-
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heesta tahansa. Menettelyä voidaan soveltaa myös verkkokyselyn vastausdatan muo-

dostamisessa. Tämän työn aiheena oleva semanttisen verkkokyselyn menetelmä poh-

jautuu ontologioita hyödyntäviin RDF-tietograafeihin. Verkkokyselyn vastaajilla on käytös-

sään laaja ontologia, josta valituilla käsitteillä ja annetuilla operaattorisymboleilla muo-

dostetaan vastauslauseita. Näin vastaaja voi ilmaista suhtautumisensa asioihin tarkem-

malla resoluutiolla kuin monivalintakyselyssä. Vastausdatasta muodostuu tietograafi, jota

voidaan analysoida SPARQL-kyselykielellä.

Tämän työn tarkemmin määritelty tutkimusongelma on kartoittaa semanttisten verkkotek-

nologioiden sovellusmahdollisuuksia tiedontuottamisen välineenä verkkokyselyissä. Ta-

voitteena on myös hyödyntää kyseisten teknologioiden tukea koneluettavuudelle vastaus-

datan tulkinnassa. Ohessa tarkastellaan lisäksi graafimuotoisen datan keräämistä loma-

kesyötteiden sijasta visuaalisena graafiesityksenä.

Seuraavassa luvussa (2) avataan tarkemmin tämän työn motivaatiota, käydään läpi ai-

healueen käsitteistöä yleisellä tasolla ja esitellään aikaisempaa tutkimusta. Luvussa 3

käsitellään semanttisen verkon standardeja sekä annetaan esimerkkejä teknologioiden

ohjelmallisesta hyödyntämisestä. Luvussa 4 esitellään RDF-graafien hallinnoinnin sovel-

lusvälineitä. Luvussa 5 kuvataan semanttisen verkkokyselyn menetelmä, jota sovelletaan

luvussa 6 esiteltävän Vaalikone-verkkosovelluksen toteutuksessa. Työn yhteenveto ja ke-

hityspohdinnat on kirjattu lopuksi lukuun 7.
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2. TAUSTAA

2.1 Asioiden hoitamisen uusjako

Digitalisaation myötä laskujen maksaminen ja erilaisten lomaketietojen syöttäminen tie-

tojärjestelmiin on siirtynyt virkailijoilta kansalaisten vastuulle. Viihdeteollisuus on kokenut

audiovisuaalisten suoratoistopalveluiden yleistymisen vuoksi oman murroksensa. Uutis-

medioiden rinnalle on noussut sosiaalisen median kommentaattorien joukko. Teknologi-

nen kehitys on näkynyt rutiininomaisten tehtävien koneellistumisena, suorittavien roolien

uusjakona ja uusien työnkuvien ilmaantumisena.

Julkishallinnossa ollaan tilanteessa, jossa virtuaalisten palveluiden tuomat helpot sääs-

tökohteet on löydetty. Nyt etsitään tiedon keräämiseen ja louhintaan perustuvia asiakas-

lähtöisiä toimintatapoja, joita voitaisiin ottaa käyttöön kansallisella tasolla (Parviainen et

al. 2017, p. 16). Suomalaista e-Demokratiaa edistetään oikeusministeriön tuottamalla de-

mokratia.fi -palveluportaalilla. Valmistelussa oleviin lakiesityksiin pyydetään yrityselämän

edustajilta ja muilta kansalaisilta lausuntoja tämän portaalin lausuntopalvelu.fi -sivustolla.

Vapaassa tekstimuodossa annettuna lausunnot ovat haasteellisia käsitellä koneellisesti

(Irfan et al. 2015). Näin on kuitenkin toimittava käytännön syistä, mikäli syötelukumäärät

kasvavat tuhansiin. Lausuntojen muodostamiseen tulisi tarjota vapaata tekstiä käytän-

nöllisempi ja kuitenkin riittävän ilmaisuvoimainen väline, jotta erilaiset näkökulmat tulevat

kuulluiksi. Tässä työssä esiteltävä semanttinen verkkokysely tarjoaa tiedonkeruun mene-

telmän tällaisiin käyttökohteisiin.

Merkittävä osuus1 suomalaisista vastaanottaa tietoa ja ilmaisee mielipiteensä asioihin

sähköisten verkkopalveluiden avulla. Kansalaiset voivat muodostaa edustuksellisen de-

mokratian rinnalle suoremman vaikuttamisen tahon, kunhan e-Demokratian sähköisiä

palveluita kehitetään otolliseen suuntaan. Julkishallinnon digitalisaation toivotaankin tuo-

van käytäntöön uusia toimintatapoja sen sijaan, että vain viedään olemassa olevat pro-

sessit virtuaalimaailmaan (Parviainen et al. 2017, p. 32).

1https://www.stat.fi/til/sutivi/2020/sutivi_2020_2020-11-10_tie_001_fi.html
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2.2 Tiedonlouhinta vs. rakenteiset syötteet

Nykyajan verkottuneessa yhteiskunnassa vallitseva tietotulva on luonnollinen seuraus di-

gitaalisen tiedon siirtoyhteyksien sekä prosessointi- ja tallennuskapasiteetin kehitykses-

tä. Massiivisten datamassojen hyödyntämisestä on muodostunut nopeasti kehittyvä tutki-

musala, jonka algoritmisen data-analyysin ja -tunnistuksen osa-aluetta kutsutaan tiedon-

louhinnaksi (Fayyad et al. 1996). Digitaalista tietoa on toki analysoitu niin kauan kuin on

ollut tietokoneita, mutta internetin myötä tiedonlouhinnan mahdollisuudet ovat lisäänty-

neet huomattavasti. Ihmisten tuottaman sähköisen datan määrä on kasvanut eksponenti-

aalisesti ja tämän trendin1 odotetaan jatkuvan.

Tiedonlouhinta, eli uuden tiedon, toistuvien kaavojen ja tietoyhteyksien etsintä suuresta

datamassasta, on ymmärretty 1990-luvulta alkaen iteratiivisena prosessina, joka ei ko-

konaisuutena ole luotettavasti automatisoitavissa (Fayyad et al. 1996). Prosessin alkuvai-

heeseen sisältyy aihealueeseen perehtyminen sekä kohdetietojen valinta ja valmistelu al-

goritmisesti käsiteltävään muotoon. Tämän jälkeen suoritetaan varsinainen tiedonlouhin-

ta ja lopuksi koostetaan tulostietojen arviointi sekä sovellusehdotukset. Nykyisin koko pro-

sessia kutsutaan yleisesti tiedonlouhinnaksi ja yksi tällainen prosessimalli on CRISP-DM

(Sumathi and Sivanandam 2006, p. 761). Tiedonlouhinnan menestystarinat ovat luonnol-

lisesti liittyneet dataintensiivisiin sovellusaloihin, kuten taivaankappaleiden kartoitukseen

tutkimusteleskoopin tuottamien digitaalikuvien massasta ja markkinointitutkimuksiin asia-

kastietokannoista. Sovelluskohteita löytyy myös vakuutus- ja sijoitustoiminnasta, teolli-

sesta tuotannosta sekä useiden tieteenalojen tutkimuksesta. Tiedonlouhinnassa sovellet-

tavat algoritmiset menetelmät liittyvät useimmiten tilastotieteisiin, hahmontunnistukseen

ja koneoppimiseen (Fayyad et al. 1996).

Internetissä julkaistaan valtavat määrät kirjallista aineistoa, joka vaihtelee epämuodolli-

sesta sosiaalisen median viestittelystä tieteellisten julkaisuarkistojen muodollisempiin do-

kumentteihin. Sosiaalisen median yritykset ja internetin hakukoneet hyödyntävät tiedon-

louhintaa koostaessaan käyttäjätietoja sekä suodattaessaan hakutuloksia verkossa jul-

kaistavasta materiaalista (Reyman 2013). Myös muut tahot voivat ottaa analyysin koh-

teeksi julkisissa sosiaalisen median kanavissa lähetetyt viestit.

Persoonalliseen itseilmaisuun keskittyvät mikroblogi-viestit ovat haastavaa tekstiä louhit-

tavaksi niiden vapaamuotoisen kirjoitustyylin ja rakenteellisen heterogeenisuuden vuoksi.

Yritykset voivat saada suuntaa antavaa tietoa ihmisten yleisestä suhtautumisesta yrityk-

sen brändiin Twitter-viestejä koneellisesti analysoimalla (Mostafa 2013). Perustason tilas-

tollisia selvityksiä monimutkaisempiin kysymyksiin vastaaminen satunnaisia mikroblogi-

viestejä louhimalla on kuitenkin erittäin epävarmaa, sillä esimerkiksi sarkasmin havait-

seminen algoritmisesti on tunnetusti vaikeaa (Mukherjee and Bala 2017). Samanlaiset

1https://www.statista.com/statistics/871513/worldwide-data-created/
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Kuva 2.1. Kannanotto graafiesityksenä.

koneellisen analysoinnin haasteet ovat läsnä vapaan tekstin asiakaspalautteissa.

Tieteellisissä artikkeleissa noudatetaan pääsääntöisesti kielioppisääntöjä, pyritään oikein-

kirjoitukseen ja keskitytään asiaan. Näin ne ovat sosiaalista mediaa otollisempaa ai-

neistoa tekstidokumenttien tiedonlouhintaan, eli tekstinlouhintaan. Tieteellistä tekstiäkin

on silti vaikea analysoida luotettavasti, sillä sanat ja lauseet voivat olla monitulkintaisia

(Gaikwad et al. 2014). Kun artikkelien kokoelmaa valmistellaan tiedonlouhintaprosessis-

sa analyysia varten, voidaan joukosta karsia monitulkintaisuutta sisältäviä tekstejä tulos-

tietojen parantamiseksi (Westergaard et al. 2018).

Tämän pro gradu -työn yhtenä tavoitteena on näyttää, että tiiviit tekstiesitykset (palautteet,

tiivistelmät, ehdotukset, kyselyvastaukset) ovat korvattavissa saman asiasisällön ilmaise-

villa tietograafeilla. Tekstinlouhintaan liittyvät epävarmuustekijät voidaan välttää, kun teks-

tin sijasta syöttötiedot annetaan aihesanojen ja literaaliarvojen muodostamana suunnat-

tuna graafina. Menetelmää kutsutaan tässä työssä semanttiseksi verkkokyselyksi. Käy-

tännössä vastaussyöte rakennetaan valitsemalla kohdekäsitteen ilmaiseva sana tai sana-

pari ontologian listalta sekä valittuun käsitteeseen kohdistuva toimenpide edelleen listalta

tai annetuista operaattorisymboleista. Kohdistuvan toimenpiteen suuruusluokka voidaan

myös ilmaista listavalintana. Kun vapaata tekstiä ei käytetä, syötteet ovat rakenteellisesti

yhtenäisiä ja koneluettavia. Vastausten joukkoa voidaan käsitellä tietokannan kyselykie-

lellä eikä tiedonlouhintaprosessin valmistelevia vaiheita tarvita. Uusi tieto, toistuvat kaavat

ja yhteydet ovat suoraan kypsiä poimittaviksi vastausaineistosta. Kuvassa 2.1 havainnol-

listetaan yksinkertaisen kannanoton ilmaisemista graafimuodossa. RDF-teknologian tie-

tomallissa datagraafit muodostetaan kolmen alkion (subjekti, predikaatti, objekti) lauseis-
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ta, mikä tukee suoraan kuvan mukaista tietograafin esitystä. Kohdassa 5.3 esitetään tar-

kemmin, minkälainen tietograafin laadinnan prosessi semanttisen verkkokyselyn vastauk-

seen liittyy.

2.3 Ontologioiden esiinmarssi

Alunperin internetistä kaavailtiin semanttista verkkoa, josta löytyvää tietoa agenttisovel-

lukset osaisivat tulkita tehden itsenäisiä päätöksiä toimeksiantajia palvellessaan. Tämän

vision toteuttaminen osoittautui kuitenkin odotettua suuremmaksi haasteeksi (Bizer et al.

2011). Keskeinen algoritmisesti tapahtuvan tiedontulkinnan mahdollistaja on ontologia, eli

jotakin tiedonalaa kuvaavan käsitteistön koneluettava määrittelysanasto (Krötzsch 2012,

p. 4).

Ontologioiden tuottamiselle luotiin Web Ontology Language (OWL) -spesifikaatio vuositu-

hannen alussa ja verkkojulkaisemisen standardeja on jatkuvasti kehitetty datan semant-

tisen kuvaamisen edistämiseksi. Kotimaisen Kansalliskirjaston hallinnoima asia-sanasto-

ja ontologiapalvelu Finto1 aloitti toimintansa vuonna 2014. Verovaroin rahoitetun palve-

lun tarjoamia määriteltyjä käsitteitä hyödyntävät useat julkishallinnon organisaatiot sekä

Yleisradio omien verkkojulkaisujensa kuvauksissa eli metadatassa.

Tekstinlouhinnassa ontologioita käytetään laajasti kohdedatan esivalmistelussa ja toistu-

vien kaavojen tunnistamisessa sekä louhinnan tulosten tiivistämisessä ja tarkentamises-

sa (Sirichanya and Kraisak 2021). Tieteellisten artikkelien louhinnan tueksi on tarjolla eri-

tyisiä ontologioita, joiden avulla laaditut kuvaustiedostot helpottaisivat dokumenttien ko-

neellista käsittelyä oleellisesti (Ruiz-Iniesta and Corcho 2014). Tämä ei kuitenkaan ole

yleinen käytäntö. Esimerkiksi Westergaard et al. (2018) kertovat useita miljoonia tieteel-

lisiä julkaisuja tutkiessaan käytössä olleen vain viittaustiedot sisältäneitä XML-tiedostoja.

Kenties tarkemman kuvausdatan laadinta koetaan hankalaksi. Sopivien ontologioiden va-

linnan ja sanastoihin perehtymisen jälkeen on hallittava vielä jokin RDF-tiedoston tuotta-

miseen tarkoitettu merkkauskieli (Ruiz-Iniesta and Corcho 2014).

Tässä työssä tutkitaan osaltaan ontologioiden käyttöä yksinkertaisten ilmaisujen tuottami-

sessa visuaalisten graafien käyttöliittymäympäristössä. Yleisestä ontologioiden sovellus-

tavasta poiketen sanastoja voidaan käyttää myös tiedon ensisijaisena tuottamisvälinee-

nä. Perinteisesti ontologioilla on semanttisessa verkossa kuvattu virtuaalisia entiteettejä,

jotta kone voi etsiä haluttua dataa ja sen löytäessään toimia ohjeiden mukaan. Semantti-

sessa verkkokyselyssä ontologiaa käytetään tiedonsyöttöä tukevana käyttöliittymän kom-

ponenttina valintalistan välityksellä. Ontologian laajuus määrää tällöin kyselyvastausten

ilmaisuvoiman.

Olennainen piirre kymmenientuhansien käsitteiden ontologian, kuten Finto-palvelun Ylei-

1https://finto.fi
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sen suomalaisen ontologian (YSO), ylläpitämisessä on joukkoistamisen hyödyntäminen.

Palvelun käyttäjät voivat ehdottaa ontologiaan lisäyksiä sekä muokkauksia. Myös semant-

tisissa verkkokyselyissä vastauksen syöttäminen voi edellyttää käytettävän ontologian

täydennystä ja käyttäjille on syytä varata tähän mahdollisuus.

2.4 Monivalintalomakkeista käsitekarttoihin

Erilaiset kyselyt ovat yleistyneet internetin kasvun myötä. Tuttuja ovat mm. oppilaitosten

sekä työpaikkojen virtuaaliset hyvinvointikyselyt. Yritykset mittaavat asiakastyytyväisyyttä

verkkopalvelujen avulla ja jokaisen kansallisen vaalitapahtuman kynnyksellä suurimmat

mediayritykset julkaisevat vaalikonesivuston.

Tilastollisen tutkimustiedon keräämisessä yleinen verkkopalveluiden käyttöliittymäkompo-

nentti on monivalintalomake. Tyypillisesti monivalintalomakkeilla kysytään suhtautumista

annettuun väitteeseen, jolloin vastaukset luokitellaan sanallisesti sopivaa jaottelua käyt-

täen. Niin kutsutun Likert-asteikon mukaan jako on tavallisesti muotoa: Täysin eri mieltä,

Jokseenkin eri mieltä, Ei selkeää kantaa, Jokseenkin samaa mieltä, Täysin samaa miel-

tä. Luokittelu voidaan myös numeroida, kun kysytään asiakastyytyväisyyden tasoa jonkin

tuotteen tai palvelun suhteen (Donnelly and Abdel-Raouf 2016, ch. 2).

Euroopassa vaalikoneet ovat yleisiä monivalintakyselyiden sovelluskohteita. Näiden toi-

mintaperiaate noudattaa useimmissa maissa samaa kaavaa. Vaaliehdokkaat ja äänes-

täjät vastaavat samoihin monivalintatehtäviin ja äänestäjien vuorolla algoritmi ilmoittaa

mitkä ehdokkaat ovat äänestäjän näkemyksiä lähimpänä (Garzia and Marschall 2012).

Menettelyn mukanaan tuoma ongelma on, että äänestäjät saavat usein eri sovelluksil-

ta erilaisia suosituksia. Walgrave et al. (2009) esittävät tämän johtuvan osaksi siitä, että

vaalikoneessa julkaistut monivalintatehtävät voivat aihe- ja sanavalinnoillaan suosia jotain

puoluekantaa ja sortaa toista.

Tässä työssä ehdotetaan vaalikoneiden suositusten tarkentuvan, kun ehdokkaille anne-

taan Likert-asteikollisen monivalintakyselyn sijaan täysi vapaus poliittisten näkökanto-

jen esittämiseen. Yhteiskunnallinen argumentti voidaan muodostaa valitsemalla ontolo-

gian sanastosta tärkeäksi koettu aihe. Ontologian muita käsitteitä ja operaattorikuvakkei-

ta käyttäen ilmaistaan, mitä asian suhteen tulisi tehdä, mitkä ovat toimien edellytykset

ja mitä toimista seuraa. Myöhemmässä Case study -luvussa (ks. 6) kuvataan tällaisen

vaalikoneen tärkeimpiä suunnittelunäkökohtia. Kantavana ominaisuutena on yhteiskun-

nallisten argumenttien visualisointi käsitekarttojen (ks. kuva 2.2) tapaan.

2.5 Katsaus aihepiiriin

Ehdotuksia ja argumentteja voidaan tämän työn mukaan muodostaa annetun ontologian

käsitteistä ja annetuista operaattorisymboleista käsitekartan visuaalisessa viitekehykses-
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sä. Menettelyn testiympäristöksi on valittu Vaalikone-verkkosovellus, jonka toimintaperi-

aate muutetaan tutusta monivalintalomakkeesta semanttiseksi verkkokyselyksi. Vaaliko-

neessa voidaan tällöin tehdä tarkempaa yhteiskunnallisten näkemysten argumentointia.

Tämä on tosin mahdollista myös muunlaisilla argumentointialustoilla. Seuraavassa käy-

dään läpi havaintoja työn aihepiiriin liittyvästä kirjallisuudesta.

2.5.1 Käsitekartoista

Käsitekarttoja on käytetty laajasti pedagogisena apuvälineenä eri alojen opetuksessa

(Liu et al. 2014). Ohjelmistotuotannon kartoitus- ja suunnitteluvaiheissa käytetään kä-

sitemallinnukseen jalostettuja diagrammiesityksiä erittäin monipuolisesti (Samuel et al.

2018, p. 2). Ontologiaan perustuvan käsitekartan käyttöä on suositeltu myös vaatimus-

määrittelyn tueksi ohjelmistoprojektin laadunvarmistuksen parantamiseksi (Mohamed et

al. 2017). Lähdekoodia on generoitu ohjelmistotuotannossa visuaalisista malleista, kuten

UML-kaavioista jo vuosikymmeniä (Harrison et al. 2000).

Käsitekarttaa hyödynnetään myös ontologioiden luomisen apuvälineenä. Visuaalisen kä-

sitekartan muuttamiselle OWL-standardin mukaiseksi ontologiaksi on esitetty menetelmä

(Graudina and Grundspenkis 2011). Yleisemmin on kuvattu tapoja muuttaa Entity Rela-

tionship (ER) -kaavio ontologiaksi (Myroshnichenko and Murphy 2009; Chujai et al. 2014).

Ontologian kehitystyössä käytetään erityisiä ontologiaeditoreita, joissa hyödynnetään kä-

sitekarttojen visuaalisia ilmaisukeinoja. Yksi tällainen on vapaan lähdekoodin Protégé1.

1https://protege.stanford.edu/
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Ontologiaperusteisia miellekarttoja on ehdotettu Křemen et al. (2012) toimesta tilanteisiin,

joissa tehdään rajatun aihealueen kartoitustyötä ja tiedonkeruuta ryhmätyönä. Miellekar-

tat soveltuvat hyvin yhden pääasian keskitettyyn kuvaukseen, kun taas käsitekartoissa

voidaan rakentaa monimutkaisempia kokonaisuuksia hierarkista puurakennetta noudat-

taen (Davies 2011).

Käsitekarttojen käyttö syöttötietona ei siis ole varsinaisesti uusi idea. Tässä työssä uutena

ajatuksena esitellään nimenomaisesti laajojen ontologioiden hyödyntäminen syöttötiedon

antamisen ja käyttäjän ilmaisun välineenä. Näin mahdollistetaan suuri ilmaisunvapaus

jokaisen syötteen pysyessä silti koneluettavuuden rakenteellisissa raameissa.

2.5.2 Argumentointialustoista

Virtuaalisen argumentoinnin avuksi on kehitetty tiedonvälityksen ontologia nimeltä Argu-

ment Interchange Format (AIF). Tämän tuella erilaiset sovellukset voivat luoda standardin

mukaisia jäsennellyn argumentin sisältäviä tekstitiedostoja. Näin argumentointidatan tie-

donvaihdosta tulee mutkatonta ja sitä on mahdollista tallettaa RDF-tietokantaan (Rahwan

and Banihashemi 2008). Kyse on kuitenkin vapaan tekstisyötteen tallettamisesta onto-

logialla määriteltyyn rakenteeseen, mikä ei tue merkityssisällön tarkempaa koneellista

tulkintaa.

DebateGraph1 on laajasti käytetty internetin keskustelualusta, jossa aiheiden parissa käy-

dyt väittelyt ja ideariihet on visualisoitu graafimuotoon. Käyttäjät antavat näkökulmansa

vapaana tekstisyötteenä ja keskustelun eteneminen seuraa annettua kaavaa (Cartwright

2011, p. 60). Argumentointialustojen hyödyt opetuksessa ja poliittisessa keskustelussa

on tunnistettu (Macintosh et al. 2009). Nämä tarjoavat kuitenkin ensisijaisesti rakennetta

keskustelulle ilman tekstien koneellista sisältöanalyysia.

Argumentointialustat voidaan jaotella karkeasti vapaamuotoisiin keskustelualustoihin se-

kä tarkemmin ohjattuihin muodollisiin väittelyalustoihin (Rahwan, Zablith et al. 2007, p.

4). Näille kaikille on yhteistä vapaa argumentin merkityssisällön muodostaminen omava-

lintaisella teksti-ilmaisulla. Jotkut alustat käyttävät ontologioita tiedon kategorisoivaan ku-

vaamiseen. Semanttisten verkkoteknologioiden valjastamisesta internetin debatointialus-

tan toteuttamiseksi on esitetty toteutuskelpoinen Argument Web -visio (Bex et al. 2013).

Tässäkin käyttäjät ilmaisevat ajatuksensa tekstisyötteellä.

Semanttisella verkkokyselyllä pyritään käyttäjän koko ilmaisun ontologiseen kuvaukseen,

jolloin vapaalle tekstille ei jää sijaa. Semanttisen verkkokyselyn iteraatiokierroksilla voi-

daan reagoida muiden vastauksiin, mutta käyttäjien välistä ajatusten vaihtoa ei ohjata

kuten argumentointialustoilla. Olisi tietysti mahdollista käyttää semanttista verkkokyselyä

myös argumentointialustoilla, jolloin niillä päästäisiin hyödyntämään syötteiden merkitys-

1https://debategraph.org/
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sisällön koneellista tulkintaa.

2.5.3 Vaalikoneista

Voting Advice Application (VAA) -sovellukset ovat sisäiseltä toimintalogiikaltaan monen-

kirjavia, vaikka ne käyttöliittymänsä puolesta ja perusidealtaan ovatkin yhteneviä (Walgra-

ve et al. 2009). Vaalikoneiden on todettu vaikuttavan merkitsevästi ehdokassuosituksiin

niiden tekstisisällön sekä ehdokasosumia laskevien algoritmien välityksellä (Garzia and

Marschall 2012, p. 10). Uudistuksena on ehdotettu keskusteluportaalin tapaista vaaliko-

netta, jolla käyttäjien julkaisuista ja reagoinneista muiden julkaisuihin saadaan dynaamis-

ta dataa tarkempien ehdokassuositusten tuottamiseksi (Terán and Kaskina 2016).

Kun vaalikoneen data kerätään ehdokkailta semanttisella verkkokyselyllä, poistuvat eh-

dokasosumiin mahdollisesti vaikuttavat sovelluksen oman teksti-ilmaisun ja algoritmito-

teutuksen rajapinnat. Ehdokkaat syöttävät kannanottonsa tärkeäksi kokemiinsa aiheisiin

ja perustelevat asiat esittämällä oleelliset syy- ja seuraussuhteet. Äänestäjät pääsevät

tekemään tietohakuja asiasanoilla ja vertailemaan ehdokkaiden näkemyksiä, joita ei ole

monivalintakyselyllä homogenisoitu.
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3. SEMANTTISET VERKKOTEKNOLOGIAT

W3C hallinnoi semanttisen verkon teknologioiden kokoelmaa1, johon sisältyy tiedon ku-

vaamiseen luodut spesifikaatiot RDF (ks. kohta 3.1) ja OWL (ks. kohta 3.4). RDF-doku-

menteilla määritellään verkkoresurssien tietosisällöllistä rakennetta ja virtuaalisia yhteyk-

siä (Hitzler et al. 2009, p. 19). OWL-dokumenteilla määritellään verkkoresurssien ku-

vaamisessa tarvittavia käsitteitä ja ominaisuuksia sekä käsitteiden suhteita (Hitzler et

al. 2009, p. 111). Molempien teknologioiden ilmaisutapa oli alunperin Extensible Mar-

kup Language (XML)2 -tiedostot. Nykyisin merkkauskieliesityksiä on useampia. Pyrkimys

on standardisoida menetelmät, joilla internetin tietolähteitä koskevaa metadataa luodaan

ja tulkitaan. Vapaamuotoinen kuvaustiedon esittäminen olisi normaalia ihmisten välistä

kommunikointia, mihin liittyy monitulkintaisuutta, epävarmuutta, epämääräisyyttä ja ajan

kuluessa muuttuvia merkityksiä (Alexopoulos 2020, ch. 3). Nämä seikat tekevät vapaa-

muotoisen metadatan sähköisestä käsittelystä mahdotonta. Yhteiset standardit ovat edel-

lytys linkitetyn verkkodatan koneavusteiseen hallintaan. Toisaalta mainitut ihmiskommu-

nikaation lieveilmiöt voivat löytää tiensä myös standardien avulla tapahtuvaan tiedonku-

vaukseen. Tämän vuoksi virtuaalisia entiteettejä ja verkkojulkaisuja määrittävät semantti-

set tiedostot sekä näiden tukena käytettävät ontologiat ovat hengeltään ohjelmointikoodin

kaltaisia: yksiselitteisiä, loogisia ja parhaimmillaan myös virheettömiä.

Ihmisen ja koneen sekä koneiden keskinäinen kommunikointi perustuu ns. varattujen

sanojen käsitteeseen. Ohjelmointikielellä laadittavat tietokonekomennot nojaavat kokoel-

maan sanoja, joille on varattu erityinen merkitys ja käyttötapa lähdekoodin ilmaisevissa

tekstitiedostoissa. Ohjelmointikieli voidaan määritellä ontologiana, jossa sanojen merki-

tykset ja suhteet havainnollistetaan (Kouneli et al. 2012). Sovelluksen käyttöliittymä an-

taa käyttäjille yleensä graafisen näyttöikkunan yhteydessä komentopalkin, josta avataan

sovelluksen toimintoalueisiin liittyviä komentojen pudotuslistoja. Nämä komennot ovat so-

velluksen käyttämisen varattua sanastoa, jonka määrittelyt löytyvät käyttöohjeesta. Kun

verkkopalvelin lähettää selaimen pyynnöstä tälle verkkosivun, käyttävät koneet HTTP-

protokollaa ylätason kommunikointiin ja onnistunut tietojen vaihto on mahdollista kyseisen

protokollan varattujen sanojen avulla. Semanttiset verkkoteknologiat laajentavat varattu-

jen sanojen ajatuksen verkossa jaettavan tiedon metadatan tuottamiseen. Tällöin verkko-

1https://www.w3.org/standards/semanticweb/
2https://www.w3.org/TR/xml/
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julkaisija on vastuussa datan kuvaamisesta RDF-tiedostossa, jossa käytetään kyseisen

standardin varattuja sanoja sekä kolmansien osapuolien hallinnoimia ontologioita. Kun

ontologia puolestaan luodaan, kiinnitetään nimetyille käsitteille verkkotunnisteet ja määri-

telmät, jolloin jokaiselle ontologian sanalle varataan haluttu merkitys.

XML-teknologioiden kehitys tämän vuosituhannen vaihteessa mahdollisti lukuisten uusien

XML-perustaisten kielten, kuten RDF, määrittelyn sekä johdatti verkkosivujen julkaisun

XML-aikakauteen. Merkkauskielten säännöstö määritellään tyypillisesti XML Schema De-

finition Language (XSD)1 -kielellä, joka myöskin kuuluu semanttisten verkkoteknologioi-

den välineistöön. Useita päivityksiä kokeneet XML-standardit ovat käyttötavoiltaan yksi-

selitteisiä, mutta niiden soveltamisessa ei tarvitse pakottautua samaan muottiin. Luonnol-

lisestikaan kaikki verkkosivut eivät noudata samaa asettelua. Myös verkkodatan kuvauk-

sessa ja ontologioiden määrittelyssä käytännöt vaihtelevat tarkoitusperien mukaan. Esi-

merkiksi Kansalliskirjaston Finto-sivuston Yleinen suomalainen ontologia (YSO)2 -palve-

lussa käsitteet ryhmitellään aihealueittain ja luokitellaan ylä- sekä alakäsitteiksi ilman

nimettyjä ominaisuuksia. YSO-ontologian käsitekuvauksissa ei viitata Finto-sivuston ul-

kopuolisten ontologiapalveluiden samankaltaisiin käsitteisiin. Kansainvälisesti suositun

Friend of a Friend (FOAF)3 -ontologian suppeassa sosiaalisia (verkko)suhteita käsitte-

levässä sanastossa toimitaan toisin. FOAF-sanastossa käsitteet ovat joko luokkia (esim.

Person, Group, Document), joita on nimetty kourallinen tai näiden ominaisuuksia (esim.

knows, name, title). FOAF-sanaston luokitteluhierarkiassa ei ole tarkoituksenmukaista pu-

hua ylä- tai alakäsitteistä. Käsitteiden määrittelyissä viitataan muiden ontologiapalvelui-

den yhdenmukaisiin käsitteisiin.

3.1 Resource Description Framework (RDF)

RDF-dokumenttien yleinen käyttö verkkoresurssien kuvaamisessa oli tavoitteena jo in-

ternetin voimakkaan kasvun aikoihin 1990-luvun lopulla. Ensimmäiset RDF-teknologian

spesifikaatiot eivät kuitenkaan olleet malliteoreettisesti määriteltyjä. Tämä teki käsittei-

den merkityksistä tulkinnanvaraisia ja teknologian sovellukset olivat usein yhteensopimat-

tomia (Hitzler et al. 2009, p. 73). Vuosien työn jälkeen W3C-yhteisö julkaisi kokoelmaksi

paisuneen joukon määrittely- sekä perehdytysdokumentteja, jotka kattavat eri aspekteja

verkkoresurssien kuvaamisesta. Seuraavassa listataan näistä oleellisimmat.

• RDF 1.1 Primer

Perehdytys RDF-dokumenttien perusajatukseen. Sisältää esimerkkejä liittyen mui-

den spesifikaatioiden hyödyntämiseen.

https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/

1https://www.w3.org/TR/xmlschema11-1/ , https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/
2https://finto.fi/yso/fi/
3http://xmlns.com/foaf/spec/
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• RDF 1.1 Concepts and Abstract Syntax

Ylätason määrittely RDF-tietomallista graafien kokoelmana. Esittelee käsitteet ja

mallit, joiden mukaan erilaiset RDF-perustaiset kielet toimivat.

https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/

• RDF 1.1 XML Syntax

Varsinaisten XML-kielisten RDF-dokumenttien syntaktinen määrittely ja RDF-kielen

esittely. Ohjeistaa RDF-graafien kääntämisessä XML-merkkauskielelle.

https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar/

• RDF Schema (RDFS) 1.1

Määrittelee ontologisen peruskäsitteistön entiteettien ja näiden ominaisuuksien vir-

tuaaliselle mallintamiselle. RDFS-kuvauskieli antaa välineet RDF-graafien semant-

tiseen rikastamiseen.

https://www.w3.org/TR/rdf-schema/

• RDF 1.1 Semantics

RDF- ja RDFS -käsitteistön malliteoreettinen merkitysten määrittely. Ohjeistaa RDF-

tietomallin formaalissa tulkinnassa, jonka mukaan RDF-graafien muokkaukset voi-

daan tehdä totuusarvot säilyttäen.

https://www.w3.org/TR/rdf11-mt/

• RDF 1.1 Test Cases

Kokoelma aineistoja, joilla voi testata tuotetun RDF-teknologiaan liittyvän sovelluk-

sen (esim. RDF-parseri, RDFS-päättelymoottori) toimintaa.

https://www.w3.org/TR/rdf11-testcases/

Edellä listattujen spesifikaatioiden viimeisin merkittävä päivityskierros on tapahtunut vuon-

na 2014, joten RDF-teknologian voi katsoa olevan kypsää käytettäväksi soveltuvissa koh-

teissa. RDF-kuvausten suosio ei ole kuitenkaan lähtenyt sellaiseen kasvuun esimerkik-

si julkisella sektorilla kuin semanttisen verkon puolestapuhujat toivoivat (Mouzakitis et

al. 2017). Suomessa Digi- ja väestötietoviraston Avoin data -palveluportaali1 ei edelly-

tä käyttäjiltään julkaistun datan RDF-kuvauksia (Honkanen 2021, ch. 6.1). Palvelu kui-

tenkin muodostaa tietokantaan lisätystä uudesta verkkojulkaisusta automaattisesti RDF-

kuvauksen, johon aineiston nettisivulla on koneluettava linkki. RDF-tiedostossa annetaan

julkaisun perustiedot, kuten verkkotunniste, otsikko ja julkaisupäiväys. Näissä kuvailuis-

sa hyödynnetään Data Catalog Vocabulary (DCAT)2 -ontologiaa, joka puolestaan käyttää

lukuisia muita sanastoja, kuten edellä mainittua FOAF-ontologiaa.

Avoin data -palvelun tarkastelu edellä antaa tyyppiesimerkin semanttisten verkkotekno-

logioiden käytöstä julkisella sektorilla tänä päivänä. Niitä hyödynnetään, mutta Suomes-

sa lähinnä direktiivien kannustamana (Honkanen 2021, ch. 8). Julkisen sektorin RDF-

1https://www.avoindata.fi
2https://www.w3.org/TR/vocab-dcat-2/
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kuvauksissa keskitytään kansainvälisestikin vain vastaamaan tiedon hakemisen perus-

käyttötapauksiin (Mouzakitis et al. 2017). Jos tiedon tuottaminen tapahtuu joukkoistami-

sen kautta, kuten Avoin data -portaalilla, käyttäjiä ei haluta rasittaa tietojen linkittämisen

tai semanttisen kuvailun problematiikalla. Verkkopalvelun ylläpitäjien toimesta metadata

tulee julkaistuksi, mutta menettely palvelee lähinnä internetin hakukoneita. Toisen esimer-

kin tarjoaa Tilastokeskus, jossa tiedon tuottaminen tapahtuu organisaation sisällä. Tilas-

totutkimuksia on julkaistu avoimen datan periaatteiden mukaan jo vuosia, mutta linkitetyn

tiedon ja erityisesti RDF-teknologian käyttö on ollut vasta kokeiluasteella1. Tilastokeskus

hyödyntääkin Avoin data -portaalia yhtenä julkaisukanavana, mutta ei käytä semanttisia

verkkoteknologioita omalla sivustollaan.

3.1.1 RDF-tietomalli

RDF-tietomalli ilmaisee graafien kokoelmana mahdollisesti suppean tietorakenteen, kuten

verkkoresurssin metadatan, tai laajan tietorakenteen, kuten kattavan ontologian. Suun-

natuissa graafeissa entiteettejä tai literaaliarvoja kuvaavat solmut on yhdistetty toisiinsa

ominaisuuksia kuvaavilla suunnatuilla yhdysviivoilla. RDF-teknologialle omaleimaista on

tiedon esittäminen ns. RDF-tripletteinä, jotka ovat datakolmikoita (S, P, O) koostuen sub-

jektista, predikaatista ja objektista (ks. kuva 3.1). Tripletti on tunnetusti yksinkertaisin tapa

kahden entiteetin välisen nimetyn relaation esittämiseksi (Allemang and Hendler 2011, p.

61). Saman graafin tripletit ovat aina yksilöllisiä eikä triplettilauseita toisteta.

Kuva 3.1. RDF-tripletti.

RDF-teknologian kohdalla kielioppisäännöillä ei ole painoarvoa, vaan tripletti-ilmaisu tar-

koittaa kahden entiteetin välisen suhteen ilmaisua. Tapauksia on pääsääntöisesti kahta

laatua.

• Entiteetillä (S) on suhde (relaatio) (P) entiteetin (O) kanssa. Esimerkiksi:

<Suomen> <pääkaupunki on> <Helsinki>.

• Entiteetillä (S) on ominaisuus (P), jolla on arvo (O). Esimerkiksi:

<Helsingin> <väkiluku on> <558457>.

RDF-graafeissa voi olla myös tyhjiä solmuja, joilla on tietosisältönään graafin kontekstis-

sa solmun identifioiva merkkijono. Näitä tarvitaan, kun käsitteelle ei ole asetettu verkko-

1https://www.stat.fi/org/avoindata/index.html
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tunnistetta. Tällöin kyseinen solmu on vain RDF-graafinsa paikallisessa käytössä. Tyhjä

solmu voi olla joko subjekti tai objekti.

<Helsingin> <metrolinja> <id=M1>

<id=M1> <listan alkio> <Matinkylä>

<id=M1> <listan alkio> <Niittykumpu> ...

RDF-graafista ja siinä esiintyvästä tyhjästä solmusta annetaan formaali esimerkki liittees-

sä A. Tähän palataan myöhemmin.

Tripleteillä voidaan ilmaista RDF-tietomallin mukaisesti suunnatun graafin jokainen sol-

mu, eli entiteetit ja literaaliarvot sekä solmujen välillä vallitsevat yhteydet sekä entiteet-

tien ominaisuudet. Tripletin (S, P, O) kaikkien alkioiden arvoksi asetetaan verkkotunniste,

kun ei ilmaista jonkin ominaisuuden literaaliarvoa, joita puolestaan asetetaan ainoastaan

objekteille. Verkkotunnisteet ovat nykyisin Internationalized Resource Identifier (IRI)1 -

spesifikaation mukaisia merkkijonoja. Kun tiedon RDF-kuvauksessa hyödynnetään RDF-

tai RDFS-käsitteitä, tai käytetään jonkin asiayhteyden ontologiaa, muodostetaan triplet-

tejä varatuista sanoista. Näille on määritelty merkitykset, jotka on kiinnitetty käsitteisiin

yksilöllisesti IRI-verkkotunnisteilla. Semanttisen verkon idea on, että koneille voidaan oh-

jelmoida haluttuja tiedonkäsittelyn päättelysääntöjä, kun pystytään ohjelmallisesti tunnis-

tamaan internetin virtuaaliset entiteetit ja näitä kuvaavat käsitteet (Jain and Singh 2013).

Näin esimerkiksi Helsingin kaupungista voidaan julkaista koneluettavaa tietoa, kun kau-

punki sekä sen ominaisuudet ilmaistaan RDF-tripleteissä niiden IRI-tunnisteilla.

Helsingin kaupungilla on useita sen verkkoidentiteetin ilmaisevia IRI-tunnisteita. Erilaiset

verkkopalvelut, kuten DBPedia ja GeoNames ovat asettaneet virtuaaliselle Helsingille pal-

veluidensa verkkoalustoilla yhden tai useamman yksilöllisen verkkotunnisteen.

http://dbpedia.org/resource/Helsinki

http://sws.geonames.org/658225/

Edelliset ovat Uniform Resource Locator (URL) -verkko-osoitteita, jotka voi syöttää selai-

men osoitekenttään ladatakseen internetistä XHTML-sivun. Nämä kelpaavat myös Hel-

singin virtuaalisiksi tunnuskoodeiksi. Ongelmaksi voi muodostua kaikkien Helsingin vir-

tuaalisten synonyymien selvittäminen. Pelkästään DBPedian Helsinkiä kuvaavassa RDF-

tiedostossa2 listataan useita kymmeniä erilaisia Helsingin IRI-tunnisteita. Suurin osa niis-

tä juontaa juurensa DBPedian käytännöstä kääntää kaupunkien IRI-tunnisteet eri kielille.

Verkkotunnisteen ei tarvitse aina olla URL-osoite. Sen voi muodostaa myös käyttäen

alkuosana itse hallinnoimansa kotisivun URL-osoitetta, jonka loppuun kauttaviivan tai

risuaidan jälkeen liitetään yksilöllinen merkkijono3. Uniform Resource Identifier (URI)-

1https://www.w3.org/International/articles/idn-and-iri/
2https://dbpedia.org/data/Helsinki.rdf
3https://www.w3.org/2001/sw/BestPractices/VM/http-examples/2006-01-18/#naming
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verkkotunnisteesta puhutaan erityisesti, kun kyseessä ei ole dataa säilyttävä verkko-

osoite. Kuvassa 3.2 esitetään verkkotunnisteiden kattavuushierarkia.

  

IRI
Hyväksytään lähes kaikki

Unicode-merkit.

URI
Verkkotunniste. Ei 

välttämättä tietolähde.

URL
Verkkoresurssin osoite 

ASCII-merkistöllä.

Kuva 3.2. Verkkotunnisteiden kattavuushierarkia.

Kun halutaan ilmaista Helsingin väkiluku RDF-triplettinä, asia on suoraviivainen operaatio

esimerkiksi GeoNames-verkkopalvelun1 ontologiaa hyödyntämällä.

(S) <https://sws.geonames.org/658225/> (URL)

(P) <https://www.geonames.org/ontology#population> (URI)

(O) "558457"��<https://www.w3.org/TR/xmlschema11-2/#integer>

Edellisistä alkioista muodostetaan N-Triples-merkkauksen2 mukainen tripletti, eli RDF-

lause, kirjoittamalla ne samalle riville peräkkäin ja piste perään. Literaaliarvojen yhtey-

dessä ilmoitetaan myös niiden tietotyyppi, joka on määritelty IRI-tunnisteen ilmaisemas-

sa kohdassa XSD-spesifikaatiossa. RDF-dokumentit eivät välttämättä ole vaikeaselkoisia

verkkotunnisteiden triplettilistauksia, kuten N-Triples-merkkauksessa. RDF/XML -merk-

kauksen dokumenteissa hyödynnetään XML-konventioita, kuten puurakenteisuutta ja pa-

rametriarvoja. RDF-graafien dokumenttimuotoiseen esittämiseen on tarjolla lukuisia me-

netelmiä. Näistä mainitaan seuraavassa alakohdassa (ks. 3.1.2) esimerkkejä.

RDF-tietomallin triplettiesitys perustuu teoreettisemmin3 tarkastellen loogisiin lausekkei-

siin. Tällöin subjektilla, objektilla sekä näiden välisellä predikaattioperaattorilla ilmaistaan

jokin maailmaa kuvaava oletettavasti tosi väite. RDF-dokumentin tripletit muodostavat täl-

laisten väitteiden loogisen konjunktion, joka vastaa dokumentoitua RDF-graafia. Kahta

1https://www.geonames.org/ontology/ontology_v3.2.rdf
2https://www.w3.org/TR/n-triples/
3https://www.w3.org/TR/rdf11-concepts/#entailment
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graafia vertailtaessa pätevät myös propositiologiikan perussäännöt, joita ei tässä yhtey-

dessä kerrata.

3.1.2 RDF-syntaksi

RDF-dokumenttien perusajatuksena on graafien esittäminen tekstimuodossa listaamalla

RDF-triplettejä merkkauskielellä. Nykyisin ohjelmistonkehittäjä voi valita tarkoitukseen so-

pivan tekstimerkkauksen sovelluksen tarpeiden mukaan, mikäli hän sattuu olemaan RDF-

dokumentteja tuottava osapuoli. Tarjolla on ihmisluettavaa, nopeammin prosessoitavaa,

tiiviisti pakattavaa ja erilaisille ohjelmointikielille suunnattuja vaihtoehtoja. Seuraavassa

muutamia esimerkkejä W3C-yhteisön tukemista RDF-merkkauskielistä.

1. RDF/XML

Yleisesti käytetty XML-pohjainen dokumenttityyppi. Hidas prosessoitava eikä kovin

tiivis esitys RDF-graafista. Puurakenteisuuden vuoksi ei tue suoraan triplettiesitys-

tä, mitä teknologian kehittäjät ovat pitäneet myöhemmin virheenä1.

https://www.w3.org/TR/rdf-syntax-grammar

2. Turtle

Terse RDF Triple Language on nimenomaisesti RDF-graafeja varten kehitetty merk-

kauskieli. Tämä on laajennos suositulle N-Triples-merkkaukselle. Laajennos luotiin

lisäämällä vähempää suosiota nauttineesta Notation 3 -merkkauskielestä parhaat

piirteet N-Triples-kielen sääntöihin.

https://www.w3.org/TeamSubmission/turtle/

3. JSON-LD

JavaScript Object Notation for Linked Data on erityisesti JavaScript-kielisten verk-

kosovellusten tarpeisiin luotu spesifikaatio. Perinteiset JSON-verkkorajapinnat voi-

daan tämän avulla laajentaa sisältämään myös RDF-kuvaukset tietolähteistä.

https://www.w3.org/TR/json-ld/

4. XHTML+RDFa

XHTML+RDFa on XHTML-dokumenttien, eli verkkosivujen, laajennos RDF-attri-

buuteilla. Tällä menetelmällä voidaan verkkodataa koskeva RDF-kuvaus upottaa

kyseisen nettisivun lähdekoodiin.

https://www.w3.org/TR/xhtml-rdfa/

RDF-tiedostoissa käsitteitä yksilöidään IRI-tunnisteilla. Eri ontologiat erotetaan omiin kon-

teksteihinsa asettamalla näille yksilölliset nimiavaruudet. Yleisesti käytetyillä ontologioil-

la on vakiintuneet nimiavaruustunnisteet, jotka edustavat ontologian IRI-tunnisteiden sa-

mana pysyvää alkuosaa. RDF/XML-kielessä nimiavaruudet (namespace) esitellään RDF-

juurielementin xmlns-attribuuteilla. RDF-tripletit ovat XML-elementtejä, joissa rdf:about-

1http://chatlogs.planetrdf.com/swig/2012-02-06.html#T15-19-01-1
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attribuutti kertoo subjektin. Elementtinimenä on usein rdf:Description ja lapsielemen-

tit kuvaavat tällöin subjektiin liittyvät tripletit. Elementtinimi voi myös olla jokin erityinen on-

tologian sana, joka usein kuvaa yhden kyseiseen subjektiin liittyvän tyyppi-ominaisuuden

(ks. kuva 3.3). XML-muotoisen RDF-dokumentin ja siihen liittyvän RDF-graafin yhteyttä

havainnollistetaan myös liitteessä A.

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/terms/">

<!-- Muita määrittelyjä ... -->

  <owl:Class rdf:about="http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Individual">

    <rdfs:label xml:lang="sv">Individualbegrepp</ rdfs:label>

    <rdfs:label xml:lang="fi">Yksilökäsite</rdfs:label>

    <rdfs:label xml:lang="en">Individual concept</ rdfs:label>

  </owl:Class>

<!-- Muita määrittelyjä ... -->

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"

    xmlns:isothes="http://purl.org/iso25964/skos-thes#"

    xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"

</rdf:RDF>
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Kuva 3.3. RDF/XML-tiedoston osa.

Turtle-kielessä nimiavaruudet listataan dokumentin alussa @prefix-komentoina. Tripletit

listataan näiden jälkeen ja yhteen subjektiin voi liittyä useampi määrittely puolipisteellä

erotettuna. Samaan (subjekti-)predikaattiin voi vielä liittyä useampi objekti pilkulla erotet-

tuna. Jokainen komento päättyy pisteeseen ja kaikki IRI-tunnisteet ympäröidään kulma-

sulkeisiin. Literaaliarvojen perään liitetään tietotyyppi tai kielitunnus (ks. kuva 3.4).

@prefix dc: <http://purl.org/dc/terms/> .

@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .

# Muita määrittelyjä ...

<http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Individual>

  rdfs:label "Individualbegrepp"@sv, 

             "Yksilökäsite"@fi, 

@prefix yso: <http://www.yso.fi/onto/yso/> .

@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .

             "Individual concept"@en ;

  a owl:Class .

# Muita määrittelyja ...
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Kuva 3.4. Turtle-tiedoston osa.

Edelliset esimerkit ovat otteita Finto-ontologiapalvelun Helsinki City Marathon -tapahtu-
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maa1 kuvaavista RDF-tiedostoista. Molemmissa otteissa esitellään 4 triplettiä, joista yh-

den tarkoituksena on määritellä annettu IRI-tunniste ontologian luokaksi. Tällä on vielä

ominaisuuksina annetut nimet (label) ruotsiksi, suomeksi ja englanniksi (ks. kuva 3.5).

http://www.w3.org/2002/07/owl#Class

http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Individual

"Yksilökäsite"@fi

rdfs:label

"Individual concept"@en

rdf:type

rdfs:label

"Individualbegrepp"@sv

rdfs:label

Kuva 3.5. RDF-kuvauksen osagraafi.

Otteiden alkuperäisissä RDF-kuvauksissa kyseisellä OWL-luokaksi määritellyllä verkko-

tunnisteella ilmaistaan, että Helsinki City Marathon -tapahtuma on Yleisessä suomalai-

sessa ontologiassa (YSO) muiden tyyppien lisäksi Yksilökäsite-tyyppiä. Käsitteet ovat ta-

vanomaisesti useaa erilaista tyyppiä.

JSON-LD-dokumenttina ilmaistu juoksutapahtuman RDF-osakuvaus on tarkasteltavissa

liitteessä B. Turtle-kielen tripletti-esityksen konventiot (kuva 3.4, rivit 13–14) tiivistävät

RDF-kuvauksen ilmaisua huomattavasti. Esimerkin kokonaisten RDF-dokumenttien tie-

dostokoot ovat: Turtle 1,8kB (0,9kB kompressoituna), RDF/XML: 3,5kB (1,0kB), JSON-

LD: 5,8kB (1,1kB).

Tyhjiä solmuja tarvitaan silloin, kun RDF-tripletin subjektilla tai objektilla ei ole IRI-tunnis-

tetta, johon olisi kiinnitetty kyseiselle käsitteelle määritelty merkitys. Esimerkiksi Helsin-

gin kahdella metrolinjalla (M1 ja M2) on tällä hetkellä nettisivut Helsingin seudun lii-

kenteen reittioppaassa ja wikipediassa, mutta ei minkäänlaista IRI-tunnistetta DBPedia-

palvelussa. Helsingin metroasemille löytyy sekä yhteinen tunniste2 että jokaiselle ase-

malle vielä erikseen. DBPedia-palvelussa on kaikki asemat listaava RDF-kuvaus3, johon

voitaisiin lisätä rivit ilmaisemaan molempiin metrolinjoihin kuuluvat asemat. Liitteessä A

näytetään yksi tapa linjan M1 osalta. DBPedia-palvelun ontologiassa on määritelty käsi-

1http://finto.fi/yso/fi/page/p20538
2http://dbpedia.org/resource/Category:Helsinki_Metro_stations
3https://dbpedia.org/data/Category:Helsinki_Metro_stations.rdf
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te dbo:RailwayLine, jota esimerkissä hyödynnetään. Järjestetyn listan käsite rdf:Seq

on vuorostaan RDF-kielen perussanastoa. Tyhjälle solulle on asetettu RDF-dokumentin

sisäinen ID-tunniste, johon voidaan viitata dokumentin muista osista.

3.1.3 RDF-sanastot

Rajattujen aihealueiden käsitemäärittelyjä, eli ontologioita hyödynnetään käytännössä

kaikissa RDF-graafeissa. Semanttisten verkkoteknologioiden spesifikaatiotkin jo määrit-

televät omat käsitesanastonsa, joilla ontologioita luodaan. Liitteessä C esitetään tiiviisti

kaiken perustana olevat RDF- ja RDFS-luokat sekä -ominaisuudet. Ontologia voi kui-

tenkin olla erittäin laajakin hanke, kuten Finto-sivustolla joukkoistamisen voimin kasva-

va Yleinen suomalainen ontologia osoittaa. RDF-sanastoiksi (RDF vocabularies) kutsu-

taan RDF-merkkauskielellä julkaistuja ontologioita, jotka itsessäänkin ovat RDF-graafeja.

Graafirakenteen synnyttää käsitteiden välille määriteltävät suhteet, jotka perustasolla liit-

tyvät joukko-oppiin pohjautuvaan luokitteluun ja ominaisuuksien lähtö- ja maalijoukkojen

asettamiseen.

Tärkeä ontologia hierarkisiin aihealueisiin jaettavien sanastojen tuotannossa on Simple

Knowledge Organization System (SKOS)1, joka tarjoaa välineet käsitteiden semanttiseen

luokitteluun ylä- ja alakäsitteiden alle. Tästä sanastojen tuottamisen ja verkkojakamisen

standardista on muodostunut yksi kivijalka muiden semanttisten verkkoteknologioiden

joukossa (Allemang and Hendler 2011, p. 207).

Eri maiden kansallisten ontologiapalvelujen ohella nykyisin on tarjolla kourallinen laajas-

ti käytettyjä W3C-yhteisön tukemia englanninkielisiä ontologioita2. RDF-dokumentissa il-

maistaan aina selkeästi ontologian nimiavaruuden kirjainlyhennettä käyttäen, minkä sa-

naston käsitteestä on kysymys. RDF-syntaksia esittelevän alakohdan esimerkeissä (ks.

kuvat 3.3 ja 3.4) on punaisella ympäröity OWL-nimiavaruuden asettaminen sekä kysei-

sen sanaston Class-käsitteen käyttö RDF-kuvauksessa. Edellä mainittujen tiedostojen

nimiavaruuksien asetuksista ilmenee myös, että säännönmukaisesti ontologioiden RDF-

kuvauksissa hyödynnetään muita ontologioita.

Eri ontologioissa määritellään joiltain osin samoja käsitteitä erilaisin vivahtein. Käsitteiden

tarpeeton uudelleenmäärittely ei ole suotavaa. Kenelläkään ei silti ole yksinoikeutta min-

kään käsitemääritelmän kiinnittämiselle. Linkitetyn semanttisen verkon perusfilosofiaan

kuuluu, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa mistä tahansa (Allemang and Hendler

2011, p. 151). Asioiden helpottamiseksi on syytä tunnistaa omien metadatan laadinnan

tarpeiden viitekehys ja valita apuvälineet sen mukaan. Esimerkiksi Schema.org3-sanasto

1https://www.w3.org/TR/skos-reference/
2https://www.w3.org/wiki/Good_Ontologies
3https://schema.org/docs/full.html
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on suunnattu verkkojulkaisujen kuvaamiseen. Dublin Core1 -sanasto on luotu ensisijai-

sesti bibliografisen metadatan luomiseen. Aiemmin mainittu FOAF-sanasto on yleisesti

käytössä virtuaalihenkilöiden semanttisessa kuvaamisessa.

On oleellista tehdä ero käyttötapauksien välille, joissa RDF-sanastoja hyödynnetään on-

tologian luomisessa ja milloin taas esimerkiksi kuvataan yksittäisiä verkkoresursseja ha-

kukoneita varten. Ontologian tuottamisen voi rinnastaa ohjelmiston tuottamiseen (Hitzler

et al. 2009, p. 307) ja tällöin turvaudutaan apuohjelmiin, ts. apuontologioihin, jotka ovat

läpäisseet käyttäjäyhteisön arviointiseulan. RDF-sanastoja laadittaessa käytetään tarkoi-

tukseen tuotettujen spesifikaatioiden sanastoja (RDF, RDFS, OWL, SKOS), mutta apuna

hyödynnetään myös vakiintuneita aihealueiden sanastoja käsitteiden uudelleenmääritte-

lyn välttämiseksi.

3.2 SPARQL-kyselykieli

RDF-graafeihin kohdistuvat tietokyselyt toteutetaan SPARQL-spesifikaatioissa määritel-

lyllä kyselykielellä. Kuten edellä, liittyy tähänkin W3C-yhteisön tuottamaan teknologiaan

kokoelma dokumentteja. Nämä konkretisoivat, kuinka RDF-tietomallin mukaista dataa

käsitellään ohjelmallisesti RDF-tietokantapalvelimen kanssa asioitaessa. Kyselyjen syn-

taksi on osaksi tuttua relaatiotietokantojen SQL-kyselykielestä, mutta relaatiomallin ja

graafidatan eroavaisuudet näkyvät luonnollisesti menettelytavoissa. SPARQL-kielen ja

-protokollan määrittelyssä on seurattu W3C-yhteisön julkaisemaa kartoitusdokumenttia2,

jossa esitellään perustavanlaatuisia RDF-graafitietokannan käyttötapauksia ja listataan

näistä kumpuavia vaatimusmäärittelyjä. SPARQL-kielen komennoista annetaan seuraa-

vissa alakohdissa muutamia esimerkkejä. Tyhjentävän perehdytyksen tarjoavat alla lue-

teltavat W3C-dokumentit.

1. SPARQL 1.1 Overview

SPARQL-teknologian ja siihen liittyvän W3C-dokumentaation esittely.

https://www.w3.org/TR/sparql11-overview/

2. SPARQL 1.1 Query Language

RDF-graafien tietokyselyihin käytetyn kielen määrittely.

https://www.w3.org/TR/sparql11-query/

3. SPARQL 1.1 Update

RDF-graafien hallinto- ja sisältöpäivityksiin käytetyn kielen määrittely. Tämä on syn-

taktisesti yhtenevä yllä mainitun kyselykielen kanssa.

https://www.w3.org/TR/sparql11-update/

1https://dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/
2https://www.w3.org/TR/rdf-dawg-uc/
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4. SPARQL 1.1 Protocol

Määrittelee tiedonsiirron menettelytavat SPARQL-protokollapalvelimen, eli RDF-

tietokannan ja asiakaskoneen välisten kyselyjen ja vastausten välittämiseksi.

https://www.w3.org/TR/sparql11-protocol/

5. SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol

Määrittelee virtaviivaistetun HTTP-komentoihin perustuvan tiedonsiirtoprotokollan

SPARQL-tiedonvälitykseen. Toiminnallisuus on rajoitetumpaa, mutta soveltuu REST-

henkiseen RDF-graafien käsittelyyn.

https://www.w3.org/TR/sparql11-http-rdf-update/

3.2.1 Graafimallit

SPARQL-kyselyt perustuvat annettujen graafien paikantamiseen graafitietokannasta. Ky-

selyn hakuohjeeksi annetaan triplettien kokoelma, jota kutsutaan graafimalliksi (graph

pattern). Esimerkiksi haettaessa jonkin tunnetun entiteetin talletettuja ominaisuuksia ja

niiden arvoja RDF-tietokannasta voidaan hakuehdon graafimalli ilmaista intuitiivisesti yh-

dellä tripletillä (S, ?P, ?O). Subjektia edustava IRI-tunniste on tiedossa ja kaikkia muita sa-

maan subjektiin liittyviä triplettejä haetaan. Formaalisti tripletin data-alkiot valitaan erillisis-

tä joukoista I (IRI-tunnisteet), B (tyhjät solut) ja L (literaaliarvot). Graafimallin tripleteissä

mikä tahansa data-alkio voi lisäksi olla muuttuja edellisten kanssa erillisestä joukosta V .

Tällöin graafimallin tripletit ovat muotoa t(S, P,O) ∈ (I∪B∪V )×(I∪V )×(I∪B∪L∪
V ). SPARQL-moottori etsii RDF-tietokannasta kaikki osagraafit, jotka vastaavat annettua

graafimallia. Triplettien joukkoa voidaan vielä karsia usealla FILTER-komennolla. Erillisten

graafimallien vastaustriplettien joukkoja voidaan myös yhdistää UNION-komennoilla.

Haettavaa tietoa ilmaistaan graafimallissa muuttujilla. Näillä voidaan myös muodostaa

polku, joka edustaa haettavan tiedon sisältävää graafimallia. Graafipolun muodostami-

nen on ylipäätään mahdollista, kun yhden tripletin objekti on seuraavan tripletin subjekti

ja niin edelleen. Erillisissä tripleteissä subjektin ja objektin paikalla esiintyvä sama muut-

tuja luo SPARQL-kyselyn graafimalliin dataliitoskohdan (Allemang and Hendler 2011, p.

69), jossa kyselyssä käsiteltävien triplettien joukko saattaa kasvaa eksponentiaalisesti.

Vastaavalla tavalla relaatiotietokannoissa tietotaulujen dataliitokset kasvattavat käsiteltä-

vän datan määrää. Graafimallien laatimisesta annetaan esimerkkejä seuraavissa alakoh-

dissa.

3.2.2 Tietokyselyt (SELECT, ASK, CONSTRUCT, DESCRIBE)

SPARQL lainaa kyselysyntaksinsa perusmuodon ja varatut sanat osittain SQL-kielestä.

SELECT-kyselyllä (ks. kuva 3.6) saadaan vastaukseksi relaatiotietokantojen tapaan tu-

lostietotaulu. Tässä on sarake jokaiselle kysytylle muuttujalle ja riveillä annetaan tieto-
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haun ehdot täyttävät vastaukset. WHERE-hakuehdot esitetään triplettien kokoelmana.

Tämä muodostaa graafimallin, jota vastaavia osagraafeja SPARQL-moottori etsii RDF-

tietokannasta. Jokainen löydetty osagraafi antaa yhden rivin vastaustaulukkoon. Osa-

graafeissa voi esiintyä samoja solmuja, joten tulostietotaulussa voi myös olla samoja ri-

vejä, jotka voidaan karsia DISTINCT-lisäkomennolla kuten SQL-kielessäkin.

SPARQL-kyselyn muuttujat ilmaistaan merkkijonon aloittavalla kysymerkillä. Apumuuttu-

jia voi esiintyä myös hakuehdon graafimallissa, mutta ainoastaan SELECT-avainsanan

jälkeiset muuttujat ilmoitetaan tulostaulukossa.

PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

 

SELECT ?nimi ?päivitetty ?tapahtuma

  WHERE {
    ?kategoria skos:prefLabel "urheilukilpailut"@fi.

    ?tapahtuma skos:inScheme <http://www.yso.fi/onto/yso/>;

               skos:broader ?kategoria;

               dc:modified ?päivitetty;

               skos:prefLabel ?nimi.

    FILTER (?päivitetty > "2022-12-31"^^xsd:date)

    FILTER (lang(?nimi) = "fi")

  }

  ORDER BY ?päivitetty

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

FROM <http://example.org/graph_uri> # ilman tätä => default-graafi   6

16

Kuva 3.6. SPARQL-kielen SELECT-kysely.

Kyselyn sanastojen nimiavaruuksien asettaminen muistuttaa ja graafimallin triplettien esit-

täminen jäljittelee Turtle-merkkauskielen (ks. 3.1.2) käytäntöjä. Vastausten joukkoa voi-

daan suodattaa FILTER-komennoilla, kun muuttuja-arvojen halutaan kuuluvan tietylle ar-

voalueelle. SPARQL tarjoaa joukon apufunktioita triplettien alkioarvojen tiedusteluun ja

asettamiseen. Kuvan 3.6 esimerkissä on haluttu tietää suomenkieliset nimet tapahtumil-

le, jolloin lang()-funktio antaa näille merkkijonoille kielitunnuksen "fi". Esimerkissä ky-

sellään YSO-ontologian käsitejärjestelmästä urheilukilpailut-yläkäsitteen alaisten käsittei-

den, oletettavasti urheilutapahtumien, tietoja (rivit 5,8–12). Näistä valitaan ne tapahtumat,

joiden RDF-kuvauksia on YSO:ssa päivitetty tämän vuoden (2023) puolella (rivi 13). Edel-

leen valitaan tuloksiin vain suomenkieliset tapahtumien nimet (rivi 14). Lopuksi halutaan

tulostiedot laskevaan järjestykseen päivitysajankohdan perusteella (rivi 16). Kun kysely

(ilman riviä 6) lähetetään Finto-sivuston SPARQL-palveluosoitteeseen, saadaan muuta-

man vastausrivin tiedot paluupostissa. Taulukossa 3.1 rivit 2 ja 3 esittävät saman käsit-

teen synonyymit. Literaaliarvojen kanssa annetaan tietotyyppi tai kielitunnus. Tapahtuma-
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sarakkeen IRI-tunnisteilla on alkuosana http://www.yso.fi/onto/yso/.

Taulukko 3.1. Vastaus SPARQL SELECT-kyselyyn.

nimi päivitetty tapahtuma

"cup-kilpailut"@fi "2023-01-25"ˆˆxsd:date <...p22272>

"Euroopan mestaruuskilpailut"@fi "2023-01-27"ˆˆxsd:date <...p5584>

"Euroopan mestaruuskisat"@fi "2023-01-27"ˆˆxsd:date <...p5584>

: : :

ASK-kyselyllä saadaan SPARQL-palvelusta totuusarvoinen (true/false) vastaus kysymyk-

seen, löytyykö RDF-tietokannasta yhtään osagraafia, joka vastaa lähetettyä graafimallia.

Kyselyyn ei liitetä vastaustietoja edustavia muuttujia, koska vastaustaulukkoa ei odoteta.

Ainoastaan kyselyehdon graafimalli kirjataan ASK-sanan jälkeen. Mikäli edellisen esimer-

kin (ks. kuva 3.6) WHERE-sana (rivi 7) korvataan ASK-sanalla ja rivit 5, 6 ja 16 poistetaan,

suoritetaan siis ASK-komento ja vastaukseksi saadaan true.

CONSTRUCT-kyselyllä saadaan vastaukseksi RDF-graafi. Tämän rakennusohjeeksi an-

netaan yksi graafimalli ja tietohaun ehdoksi annetaan SELECT-kyselyn tapaan toinen

graafimalli. Vastauksen RDF-graafiin tulevat kaikki annettuun rakennusmalliin sopivat tie-

tohaussa löydetyt tripletit sekä rakennusmallissa kirjatut ilman muuttujaa esiintyvät triple-

tit. Mahdolliset virhetripletit, kuten literaaliarvon muulla kuin objektin paikalla sisältävät,

karsitaan pois. Liitteessä E annetaan esimerkki CONSTRUCT-kyselystä YSO-ontologialle

ja vastausgraafi esitetään visuaalisesti. Kyselyn annetussa graafimallissa käytetään Turtle-

konventiota, jossa tyhjä solmu ilmaistaan tyhjinä hakasulkeina. Samassa tripletissä lyhen-

netään RDF-kielen rdf:type -ominaisuus Turtlen ’a’-ilmaisulla. Palvelimen vastaukses-

sa on tämän vuoksi tripletin predikaattina koko IRI-tunniste, koska nimiavaruuslyhennettä

ei käytetty. Tyhjälle solmulle SPARQL-palvelu on arponut ID-tunnistemerkkijonon. Kos-

ka hakuehdon graafimallissa ei tässä esimerkissä valittu nimenomaisesti suomenkielistä

informaatiota, saadaan tulosgraafiin otsikkotieto englanniksi. YSO-ontologian käsitemää-

ritelmät on pääosin julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

CONSTRUCT-kyselyn käyttökohteet ovat moninaiset. RDF-tietokannasta halutaan luon-

nollisesti hakea annettuja ehtoja vastaavia osagraafeja. Vastaus voidaan lisäksi koos-

taa juuri halutusta aineksesta ja täydentää tarvittaessa annetuilla lisätiedoilla. Data pa-

lautetaan triplettilistauksena tai talletetaan sellaisenaan haluttuun RDF-tietokantaan ja

-graafiin. CONSTRUCT-kyselyä voidaan hyödyntää myös RDF-tietomallin mukaiseen da-

taan liittyvien päättelysääntöjen ja rajoitusten määrittelemisessä (Allemang and Hend-

ler 2011, p. 88). Tällöin CONSTRUCT-kysely toimii RDF-sanaston tiiviinä käyttöohjeena.

Myös RDF-sanaston ja itse semanttisen verkkosovelluksen kehitystyössä tulee tarpeita

testata uusia käsitemääritelmiä ja ominaisuuksia. CONSTRUCT-kyselyllä saadaan tietoa

RDF-tietokantaan suunniteltujen muokkausten vaikutuksista ennen varsinaista päivityso-
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peraatiota.

DESCRIBE-kyselyllä pyydetään tietoa komennossa ilmaistuihin RDF-tietokannan enti-

teetteihin liittyen. Kyselyn lähettäjällä on mahdollisuus esittää muuttujilla sekä WHERE-

hakuehdon graafimallilla, millaiseen osagraafiin liittyvistä data-alkioista on kysymys. Yk-

sinkertaisimmillaan komentoon kelpaa yksi IRI-tunniste.

DESCRIBE <http://www.yso.fi/onto/yso/p1934>

Finto-sivuston SPARQL-palvelu vastaa edelliseen urheilukilpailut-yläkäsitettä edustavan

IRI-tunnisteen kuvauspyyntöön lähettämällä takaisin kaikki tripletit, joissa tämä esiintyy

subjektina. SPARQL-palvelun tuottajalla on vapaus valita, kuinka DESCRIBE-kyselyihin

vastataan. Finto-sivuston käytäntö on tarjota tiedot kysyttyjen entiteettisolmujen poispäin

suunnatusta lähiympäristöstä.

3.2.3 Graafien hallinnointi (CREATE, DROP, COPY, MOVE, ADD)

RDF-graafien luominen ja poistaminen SPARQL-palvelun kautta ovat SQL-kielestä tut-

tuja komentoja. Hallinnolliset operaatiot eivät yleisesti kuitenkaan ole RDF-tietomallin

universaalin yhtenäisyyden vuoksi samalla tavalla työllistäviä kuin relaatiotietokannois-

sa. Graafista tarvitsee tietää vain IRI-tunniste, johon kaikki mahdolliset komennot liittyvät.

Taulukossa 3.2 esitetään tiiviisti SPARQL Update 1.1 -spesifikaatiossa määritellyt RDF-

graafien hallinnolliset komennot. Näistä annetaan esimerkit vain yleisimpiin käyttötapauk-

siin liittyen. Tyhjentävät syntaksin variaatiot löytyvät määrittelydokumentista.

Taulukko 3.2. SPARQL-komennot RDF-graafien hallinnointiin.

Komento Selite Esimerkki

CREATE Graafi luodaan. CREATE GRAPH someIRI

DROP Graafi ja sen sisältö poistetaan. DROP someIRI

COPY Graafin sisältö kopioidaan toiselle IRI-
tunnisteelle (graafille). Kohteen mah-
dollinen vanha sisältö menetetään.

COPY someIRI TO destIRI

MOVE Graafin sisältö kopioidaan toiselle IRI-
tunnisteelle. Kohteen mahdollinen van-
ha sisältö menetetään. Lähteen graafi
poistetaan.

MOVE someIRI TO destIRI

ADD Graafin sisältö kopioidaan toiselle IRI-
tunnisteelle. Kohteen ja lähteen vanha
sisältö säilytetään.

ADD someIRI TO destIRI
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3.2.4 Päivityskyselyt (INSERT, DELETE, LOAD, CLEAR)

SPARQL-päivityskysely koostuu yhdestä tai useammasta operaatiosta. Operaatiosarjan

tapauksessa yhdenkin epäonnistuessa kaikki tehdyt muokkaukset perutaan. Tässä ala-

kohdassa annetaan tiiviit kuvaukset päivityskyselyistä. Liitteessä F esitellään INSERT-

ja DELETE-kyselyjen esimerkkejä. SPARQL 1.1 Update -spesifikaatiossa päivityskyselyt

määritellään tyhjentävästi.

INSERT-kyselyllä lisätään annetut tripletit joko oletusgraafiin tai annettuun graafiin. Mi-

käli annettua graafia ei ole, se luodaan. Tyhjän triplettilistan tapauksessa ei tehdä mi-

tään. Tripleteissä esiintyvät tyhjät solmut talletetaan kohdegraafiin uusina ID-entiteetteinä.

Muuttujia ei sallita. Turtle-kielen literaalimerkkijonot ovat oletusarvoisesti merkkijonotyyp-

piä, joten liitteen F esimerkeissä voidaan merkkijonon tyyppi jättää pois.

DELETE-kyselyllä poistetaan annetut tripletit RDF-tietokannan graafista. Tyhjiä solmuja

tai muuttujia ei sallita poistettavien listassa. Mikäli triplettejä halutaan poistaa jollain eh-

dolla, käytetään muuttujia graafimallissa WHERE-lisäkomennon jälkeen. Kyse on tällöin

itse asiassa karsitusta DELETE/INSERT-kyselystä.

DELETE/INSERT-kysely hyödyntää muuttujia sekä WHERE-hakuehdon graafimallia ope-

raation kohdetriplettien paikantamiseksi. Kyselyssä voidaan suorittaa poisto ja lisäys tai

vain toinen operaatioista. Tyhjän subjektisolmun sisältävän tripletin poistaminen onnistuu

hakuehtoa hyödyntämällä (ks. liite F). Tällöin tyhjän solmun ympäristöstä on oltava yk-

silöivää tietoa, jos sen ID-tunnus on tuntematon. Myös pelkkä INSERT-kysely voidaan

siis suorittaa tarvittaessa hakuehdolla. Tällöin esimerkiksi ominaisuuksia (predikaatti ja

objekti) lisätään vain tietyille subjekteille.

LOAD-kysely lataa IRI-tunnisteen ilmaisemasta kohteesta RDF-dokumentin ja lisää sen

tripletit annettuun RDF-tietokannan graafiin. Mikäli annettua graafia ei ole, se luodaan.

LOAD <http://example.org/someRDFdocument.rdf>

INTO GRAPH <http://example.org/someGraph>

CLEAR-kysely poistaa annetun RDF-graafin kaikki tripletit.

CLEAR GRAPH <http://example.org/someGraph>

3.3 RDF Schema (RDFS)

RDF-tietokantaa ei tarvitse alustaa kuten relaatiotietokantaa, koska kaikki tieto esitetään

yhtenevästi tripletteinä. RDF-graafin entiteettien hierarkiasuhteiden ja arvojoukkojen (tie-

totyyppien) tarkempi määrittely on kuitenkin hyödyllistä, jotta data noudattaisi haluttua

logiikkaa ja olisi sen perusteella koneluettavaa. RDF-teknologian perusajatuksena1 on

1https://www.w3.org/TR/rdf11-primer/#section-semantics
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tietojen koneavusteinen yhdistely eri lähteistä. Tämän tukemiseksi tarvitaan standardoi-

tuja menetelmiä, joista osa annetaan RDF Schema (RDFS)1 -spesifikaatiossa. Kyseinen

kuvauskieli määrittelee semanttisen täydennyksen RDF-käsitteille mahdollistaen nimetty-

jen joukkojen ja näiden hierarkiasuhteiden virtuaalisen mallintamisen. RDF Schema an-

taa tarkoituksellisesti vain perustason käsitteet RDF-sanastojen laadintaan. Ontologioi-

den tuottamisessa tämä on yksi väline muiden joukossa. Liitteessä C listataan kuvaukset

kaikille RDFS-kielen käsitteille.

Kohdassa 3.1 mainituissa RDF-teknologian dokumenteissa esitellään myös RDFS-kielen

piirteitä. Kaikki RDFS-kielen lauseet koodataan RDF-tripletteinä. Näillä tyypillisesti mää-

ritellään joukkoja nimettyinä käsitteiden luokkina (rdfs:Class), joilla voi olla aliluokkia

(rdfs:subClassOf). Samankaltainen transitiivinen (periytyvä) luokittelumekanismi on

määritelty myös ominaisuuksille (rdfs:subPropertyOf). Ominaisuuden käsite on kui-

tenkin RDF-spesifikaation määritelmä (rdf:Property). Semanttisten verkkoteknologioi-

den pinossa ontologista välineistöä täydentävät spesifikaatiot käyttävät alemman tason

käsitteitä sellaisenaan. Muita RDFS-kielen piirteitä ovat mm. ominaisuuksien lähtö- ja ar-

vojoukkojen (rdfs:domain, rdfs:range) asettaminen.

RDFS-kielen varattujen sanojen määritelmät mahdollistavat talletetun RDF-triplettikoko-

elman täydentämisen päättelysääntöjen avulla. RDFS-moottori johtaa annetuista triple-

teistä uusia triplettejä osaksi kyseistä RDF-tietokannan graafia. Johdetut tripletit vaikut-

tavat kyselytuloksiin samalla tavalla kuin RDF-graafin talletettu sisältö. RDFS-kielessä ei

kuitenkaan tunneta päättelyn virhetilanteita eikä arvioida RDF-syötteen loogista kelpoi-

suutta (Allemang and Hendler 2011, p. 118, 131). SPARQL-komentojen syntaksivirheistä

sentään yleensä raportoidaan SPARQL-asiakaspalveluissa.

3.3.1 Joukkojen ja ominaisuuksien hierarkiat

RDFS-kielessä joukko on luokka, joka ilmaisee tietotyypin. Luokkaan kuuluu samoja omi-

naisuuksia omaavia entiteettejä, joilla on tyyppi-ominaisuutena (rdf:type) kyseiselle

luokalle asetettu IRI-tunniste. Olio-ohjelmoinnista poiketen semanttisissa verkkoteknolo-

gioissa ei aseteta luokille yksityisiä ominaisuuksia, eli luokka ei ole suljettu tietorakenne,

vaan ominaisuudet määritellään aina omina entiteetteinään (Allemang and Hendler 2011,

p. 133). Tyyppien luokittelu semanttisessa verkossa on näin ollen puhtaammin joukko-

opillista luonnetta. Luokkien ja ominaisuuksien käyttöä voidaan kuitenkin ohjata, mut-

ta ainoastaan päättelysäännöistä aiheutuvilla johdetuilla tripleteillä. Mahdollisuudet ovat

RDFS-kielessä sen suppeudesta johtuen melko rajalliset. OWL-kielellä (ks. 3.4) ominai-

suuksille voidaan antaa varsinaisia rajoitusmääreitä, mutta nämäkin konkretisoituvat vain

johdetuiksi tripleteiksi.

1https://www.w3.org/TR/rdf-schema/
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RDFS-kielen luokittelumekanismiin liittyy aliluokkien asettaminen. Käytäntö muistuttaa

olio-ohjelmoinnin vastaavaa menettelyä ja tietotyypin välittyminen aliluokalle ilmaistaan

päättelysääntönä seuraavasti.

CONSTRUCT {?x rdf:type ?B}

WHERE {

?A rdfs:subClassOf ?B .

?x rdf:type ?A .

}

Edellinen tarkoittaa, että jotain tyyppiä olevat entiteetit ovat myös kyseisen luokan yli-

luokkien tyyppiä. Yliluokkia voi olla ’useaan suuntaan’ ja tasot voivat jatkua ketjutetusti.

RDFS-päättelymoottori johtaa entiteetin yliluokkien tyyppi-ominaisuutta ilmaisevat triple-

tit automaattisesti. Liitteessä G esitetään hahmotelma Vaalikone-sovelluksen käyttäjäjou-

koista. Aliluokittelun avulla voidaan tietyt toiminnot, kuten admin-viestien lähettäminen,

kohdistaa haluttuun käyttäjien osajoukkoon suoraviivaisesti. Jokaisella rekisteröityneellä

käyttäjällä on tyyppi-ominaisuutena jokin vaalikone:User -aliluokka talletettuna triplettinä

sekä tämän yliluokkien tyypit johdettuina tripletteinä. Erityisesti vaaliehdokkaiden kohdalla

talletettu käyttäjätyyppi on jokin ehdokasta kategorisoiva vaalikone:Ehdokas-aliluokka.

RDFS-kielellä ominaisuuksien luokittelu vastaa ajatukseltaan joukkojen (tyyppien) luokit-

telua. Ominaisuus voi käsitteenä olla yleisempi luonnehdinta kokoelmalle tarkemmin rajat-

tuja aliominaisuuksia. Asetetut ominaisuudet talletetaan normaalisti tripletteinä. Johdetut

ominaisuudet saadaan seuraavasta päättelysäännöstä.

CONSTRUCT {?A ?x ?B .}

WHERE {

?A ?y ?B .

?y rdfs:subPropertyOf ?x

}

Edellisen mukaan entiteetillä on ominaisuuksiensa lisäksi kaikki ominaisuuksien yliomi-

naisuudet. Mekanismi on sama kuin luokkien kohdalla. Vaalikone-sovelluksessa tieto eh-

dokkaiden puoluejäsenyydestä kerätään kuvan 3.7 ilmaisemalla ominaisuushierarkialla.

Kun puolueen puheenjohtaja rekisteröidään Vaalikone-sovellukseen, ilmaistaan ehdok-

kaan puolue ja asema. Hänet huomioidaan myös muissa hierarkian ilmaisemissa puolue-

rooleissa. Kyselyjä voidaan näin kohdistaa puolueiden hallintohenkilöstöön. Edellä omi-

naisuuksien IRI-tunnisteita käsiteltiin kuten muitakin RDF-graafin entiteettejä ja ne esiin-

tyivät tripleteissä subjekteina sekä objekteina. Niitä käytetään kuitenkin pääasiallisesti

predikaatteina muissa kuin oman määrittelynsä ilmaisemissa tripleteissä. Ominaisuuksia

määriteltäessä on huomattava, että ominaisuushierarkian jäsenille talletetaan aina sama

arvo. Vaalikone-sovelluksessa puolueen nimi on arvona ominaisuushierarkian (ks. kuva

3.7) kaikilla ominaisuuksilla. Vaikka ominaisuushierarkia olisi semanttisesti sidoksissa jo-
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vaalikone:jäsenPuolueessa
rdf:type

rdfs:subPropertyOf

rdf:Property

vaalikone:puoluehallituksessa

vaalikone:puolueenPuheenjohtajistossa

vaalikone:puolueenPuheenjohtaja

rdfs:subPropertyOf

rdfs:subPropertyOf

Kuva 3.7. Ominaisuushierarkia RDFS-kielellä.

honkin käsitteeseen, eivät ominaisuudet ole sidottuja mihinkään luokkaan. Vastaavaa me-

nettelyä ei ole olio-ohjelmoinnissa eikä tätä pidä sekoittaa tyyppien luokitteluun (Allemang

and Hendler 2011, p. 130).

3.3.2 Predikaattien lähtö- ja arvojoukot

RDF-graafissa tripletin predikaatilla ilmaistaan kahden entiteetin relaatio tai yhden enti-

teetin ominaisuus. Tällöin predikaatti viittaa vastaavasti toiseen IRI-entiteettiin tai literaa-

liarvoon. Predikaatille voidaan RDFS-kielessä asettaa sen yhdistämien subjektien (lähtö-

joukko) ja objektien (arvojoukko) tietotyypit. Lähtö- ja arvojoukkojen asettamisella ei voi

kuitenkaan hallita triplettisyötteiden oikeamuotoisuutta, vaan RDFS-moottori ainoastaan

johtaa päättelysääntöjen mukaiset tyyppi-ilmaisut osaksi RDF-graafia (Hitzler et al. 2009,

p. 56).

CONSTRUCT {?x rdf:type ?A .}

WHERE {

?P rdfs:domain ?A .

?x ?P ?y

}

CONSTRUCT {?y rdf:type ?B .}

WHERE {

?P rdfs:range ?B .

?x ?P ?y

}
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Mikäli predikaatilla P on lähtöjoukko (rdfs:domain) A sekä maalijoukko (rdfs:range) B,

ovat kyseisen predikaatin tripleteissä subjektit tyyppiä A ja objektit tyyppiä B. Esimerkik-

si Vaalikone-sovelluksen pääasiallisena tarkoituksena on tallettaa ja esittää vaaliehdok-

kaiden tuottamia yhteiskunnallisia argumentteja. Tällöin asia voidaan ilmaista sitomalla

toimintoon liittyvät virtuaaliset entiteetit RDFS-lauseilla.

vaalikone:argumentoi rdfs:domain vaalikone:Ehdokas .

vaalikone:argumentoi rdfs:range vaalikone:Argumentti .

Edellisistä määrittelyistä RDFS-moottori johtaa, että vaalikone:argumentoi-predikaatin

kanssa subjektit ovat vaalikone:Ehdokas- ja objektit vaalikone:Argumentti-tyyppiä.

Nämä tyyppi-ilmaisut eivät kuitenkaan kumoa muita mahdollisia tyyppien asetuksia, vaan

ovat automaattinen lisä RDF-graafissa. Tästä ei kenties ole Vaalikone-sovelluksen toimin-

nan kannalta suurta hyötyä, koska asia on lähdekoodissa perusolettama. Muissa yhteyk-

sissä voidaan kuitenkin säästää vaivaa, kun yhdellä tripletillä voidaan samalla tyypittää

sen subjekti ja objekti. Semanttisen verkon kontekstissa esimerkin tripleteillä

vaalikone:argumentoi-ominaisuus yhdistetään käsitteisiin vaalikone:Ehdokas ja

vaalikone:Argumentti. Tämä toimii käyttöohjeena, mikäli Vaalikone-sovelluksen da-

taa tai sovelluksen RDF-sanastoa käytetään muualla.

Vaikka RDFS-moottori ei anna virheilmoituksia, syötteiden oikeamuotoisuutta kuitenkin

valvotaan tietojärjestelmissä yleisesti. Tämän tueksi voidaan RDF-sovelluksessa asettaa

esimerkiksi syntymävuosi-tiedon arvojoukoksi positiiviset kokonaisluvut. Tässä hyödyn-

netään XML Schema -sanaston käsitettä positiveInteger.

vaalikone:syntymävuosi rdfs:range xsd:positiveInteger .

Tarkempi syötetarkistuksen ohjeistus edellyttäisi muitakin ominaisuutta kuvaavia lausei-

ta. Lähtöjoukkoa ei ole syytä asettaa, koska kyseessä on moniin asiayhteyksiin sopiva

ominaisuus.

3.3.3 Suunnittelumalleja sekä antimalli

RDFS-kielen suppealla sanastolla on muutamia helposti avautuvia päättelysääntöjä. Näi-

den yhdistelmät saattavat kuitenkin tuoda mukanaan hankalampia piirteitä. Seuraavassa

esitetään tiivistys siitä, minkälaisia RDFS-kielen ontologisia suunnittelumalleja Allemang

and Hendler (2011, p. 133) pitävät oleellisina. Kohdassa 5. mainitaan myös sudenkuoppa,

johon RDFS-kieleen perehtyvät saattavat alkuvaiheessa sortua.

Suunnittelumalleja voidaan käyttää paitsi ontologian laadinnassa ja sovellussuunnittelus-

sa, myös eri ontologioiden käsitteiden yhteensovittamisessa kun RDF-tietolähteitä yhdis-

tellään.
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1. Joukkojen (osajoukollinen) leikkaus

Käsitteen luokittelu kahden eri käsitteen aliluokaksi mahdollistaa tämän tyypittämi-

sen molempien yläluokkien tyypiksi yhtä aikaa. Liitteessä G määritellään Vaalikone-

sovelluksen käyttäjäryhmä vaalikone:SuperAdmin seuraavasti.

vaalikone:SuperAdmin rdfs:subClassOf vaalikone:Admin .

vaalikone:SuperAdmin rdfs:subClassOf vaalikone:Moderaattori .

Näin ollen vaalikone:SuperAdmin-tyyppiset entiteetit kuuluvat joukko-opillisesti

yliluokkiensa tyyppisten ilmentymien leikkaukseen. Kyse on kuitenkin leikkauksen

osajoukosta. Toiseen suuntaan ei voida RDFS-kielen päättelysäännöillä johtaa, et-

tä samanaikaisesta kuulumisesta (tyypittymisestä) luokkiin vaalikone:Admin (A)

ja vaalikone:Moderaattori (B) seuraisi vaalikone:SuperAdmin-luokkaan (C)

kuuluminen. Matemaattisesti ilmaisten kyse on tapauksesta C ⊆ A ∩ B.

Vastaava osajoukollinen leikkaus on mahdollinen myös ominaisuushierarkian mää-

rittelyssä ja rdfs:subPropertyOf-päättelysääntöihin liittyen.

2. Joukkojen (osajoukollinen) yhdiste

Kahden eri käsitteen luokittelu yhden käsitteen aliluokiksi tarkoittaa RDFS-kielen

päättelysäännöillä, että yliluokan tyyppiset ilmentymät muodostavat aliluokkien yh-

disteen. Liitteessä G määritellään vaaliehdokastyypit kokoava käyttäjäryhmä

vaalikone:Ehdokas seuraavasti.

vaalikone:PuolueenEhdokas rdfs:subClassOf vaalikone:Ehdokas .

vaalikone:Valitsijayhd... rdfs:subClassOf vaalikone:Ehdokas .

RDFS-moottorin johtamat tripletit ilmaisevat, että molemmat aliluokat ovat myös

vaalikone:Ehdokas-tyyppiä, joka on näin ollen aliluokkiensa yhdiste. Kuten edel-

lä, toimii tämäkin operaatio vain toiseen suuntaan. Matemaattisesti ilmaisten kyse

on tapauksesta A ∪ B ⊆ C.

Vastaava osajoukollinen yhdiste on mahdollinen myös ominaisuushierarkian mää-

rittelyssä ja rdfs:subPropertyOf-päättelysääntöihin liittyen.

3. Käsitteiden ekvivalenssi

Mikäli Vaalikone-sovelluksen olisi omaksuttava toisen RDF-sanaston käsitteitä, voi-

daan tämä toteuttaa RDFS-kielen aliluokittelun päättelysäännöillä. Esimerkiksi

vaalikone:PuolueenEhdokas-tyyppiset entiteetit voidaan rinnastaa toisesta tie-

tokannasta saatujen puolue:Jäsen-luokkaan kuuluvien ilmentymien kanssa, kun

yhdistettyyn graafiin talletetaan seuraavat tripletit.

vaalikone:PuolueenEhdokas rdfs:subClassOf puolue:Jäsen .

puolue:Jäsen rdfs:subClassOf vaalikone:PuolueenEhdokas .

RDFS-moottori johtaa edellisistä, että yhden tyyppiset entiteetit ovat aina myös toi-
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sen tyyppiä.

Vastaava ekvivalenssin määrittely on mahdollista myös ominaisuuksille

rdfs:subPropertyOf-päättelysääntöihin liittyen. Jos halutaan vain rinnastaa toi-

sen sanaston käsite toiseen, eli kuvata ainoastaan ekvivalenssin yksi suunta, riittää

yhden määrittely toisen aliluokaksi.

4. Datan luokittelu ominaisuuksien perusteella

Ominaisuuksien lähtöjoukkojen asettaminen mahdollistaa entiteettien luokittelun näi-

den ominaisuuksien perusteella. Esimerkiksi Vaalikone-sovelluksessa ehdokkaat

luokitellaan ensisijaisesti heitä kategorisoivan ehdokas-aliluokan perusteella. Puo-

lue-ehdokkailla on lisäksi puolueaseman ilmaiseva ominaisuushierarkinen luokit-

telu (ks. kuva 3.7). Yksi luokittelu kaikille ehdokkaille voisi perustua itse sovel-

luksen käyttöön. Käyttäjäryhmä ehdokkaille, jotka ovat tallettaneet järjestelmään

ainakin yhden argumentin, luodaan seuraavalla tripletillä. (Oletusnimiavaruus on

vaalikone:)

:ArgumentoinutEhdokas rdfs:subClassOf :Ehdokas .

Sitten RDFS-moottori ohjeistetaan asettamaan kyseisen tyyppisiksi kaikki

vaalikone:argumentoi-ominaisuuden omaavat ehdokkaat.

:argumentoi rdfs:domain :ArgumentoinutEhdokas .

Voidaan tietysti kysyä, onko jonkin ominaisuuden omaaminen tarpeellista ilmaista

vielä erikseen, kun asiaa voi tiedustella SPARQL-kyselynkin kautta. Joissain ta-

pauksissa tämä voidaan perustella suoraviivaisemmalla tietojenhaulla, mikäli omi-

naisuuden perusteella tapahtuvia kyselyjä esiintyy paljon. Voi myös olla tarkoituk-

senmukaista, että tiedon löytäminen tehdään SPARQL-endpoint-palvelun käyttäjäl-

le mahdollisimman helpoksi.

5. Periytyminen vastavirtaan (antimalli)

Tyyppien periytyminen luokkahierarkiassa alaspäin on yhtenevä mekanismi RDFS-

kielen ja olio-ohjelmoinnin välillä. Olio-ohjelmointiin tottuneet saattavat olettaa, et-

tä ominaisuuksien periytyminen tapahtuu RDFS-luokkien kohdalla samalla tavoin.

Ominaisuuksia ei kuitenkaan määritellä kuuluvaksi luokalle, vaikka ominaisuuksille

voidaan asettaa lähtö- ja arvoalueen tyyppejä ilmaisevat luokat.

Mikäli Vaalikone-sovelluksen administraattorien admin-käyttäjäryhmälle (ks. liite G)

yritettäisiin määritellä käyttäjäoikeuksien voimassaoloaikaa lähtöjoukon asettami-

sen kautta, tulokset eivät olisi toivottuja.

vaalikone:adminVoimassaPvm rdfs:domain vaalikone:Admin .

vaalikone:adminVoimassaPvm rdfs:range xsd:dateTime .

RDFS-kielen aliluokittelun ja lähtöjoukon asettamisen yhteisvaikutus ilmaistaan päät-
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telysääntönä seuraavasti.

CONSTRUCT {?P rdfs:domain ?X .}

WHERE {

?P rdfs:domain ?Y .

?Y rdfs:subClassof ?X .

}

Ominaisuuden lähtöjoukkona ovat näin ollen sekä luokan, että sen yliluokkien tyy-

pit. Sama pätee myös arvojoukkojen kanssa. RDFS-moottori johtaisi

vaalikone:Admin-käyttäjäryhmän asettamisesta lähtöjoukoksi, että myös kaik-

kien käyttäjäryhmien yliluokka vaalikone:User olisi lähtöjoukkona.

vaalikone:adminVoimassaPvm rdfs:domain vaalikone:User .

Tämä ei ole tarkoituksenmukaista, kun ominaisuus haluttiin rajoittaa ainoastaan

käyttäjien osajoukolle. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan saa tämän vuoksi adminOi-

keudet-ominaisuutta, mutta toteutus ei varmasti ole halutun kaltainen. Ominaisuuk-

sia ei voi RDFS-kielellä koodata luokkien piirteiksi samoin kuin olio-ohjelmoinnissa.

3.4 Web Ontology Language (OWL)

Web Ontology Language (OWL) on semanttisten verkkoteknologioiden pinossa ontolo-

gioiden luomisen välineistöä kokoava spesifikaatio. Edellä havainnollistettiin RDF-syntak-

sin perusteita ja RDFS-kielen piirteitä, joilla päästään käsitteiden sekä ominaisuuksien

kuvaamisen alkuun. Useimpien RDF-sanastojen tuottamisessa käytetään kuitenkin OWL-

kieltä, koska siihen sisältyvät oleelliset piirteet suppeammista RDF(S)-määrittelyistä. OWL

2 -versioon päivitetyssä kielessä ontologisen mallintamisen aksioomia on käytettävissä

monia käyttökohteita ajatellen jopa yli tarpeen. Tämän vuoksi kielestä on laadittu virallisia

ja epävirallisia osatoteutuksia. Myös OWL-kielen talletetuista tripleteistä johdetaan uusia

triplettejä päättelysäännöillä.

OWL sisältää RDF- ja RDFS-kielten varatut sanat sekä XML Schema -tietotyyppimää-

ritykset. OWL 2 -spesifikaatiossa1 annetaan joitakin erityispiirteitä osalle muiden nimia-

varuuksien määrityksistä. Perusasiat, kuten käsitteiden ja ominaisuuksien luokittelu, ovat

W3C-yhteisön semanttisissa verkkoteknologioissa yhteneviä. Näin eri spesifikaatioiden

sujuva yhteiskäyttö on mahdollista. Kuten RDFS-kielessäkin, kaikki OWL-kielen ilmai-

sut ovat RDF-triplettejä. OWL-kielen dokumentit ovat RDF-dokumentteja, jotka laadidaan

sopivalla RDF-merkkauskielellä. Erillisiä OWL-merkkauskieliäkin on tarjolla lähinnä on-

tologisten sovellustyökalujen käyttöympäristössä. Yksi huomattava eroavaisuus RDFS-

kieleen on mahdollisuus määritellä rajoitusluokkia, joissa haluttu ominaisuus (predikaatti)

1https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-syntax-20121211/#IRIs
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on kuvattu sen (tieto)tyypin ja kardinaliteetin1 suhteen. OWL-ontologioita hyödynnetään,

kun verkkoasioinnissa tarvitaan yhteistä kieltä eri toimijoille verkkopalvelujen ja tietoläh-

teiden kuvaamisessa. OWL-kielen avulla voidaan myös määritellä eri sanastojen semant-

tisesti yhteneville käsitteille samat merkitykset. Näin eri tietolähteiden ’toisilleen vieraita’

RDF-graafeja voidaan käsitellä samassa kontekstissa (Horrocks et al. 2003).

OWL-kielen tämän hetkistä uusinta versiota (OWL 2) koskevasta dokumentaatiosta mai-

nitaan seuraavassa oleelliset.

1. OWL 2 Primer & OWL 2 Quick Reference

Nämä tarjoavat tiiviin johdatuksen OWL-teknologiaan. Primer-dokumentissa esitel-

lään kuvauslogiikkaan perustuvan OWL 2 -kielen pääpiirteet esimerkkien avulla.

OWL 2 -kielen sanaston määrittely annetaan Quick Reference -dokumentissa.

https://www.w3.org/TR/owl-primer/

https://www.w3.org/TR/owl-quick-reference/

2. OWL 2 Structural Specification and Functional-Style Syntax

OWL 2 -kielen tyhjentävä määrittelydokumentti, joka esittelee kielen käsitteet ja

piirteet UML-kaavioihin perustuvalla rakenteellisella tyylillä. Tämän rinnalla anne-

taan myös tiivis funktionaalinen esitys, jota hyödynnetään OWL 2 -merkkauskielten

määrittelyissä.

https://www.w3.org/TR/owl-syntax/

3. OWL 2 Profiles

OWL 2 kieliprofiilit ovat osajoukkoja OWL 2 -kielen käsitteistä. Nämä alakielet ovat

ilmaisuvoimaltaan täyttä spesifikaatiota niukempia ja sopivat erilaisiin käyttötapaus-

ympäristöihin. Kieliprofiilien tarkoitus on standardoida OWL 2 -kielen versioita, joi-

hin perustuvia sovelluksia on vaivattomampi toteuttaa.

https://www.w3.org/TR/owl2-profiles/

4. OWL 2 RDF-Based Semantics

Dokumentti määrittelee RDF-teknologian kanssa yhteneväisen malliteoreettisen

OWL 2 -kielen käsitteille.

https://www.w3.org/TR/owl-rdf-based-semantics/

3.4.1 OWL 2 -alakielet

OWL 2 on looginen kuvauskieli (kuvauslogiikka), joka perustuu suurelta osin Description

Logics (DL)2 -tyylisiin kieliin. Spesifikaatiossa määriteltyjen käsitteiden ja ominaisuuksien

yhteisvaikutus voi johtaa monimutkaisiin päättelyalgoritmeihin, jotka ovat hankalia toteut-

taa sekä hitaita suorittaa. Koko spesifikaatio ei itse asiassa ole ohjelmallisesti käyttökel-

1Joukko-opillinen mahtavuus ts. lukumäärällinen esiintyvyys
2https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/description-logics
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poinen, vaan tästä on määritelty rajoitettu, mutta OWL 2 -aksioomat toteuttava OWL 2 DL

-kieli. Tämän lisäksi tarjolla on myös erikseen määritellyt kolme alakieltä, eli kieliprofiilia,

jotka sopivat erilaisiin vaatimusympäristöihin (Curé and Blin 2014, p. 69).

• OWL 2 EL

OWL 2 EL perustuu EL++ kuvauslogiikkaan. Tämä sopii ontologioihin, joissa kuva-

taan massiivinen määrä erilaisia entiteettejä käsitteiden luokkina ja ominaisuuksia.

Esimerkiksi lääketieteellisten termien sanastoja, joissa ontologiset aksioomat kes-

kittyvät luokkarakenteen ylläpitämiseen, on toteutettu tällä alakielellä.

• OWL 2 QL

OWL 2 QL perustuu DL-Lite1 kuvauslogiikoiden perheeseen. Käsitteisiin sisältyvät

kaikki OWL 2 DL -kielessä käytettävät RDFS-käsitteet. Tämä soveltuu suppeah-

koilla säännöillä, kuten Unified Modeling Language (UML) -luokkakaavioilla tai En-

titity Relationship (ER) -kaavioilla, ilmaistujen datakokonaisuuksien mallintamiseen.

Myös relaatiomallisen datan kyselytoiminnot ontologian välityksellä ovat olleet tä-

män alakielen suunnittelulähtökohtana. Tällöin relaatiomallin dataa kuvaavaan on-

tologiaan kohdistetut SPARQL-kyselyt käännetään SQL-kyselyiksi, jotka välitetään

relaatiotietokannalle.

• OWL 2 RL

OWL 2 RL on kieliprofiileista laajin (lähes täysi) osajoukko OWL 2 DL -käsitteitä.

Määrittelydokumentissa on tavoiteltu kuvauslogiikkaohjelmmoinnin ilmaisuvoimaa.

Alakieli soveltuu käyttökohteisiin, joissa sääntöperustainen päättely on vahvasti tuet-

tua. Esimerkiksi RDFS-kieleen perustuvat ontologiat, jotka hyödyntävät joitakin va-

paasti valittavia OWL 2 -käsitteitä, ovat toteutettavissa tällä alakielellä.

Virallisten alakielien lisäksi on tehty muitakin ehdotuksia, kuten RDFS-Plus (Allemang

and Hendler 2011, p. 153), jossa RDFS-käsitteitä täydennetään valikoiduilla ja käytän-

nössä tarpeellisiksi havaituilla OWL 2 -käsitteillä. Eri sovellustuottajat voivat kuitenkin

päättää vapaasti, mitä OWL 2 -spesifikaation osia he tukevat. Ainoastaan RDF/XML-

merkkauskieli OWL-täydennyksin on pakollinen vaatimus OWL-kielen sovellustyökaluil-

ta. Apache Jena -tuoteperheen OWL-päättelymoottori2 ei tue suoraan mitään nykyistä

OWL 2 -alakieltä. Kehittäjäyhteisö on keskuudessaan päättänyt pitäytyä OWL-kielen ai-

kaisempaan versioon liittyvässä kolmen osajoukon jaottelussa OWL 2 -käsitteistä. Jaot-

telun perusteena on prosessointitehokkuuden ja ontologisen ilmaisuvoiman käänteiset

vaikutussuhteet.

Kuten sovellustuotannossa yleensä, ontologioiden laadun kriteereinä ovat virheetön ja

tehokas toiminta sekä vaivaton päivitettävyys ja uusiokäyttö (Hitzler et al. 2009, ch. 8).

Usein ontologialta edellytetään tehokasta suoriutumista laajan käyttäjäkunnan tietohauis-

1https://arxiv.org/pdf/1401.3487.pdf
2https://jena.apache.org/documentation/inference/index.html#owl
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sa. Tällöin pitäydytään yleensä suoraviivaisessa esityksessä hyödyntäen ainoastaan vält-

tämättömiä OWL 2 -käsitteitä. Myös tarjolla olevat sovellustyökalut asettavat omat rajoit-

teensa. Kieliprofiilien ominaisuudet1 on listattu OWL 2 Profiles -dokumentissa.

3.4.2 Esimerkkejä ja päättelysääntöjä

Seuraavassa annetaan muutamia esimerkkejä OWL 2 -käsitteiden soveltamisesta Turtle-

merkkauskielellä. Käsitteisiin liittyviä päättelysääntöjä esitetään, kuten Allemang and Hend-

ler (2011, ch. 8) näyttävät. Esimerkit ovat Vaalikone-sovelluksen toteutusympäristöstä.

OWL-sanaston tyhjentävä kuvaus löytyy W3C-yhteisön julkaisusta2.

Käänteiset ominaisuudet

Ominaisuuden käänteinen merkitys on OWL-kielessä sama kuin käänteisfunktiolla mate-

matiikassa. Lähtöjoukon (subjekti) ja maalijoukon (objekti) edustajat vaihtavat paikkaa.

CONSTRUCT {?B ?Q ?A}

WHERE {

?P owl:inverseOf ?Q .

?A ?P ?B .

}

Vaalikone-sovelluksessa yhteiskunnallisia parannusehdotuksia esitetään RDF-tripleteistä

koostuvina argumentteina. Vaaliehdokkaalla on mahdollisuus tallettaa useita argumentte-

ja jokaisen muodostaessa kyseiselle käyttäjälle uuden vaalikone:argumentoi-ominai-

suuden.

:esimEhdokas :argumentoi :esimArgumentti .

Äänestäjien etsiessä kiinnostavia argumentteja asiasanojen perusteella on käytännöllis-

tä, että jokaiseen argumenttiin liitetään suunnattu tieto sen laatijasta.

:esimArgumentti :argumentoinut :esimEhdokas .

Tämä voidaan automatisoida OWL-päättelymoottorin toimeksi, kun RDF-tietokantaan tal-

letetaan tieto kyseisten ominaisuuksien käänteisyydestä.

:argumentoi owl:inverseOf :argumentoinut .

Ominaisuudelle käänteistä esitystä tarvitaan usein eri tietolähteiden yhdistelyssä. On

yleistä, että eri RDF-sanastoissa asioita on kuvattu siten, että niiden merkitykset ovat

käänteiset.

Symmetriset ominaisuudet

Monet ominaisuudet (puoliso, tuttavuus) ovat luonteeltaan vastavuoroisia ja liittävät kaksi

1https://www.w3.org/TR/2012/REC-owl2-profiles-20121211/#Appendix:_Complete_Grammars_for_Profiles
2https://www.w3.org/2007/OWL/refcardA4
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entiteettiä molemminpuoliseen suhteeseen. Kun yhdellä on tällainen ominaisuus, voidaan

tästä päätellä, että ominaisuuden kohteella on vastaava ominaisuus toiseen suuntaan.

Symmetrinen ominaisuus voitaisiin ilmaista RDF-tietokannassa, kuten päättelysäännös-

sä esitetään. Käsite on kuitenkin niin yleinen, että sille on laadittu OWL-kieleen oma luok-

kansa.

CONSTRUCT {?P owl:inverseOf ?P}

WHERE {

?P rdf:type owl:SymmetricProperty .

}

Jos Vaalikone-sovelluksessa haluttaisiin jokaisen ehdokkaan kohdalla ilmaista, ketkä eh-

dokkaat yksitellen ovat tämän kanssa samassa puolueessa, voitaisiin ominaisuus sa-

massaPuolueessa määritellä symmetrisenä. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista, mutta

mainittakoon esimerkin vuoksi.

:samassaPuolueessa rdf:type owl:SymmetricProperty .

Transitiiviset ominaisuudet

Ominaisuuden välittyminen tarkoittaa OWL-kielessä samaa kuin matemaattisissa relaa-

tioissa R(a, b)∧R(b, c) → R(a, c). Käsite ilmaistaan luokkana, jonka tyyppiä transitiiviset

ominaisuudet ovat.

CONSTRUCT {?A ?P ?C}

WHERE {

?P rdf:type owl:TransitiveProperty .

?A ?P ?B .

?B ?P ?C .

}

Esimerkiksi sukulaisuus välittyy sukupolvien yli. Osista koostuminen sekä toimintosar-

jan riippuvuussuhteet voidaan myös ymmärtää transitiivisina. Vaalikone-sovelluksessa

vaaliehdokkaiden yhteiskunnalliset argumentit muodostetaan asettamalla RDF-triplettejä

seurausaskelista koostuvaan tietorakenteeseen. Jonkin asian lisäämistä tai vähentämis-

tä ilmaisevalla tripletillä esitetään olevan vaikutus jonkin toisen asian lisääntymiseen tai

vähenemiseen. Luonnollisesti ketjussa ensin ilmaistulla asialla on vaikutus kaikkiin jäl-

jempänä tuleviin. Liitteessä I havainnollistetaan Vaalikone-sovellukseen talletettavien ar-

gumenttien graafirakennetta sekä owl:TransitiveProperty-luokan hyödyntämistä.

On kiinnostavaa tietää, millaisissa seuraussuhteissa ja kuinka yleisesti yhteiskunnalli-

sia käsitteitä esiintyy vaaliehdokkaiden argumenttien vertailuaineistossa. Äänestäjä voi

myös ilmaista käsitteiden seuraussuhteen, joka toimii tietohaun graafimallina. Vaalikone-

sovelluksessa transitiivisena ominaisuutena määritelty vaalikone:seurausKetjussa-

ominaisuus linkittää ketjun entiteetit aina kaikkiin jäljempänä tuleviin. Näin seuraussuh-
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teiden tietohaussa käsitteen yhteyksiin luetaan myös ne toiset käsitteet joiden kanssa

seuraussuhde ei ole suora. Ei-transitiivista vaalikone:seurausAskel-yhteyksien pol-

kua tarvitaan argumentin täysien seurausketjujen paikantamiseksi. Liitteessä (ks. I.3) ker-

rotaan asiasta tarkemmin.

:seurausKetjussa rdf:type owl:TransitiveProperty .

:seurausAskel rdfs:subPropertyOf :seurausKetjussa .

Ekvivalenssi

Alakohdassa 3.1.1 mainittiin, että samaan virtuaaliseen entiteettiin saattaa liittyä usei-

ta erilaisia IRI-tunnisteita. Yhdisteltäessä tietoja eri lähteistä tarvitaan mekanismi samaa

ilmaisevien asioiden ekvivalenssin esittämiseen. OWL-kielessä on erilliset käsitteet tyyp-

piluokkien, ominaisuusluokkien sekä entiteetti-ilmentymien yhtenevyyden kuvaamiselle.

Luokkien ekvivalenssi tarkoittaa, että kahdessa luokassa on aina täsmälleen samat il-

mentymät. Ilmentymillä on silti omat ominaisuutensa, joita luokkaekvivalenssi ei tee yh-

teisiksi. OWL-kielessä luokkaekvivalenssi on symmetrinen ominaisuus ja se voidaan il-

maista RDFS-aliluokan aliominaisuutena.

owl:equivalentClass rdf:type owl:SymmetricProperty .

owl:equivalentClass rdfs:subPropertyOf rdfs:subClassOf .

Näin ollen OWL-ekvivalenssi palautuu RDFS-kielen ajatukseen, jossa samojen käsittei-

den ilmentymät ovat sama joukko, kun käsitteet ilmaistaan toistensa aliluokkina. Eri tieto-

lähteitä yhdisteltäessä voidaan tällöin käyttää tiiviimpää ilmaisua.

vaalikone:PuolueenEhdokas owl:equivalentClass puolue:Jäsen .

Ominaisuuksien ekvivalenssi määritellään vastaavalla tavalla symmetrisenä ominaisuu-

tena ja RDFS-aliominaisuuden aliominaisuutena.

owl:equivalentProperty rdf:type owl:SymmetricProperty .

owl:equivalentProperty rdfs:subPropertyOf rdfs:subPropertyOf .

Tästä seuraa, että OWL-moottori johtaa yhden ominaisuuden tripleteistä myös toisen omi-

naisuuden tripletit samoilla subjekteilla ja objekteilla sekä päinvastoin.

Samat virtuaalientiteetit voidaan liittää toisiinsa owl:sameAs-ominaisuudella, joka on sym-

metrinen edellisten tapaan.

A owl:sameAs B .

Tällöin kaikista A:n sisältävistä tripleteistä voidaan johtaa uusi tripletti, jossa A on korvattu

B:llä. Tämä koskee kaikkia tripletin alkioita, eli myös ominaisuuksia.

Funktionaaliset ja käänteisfunktionaaliset ominaisuudet

OWL-kielen funktionaaliset ominaisuudet saavat matemaattisen funktion tapaan vain yh-

den mahdollisen arvon. Tämä liittyy edelliseen ekvivalenssin käsitteeseen siten, että kah-
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den eri tripletin objektit voidaan päätellä samoiksi arvoiksi, mikäli ne liittyvät funktionaali-

seksi määriteltyyn saman entiteetin ominaisuuteen.

CONSTRUCT {?A owl:sameAs ?B}

WHERE {

?P rdf:type owl:FunctionalProperty .

?X ?P ?A .

?X ?P ?B .

}

Useimmat puolueet edellyttävät jäseniltään omistautumista ainoastaan kyseisen puolu-

een aktiiveiksi. Näin ollen Vaalikone-sovelluksen ehdokas-entiteettien puoluejäsenyyttä

ilmaiseva ominaisuus voitaisiin määritellä funktionaaliseksi. Jollakin puolueella saattaa

olla useampi erilainen IRI-tunniste kun ehdokastietoja yhdistellään eri lähteistä. OWL-

moottori johtaisi uudet jäsenyystripletit jokaisella puoluetunnisteiden variaatiolla kaikille

saman puolueen ehdokkaille.

Käytännössä hyödyllisempi käsite on samojen subjektientiteettien johtaminen käänteis-

funktionaalisen ominaisuuden avulla.

CONSTRUCT {?A owl:sameAs ?B}

WHERE {

?P rdf:type owl:InverseFunctionalProperty .

?A ?P ?X .

?B ?P ?X .

}

Näin OWL-moottori voi johtaa saman käänteisfunktionaalisen ominaisuuden arvon omaa-

ville entiteeteille ’kopiot’ toistensa ominaisuuksista. Lisäyksiä aiheutuu myös kaikkia mui-

takin triplettejä vastaamaan, joissa A voidaan korvata B:llä ja päinvastoin. Käänteisfunk-

tionaaliseksi kannattaa määritellä ominaisuus, joka yksilöi entiteettejä samaan tapaan

kuin avainsarake relaatiotietokannan tietotaulussa. Mikäli avaintieto on samaan aikaan

sekä funktionaalinen että käänteisfunktionaalinen, on yhdellä entiteetillä vain yksi versio

tiedosta ja saman tiedon omaavien entiteettien on oltava samoja. Tämä kuvataan OWL-

lauseilla:

:userID rdf:type owl:FunctionalProperty .

:userID rdf:type owl:InverseFunctionalProperty .

3.4.3 Ominaisuuksien rajoitukset

Yksi OWL-kielen merkittävä lisäys semanttisiin verkkoteknologioihin on mahdollisuus aset-

taa luokkien ominaisuuksille rajoituksia. Näillä voidaan ohjeistaa OWL-päättelymoottori
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tuottamaan johdettuja triplettejä asetetun rajoituksen mukaisesti. Rajoitusten noudatta-

mista ei valvota ohjelmallisesti. OWL-kielen owl:Restriction-luokka toimii reseptinä,

jonka mukainen ominaisuus halutun luokan ilmentymillä tulee olla. Rajoitus ilmaistaan

tyhjänä solmuna, joka on owl:Restriction-tyyppiä. Mukaan liitetään owl:onProperty-

ominaisuus, jonka arvo kertoo, mihin ominaisuuteen itse rajoitus liittyy. Lisäksi kuvataan,

minkälainen rajoitus on kyseessä. OWL 2 -spesifikaatiossa on määritelty useita ominai-

suutta kuvaavia (rajoittavia) käsitteitä, joista tässä alakohdassa mainitaan predikaattilo-

giikan universaalikvanttoriin (∀) liittyvä owl:allValuesFrom sekä eksistenssikvanttoriin

(∃) liittyvät owl:someValuesFrom ja owl:hasValue.

Turtle-merkkauksessa tyhjä solmu ilmaistaan hakasulkeilla, jonka sisälle kyseisen tyh-

jän solmun ominaisuudet kirjataan predikaattien ja objektien pareina. Samaan subjektiin

liittyvät (P, O)-parit erotetaan toisistaan puolipisteellä.

owl:allValuesFrom

Kun jonkin ominaisuuden arvojen halutaan noudattavan predikaattilogiikan universaali-

kvanttorin ajatusta, ovat kaikki arvot tällöin saman tyyppisiä. Vaalikone-sovelluksen

vaalikone:Ehdokas-luokalle voidaan määritellä rajoitusluokka ilmaisemaan, että

vaalikone:argumentoi-ominaisuuden arvot ovat vaalikone:Argumentti-tyyppiä.

Seuraavassa tripletissä asetetaan vaalikone:Ehdokas rajoitusluokan aliluokaksi, jolloin

kaikki sen ilmentymät ovat myös rajoitusluokan tyyppiä.

vaalikone:Ehdokas

rdfs:subClassOf

[ rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty vaalikone:argumentoi;

owl:allValuesFrom vaalikone:Argumentti ] .

Edellisestä OWL-moottori johtaa, että vaaliehdokkaan :argumentoi-ominaisuuden arvo

(IRI-tunniste) on aina :Argumentti-tyyppiä. Mikäli asetettaisiin :Ehdokas-luokan ja ra-

joitusluokan olevan samoja (owl:equivalentClass), johdettaisiin myös toiseen suun-

taan jokaisen :argumentoi-ominaisuuden :Argumentti-tyyppisellä arvolla omaavan en-

titeetin olevan :Ehdokas-tyyppiä.

owl:someValuesFrom

Predikaattilogiikan eksistenssikvanttorin hengen mukaisesti OWL-kielessä voidaan ilmais-

ta, että annetulla ominaisuudella on ainakin yksi annetun tyyppinen arvo.

vaalikone:ArgumentinTaso

rdfs:subClassOf

[ rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty vaalikone:seurausAskel;

owl:someValuesFrom vaalikone:Käsite ] .
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Edellinen ilmaisee, että argumentin tasolla on ainakin yksi :seurausAskel-yhteys

vaalikone:Käsite-tyyppiseen entiteettiin. Liitteessä H avataan tarkemmin Vaalikone-

sovelluksen luokkiin liittyvää terminologiaa ja käsitteiden yhteyksiä.

Huomionarvoista on, että edellä kuvattu rajoitus sallii ominaisuudelle muunkin tyyppisiä

arvoja kuin rajoituksessa mainitun. Mikäli halutaan täsmälleen Vaalikone-sovelluksen tar-

peisiin soveltuva rajoitus, tulisi sen olla leikkaus sekä universaalikvanttorin että eksistens-

sikvanttorin mukaisista rajoitteista.

vaalikone:ArgumentinTaso

rdfs:subClassOf

[

rdf:type owl:Class;

owl:intersectionOf (

[ rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty vaalikone:seurausAskel;

owl:someValuesFrom vaalikone:Käsite ]

[ rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty vaalikone:seurausAskel;

owl:allValuesFrom vaalikone:Käsite ]

)

] .

Myös vaalikone:Käsite-ilmentymillä on :seurausAskel-ominaisuus, mutta niitä luo-

daan vasta tarpeen vaatiessa, joten eksistenssikvanttorin mukainen rajoitus olisi niiden

tapauksessa virheellinen.

owl:hasValue

Tätä rajoitusmäärettä käytetään kun on tarve määritellä jokin entiteetti yhden ominaisuu-

den arvon perusteella. Vaalikone-sovelluksessa vaaliehdokkaat jakaantuvat puolueiden ja

valitsijayhdistysten ehdokkaisiin. Sitoutumattomia ei tässä esimerkissä huomioida. Luo-

daan puolueen ilmaisevalle ominaisuudelle rajoitus, jonka perusteella ehdokas luokitel-

laan valitsijayhdistysehdokkaiden kategoriaan.

vaalikone:ValitsijayhdistysEhdokas

owl:equivalentClass

[ rdf:type owl:Restriction;

owl:onProperty vaalikone:jäsenPuolueessa;

owl:hasValue "undefined"^^xsd:string ] .

Edellisen rajoituksen vuoksi OWL-päättelymoottori johtaa jokaisen entiteetin, jolla on omi-

naisuus vaalikone:jäsenPuolueessa arvolla “undefined” olevan tyyppiä

vaalikone:ValitsijayhdistysEhdokas. Sama toimii tässä tapauksessa myös kään-
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täen, koska rajoitusluokka on määritelty ekvivalentiksi (owl:equivalentClass). Näin

kaikille valitsijayhdistysehdokkaille johdetaan vaalikone:jäsenPuolueessa ominaisuu-

den arvoksi “undefined”.

3.5 Semanttisen verkon sovellukset

Semanttisten verkkoteknologioiden kehityksen myötä linkitetyn datan (Linked Data) peri-

aatteita on ryhdytty noudattamaan erityisesti avointa dataa julkaisevien tahojen toimes-

ta. Tällöin puhutaan linkitetystä avoimesta datasta, Linked Open Data (LOD). Esimerkiksi

DBPedia.org tuottaa Wikipedian sisällöstä yhteenlinkitetyn RDF-graafiesityksen. Semant-

tisen verkon kantava ajatus on tukea hajautettua verkkoa suoraan tietosisältöjen välillä

eikä niinkään tietoa julkaisevien dokumenttien välillä (Allemang and Hendler 2011, p. 6).

Tim Berners Lee visioi1 linkitetyn semanttisen verkon reseptiksi neljä sääntöä.

1. Nimeä asiat ja oliot verkkotunnisteilla.

2. Käytä HTTP-protokollan verkkotunnisteita, jotka johdattavat nimettyjen virtuaalio-

lioiden luokse.

3. Käytä semanttisia verkkoteknologioita tiedon esittämiseen.

4. Tarjoa linkkejä muihin tietolähteisiin.

Edellisiin sääntöihin perustuva avoimen datan luokittelujärjestelmä antaa tietolähteelle

tähtiluokituksen yhdestä viiteen seuraavilla perusteilla.

1. Tieto on julkaistu internetissä.

2. Tieto tai vähintään sen metadata on koneluettavaa.

3. Tieto jaetaan avoimella dataformaatilla.

4. Julkaisussa hyödynnetään RDF-teknologiaa.

5. Tieto tarjoaa RDF-linkkejä muihin tietolähteisiin (virtuaaliolioiden verkkotunnisteita

hyödyntäen).

Vaikka semanttiset verkkoteknologiat ovat olleet käytettävissä jo hyvän aikaa, on viiden

tähden luokitukseen yltäviä avoimen datan portaaleja verraten harvassa. Datan kone-

luettavuus tarkoittaa, että verkkotunnisteille on ohjelmoitava semanttiset merkityssuhteet

ihmisen toimesta, jos halutaan tietyillä merkkijonoilla olevan toivottu vaikutus koneen toi-

mintaan (Hitzler et al. 2009, p. 46). Tämä ei välttämättä ole hankala asia esimerkiksi

datalähteen perustiedot ilmaisevan RDF-tiedoston tapauksessa. Digi- ja väestötietoviras-

ton Avoin data -portaalilla RDF-kuvaukset tuotetaan ohjelmallisesti julkaisijan täyttämän

lomakkeen tiedoilla. Virtuaalisen tietosisällön eri kohtien linkittäminen muihin tietosisäl-

töihin RDF-teknologialla edellyttää kuitenkin erityisosaamista, jota verkkojulkaisusovel-

1https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html
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luksiin tottuneilla harvoin on. RDF-teknologian ottaminen osaksi yrityksen tai yhteisön

nettisivustoa on myös investointi, jolle voi olla hankala keksiä tuotto-odotukset täyttäviä

kannustimia.

Käyttäjäkunnastaan verkottunutta dataa keräävät sosiaalisen median viestintäportaalit,

internetin hakukoneet ja alustatalousportaalit ovat olleet edelläkävijöitä laajojen datamas-

sojen prosessointia tukevien teknologioiden kehittäjinä (Ching et al. 2015; Bebee et al.

2018). Tällöin ei ole kuitenkaan kyse näiden liiketoimintamalliin kehnosti sopivasta avoi-

mesta datasta, vaan useimmiten ICT-liiketoiminnasta (ks. kohta 4.7).

Semanttisen verkon sovellukset käsittelevät dataa RDF-graafeina, joiden laajoja kokoel-

mia on ryhdytty kutsumaan tietograafeiksi (Knowledge Graph). Esimerkki viiden tähden

LOD-tietograafista on edellä mainitun DBPedia-palvelun lisäksi Internet Movie Database

-palvelun LOD-versio1. Erilaiset ontologiapalvelut, kuten Finto-sivuston Yleinen suoma-

lainen ontologia (YSO) voivat pyrkiä viiden tähden LOD-luokitukseen linkittämällä käsit-

teidensä verkkotunnisteita muiden ontologioiden samaa tarkoittaviin käsitteisiin tai käsit-

teistä lisätietoa antaviin tietograafeihin. Tässä ollaan harvoin kattavia, koska tietojen ajan-

tasalla pitäminen aiheuttaisi runsaasti työtä kymmenien tuhansien käsitteiden ontologiaa

hallinnoitaessa.

3.5.1 Tietojen linkittäminen

Tietojen linkittäminen on semanttisen verkon hyvien käytäntöjen mukaista, mutta menet-

telytapoja on syytä harkita tarkkaan ennen toteutusta. Virtuaalisten olioiden IRI-tunnisteet

ovat usein jo itsessään linkkejä kyseisten olioiden lisätietojen äärelle. Eri konteksteissa

(erillisillä IRI-tunnisteilla) määritellyt entiteetit eivät välttämättä ole käsitteellisesti kuiten-

kaan identtisiä (owl:sameAs). Ne voivat olla joiltain osin samankaltaisia, mutta kenties

vain tietyissä (ohjelmallisissa) asiayhteyksissä. Samaksi julistautuminen tuo mukanaan

toisen käsitteen tyyppiasetukset ja ominaisuudet. Tarkemmin sanoen kaikki tripletit ko-

pioidaan korvaten alkion IRI-tunniste samaksi määritellyllä IRI-tunnisteella (Allemang and

Hendler 2011, p. 174). Näin siis, mikäli kyseiset tripletit sattuvat olemaan samassa OWL-

moottorin valvomassa graafissa. Tällä voi olla ei-toivottuja seurauksia. SKOS-sanaston

skos:exactMatch on hienovaraisempi tapa ilmaista käsitteiden semanttista samankal-

taisuutta. Tämä ei aiheuta triplettien vastavuoroista kopiointia (Allemang and Hendler

2011, p. 213). Semanttisesta ekvivalenssista kerrottiin tarkemmin alakohdassa 3.4.2).

Yleisesti voidaan todeta, että semanttisessa verkossa entiteetteihin viittaaminen niiden

IRI-tunnisteita käyttäen on normaalia toimintaa. Laajasti käytettyjen sanastojen käsittei-

tä kannattaa hyödyntää rajatuissa käyttökohteissa (esim. henkilötiedot tai julkaisutiedot).

Pidemmälle menevä semanttinen yhdistely kannattaa jättää sikseen, jos sillä ei saavu-

1https://triplydb.com/Triply/linkedmdb
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teta muuta kuin kasveneita ylläpitokustannuksia ja mahdollisia tietojenkäsittelyn riskejä

(Alexopoulos 2020, ch. 7).

3.5.2 Teollisuuden ratkaisut

Teknologiateollisuudessa laajojen, semanttisia verkkoteknologioita hyödyntävien tieto-

graafien sekä muun rakenteisesti epäsäännöllisen datamassan hallinnointi on synnyttänyt

hajautetun ja pilviperustaisen tietojenkäsittelyn haaran (ks. kohta 4.7). Kun prosessointi-

resursseja allokoidaan eri tahoille automaattisesti, tarvitsevat koneet yhteisen kielen ai-

healueen käsitteille palveluprosessien väliseen tiedonvaihtoon. Pilviperustaisen tietojen-

käsittelyn tueksi on tarjolla ontologioita palveluiden ja resurssien kuvaamiseen. Pienem-

pään suuntaan skaalattaessa Internet of Things (IoT) -teknologian laitteet hyödyntävät

semanttisia verkkoteknologioita esimerkiksi kodintekniikan ja terveydenhuollon saralla.

Tässäkin tapauksessa verkottuneiden laitteiden ja palveluprosessien yhteispeli edellyttää

mukautumista yhteisen ontologian käyttöön (Patel and Jain 2021).

Perinteisten teollisuudenalojen sovelluksista voidaan mainita rakennusteollisuudessa ke-

hitetty Building Information Modeling (BIM) -teknologia, joka hyödyntää semanttisia verk-

koteknologioita yhä enenevässä määrin. Kannustimena toimii jälleen eri tietolähteiden

(säädökset, maantieteellinen data, tuotevalmistajat, suunnittelijat, rakennusprosessin seu-

ranta) saattaminen yhteisen käsitteistön ja mutkattoman viestinnän piiriin. Tämän lisäksi

ontologiaan perustuvan tietojenkäsittelyn odotetaan tukevan loogiseen päättelyyn liitty-

viä käyttötapauksia, kuten säädösten mukaisen toiminnan varmistaminen sekä turvalli-

nen rakentaminen (Pauwels et al. 2017, p. 4). W3C-yhteisö on perustanut Linked Buil-

ding Data Community Group -työryhmän edistämään semanttisten verkkoteknologioiden

hyödyntämistä rakennusteollisuudessa, mutta tätä kirjoitettaessa työryhmä ei ole vie-

lä julkaissut virallisia raportteja. Omalla tahollaan BIM-teknologian edistämisestä vastaa

buildingSMART International -yhteisö, joka on julkaissut ehdotuksen ISO 16739-1:2018

standardin mukaisesta rakennusalan datamäärittelystä OWL-kielisenä ontologiana1.

Valmiiden rakennusten kiinteistönhuollossa erilaiset sensorilaitteiden verkot tuottavat mit-

tausdataa, joka ohjaa muun muassa lämmitysautomatiikkaa ja laukaisee tarvittaessa hä-

lytyksiä. Tämä IoT-teknologian osa-alue hyödyntää Semantic Sensor Network Ontolo-

gy2 -sanastoa, jolla voidaan kuvata sensorit, niiden toiminta sekä itse mittaustulokset

(Patel and Jain 2021). Terveydenhuollossa on laadittu aihealueen erityiset vaatimukset

huomioivia ontologioita IoT-teknologian hyödyntämiseksi. Uusi tulokas alalla on Smart

Healthcare Ontology (SHCO), jonka Tiwari and Abraham (2020) kertovat päihittävän muut

e-Terveydenhuollon ontologiat vertailuanalyysissä.

Moniin yhteyksiin Internet of Things (IoT) on liian laaja käsite. Esimerkiksi terveyden-

1https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4/ADD2_TC1/OWL
2https://www.w3.org/TR/vocab-ssn/
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huollon potilastarkkailussa sensori- ja laiteverkko ei ole varsinaisesti internetissä vaan

laitoksen oman sisäisen verkon aliverkossa. IoT-teknologiaa kuitenkin käytetään yhtä-

lailla suljetuissa verkoissa. Suoritusympäristö huomioidaan puhumalla käsitteestä Web

of Things (WoT). Semanttiset verkkoteknologiat yleistyvät jatkuvasti IoT/WoT-teknologian

piirissä, koska eri valmistajien verkottumaan kykenevät laitteet eivät tyypillisesti ymmärrä

toisiaan suoraan. WoT-ratkaisun toteuttaminen vaatii tämän vuoksi ylimääräisiä ponniste-

luja tavallisiin internetin verkkosovelluksiin verrattuna. Semantic Web of Things (SWoT)

-sovellusten tuottamiseen on laadittu kehitysympäristöjä, joissa semanttisten verkkotek-

nologioiden integroimista IoT-teknologiaan tuetaan (Patel, Gyrard et al. 2017).

3.5.3 Tietograafit

Google julkaisi vuonna 2012 yleisiä faktatietoja graafimuodossa tallettavan hakukoneen

nimeltä Knowledge Graph1. Tämä vakiintui myös nimeksi kyseiselle tavalle tallettaa yh-

teenliittyvää rakenteisesti monimuotoista dataa. Alkujaan hanke perustui Googlen os-

taman Metaweb-yhtiön vuosia aiemmin kehittämään julkiseen faktatietojen FreeBase-

graafitietokantaan sekä muutamaan muuhun julkiseen datavarastoon. Jo julkaisuhetkellä

tietograafin sisältämät yksittäiset faktatiedot laskettiin miljardeissa. Google tarjoaa REST-

palvelun Knowledge Graph -datavaraston ohjelmalliseen käyttöön, mutta tämä edellyttää

Google-tiliä ja mukautumista Googlen partneriprojektin sääntöihin, eli käytännössä asiak-

kuussuhdetta yhtiöön.

Tietograafin määritelmästä on keskusteltu laajasti, koska graafimuotoista dataa tallete-

taan konemuistiin monella tavalla. Toisille on tärkeää graafin laajuus ja useiden aihea-

lueiden kirjo. Toisille riittää, että kyseessä on RDF-graafi. Ehrlinger and Wöß (2016) kri-

tisoivat yleistävää käytäntöä, jossa kaikki graafit olisivat tietograafeja. Asioista kannattaa

mieluummin puhua niiden luonnetta ja käyttötarkoitusta kuvaavilla termeillä. Näin välite-

tään tarkempaa tietoa. Ontologioita voidaan siis kutsua vain ontologioiksi ja varsinaiset

tietograafit rakennetaan ontologioiden varaan. Tietograafit eivät kuitenkaan usein edes

perustu semanttisiin verkkoteknologioihin. Näiden avulla tietograafien tuottaminen on silti

hyvin tuettua.

Chaudhri et al. (2022) ovat tunnistaneet tietograafien eri aloille suunnatuille sovelluksille

kaksi pääkategoriaa.

1. Yhteenlinkittyvää dataa tallettavat tietovarastot

Käyttökohteita ovat verkkoalustojen käyttäjädatan kerääminen markkinointitarkoi-

tuksiin sekä edellä mainitut avoimet graafimuotoiset tietovarastot. Eri alojen erityis-

tarpeisiin kehitetään myös tietovarastoja, jotka auttavat esimerkiksi asiakkuuspää-

töksissä finanssialalla ja hoitopäätöksissä terveydenhuollossa.

1https://blog.google/products/search/introducing-knowledge-graph-things-not/



46

Tietojen yhdistely eri lähteistä semanttiseksi RDF-tietograafiksi on nykyisin yleinen

menettely tutkimushankkeissa ja käytännön BigData-sovelluksissa. Relaatiotieto-

kanta voidaan muuttaa RDF-tripleteiksi erityisellä konvertointisovelluksella. Internet-

sivun tai muun digitaalisen aineiston voi myös purkaa RDF-tripleteiksi louhintaso-

velluksella, joskin tietojen eheyden varmistaminen vaatii tällöin lisävaivaa.

2. Tekoälyn ja koneoppimisen algoritmien tukisovellukset

Tekoälyn sovellukset tarvitsevat tietopohjan, jonka perusteella ne voivat tehdä päät-

telyä ja johtopäätöksiä. Ontologioita ja tietograafeja käytetään yleisesti tähän tarkoi-

tukseen. Luonnollisen kielen prosessoinnissa (NLP) semanttisia verkkoteknologioi-

ta hyödynnetään tulostietojen graafin esittämisessä.

Edellisen kohdan (1.) tietovarastoja käsitellään myös tekoälyn ja koneoppimisen

menetelmin tiedonlouhintahankkeissa.

3.5.4 Suositusjärjestelmät

Suositusjärjestelmät on ajankohtainen tietograafia hyödyntävä sovellusperhe. Nämä tar-

joavat verkkosovelluksen käyttäjille yksilöllisesti räätälöityjä suosituksia, jotka ovat sosiaa-

lisen median portaaleilla mainoksia ja mediasisältöjä. Suosituskohteet löydetään vertaa-

malla suositusvaihtoehtojen kuvaustietoja käyttäjistä kerättyihin tietoihin. Vertailuja teh-

dään myös käyttäjien välillä etsittäessä kategorisoivia yhteispiirteitä. Suositusjärjestel-

mien matemaattinen perusta on matriisilaskennassa, kun käyttäjien sekä suositusvaih-

toehtojen tiedot ilmaistaan vektoreina (Bobadilla et al. 2013).

Garcıa-Sánchez et al. (2020) ehdottavat semanttisen suositusjärjestelmän perustaksi käyt-

täjätiedot sekä suosituskohteiden tiedot kuvaavan kiinnostuskohde-ontologian käyttöä.

Mainosten kohdistamisessa potentiaaliselle käyttäjäryhmälle ontologiassa on oltava usei-

den satojen käsitteiden hierarkinen sanavarasto. Näin mainoksen sisällön semanttinen

kuvaus vastaa käyttäjän kiinnostuksen kohteista luotua semanttista kuvausta riittävällä

tarkkuudella. Vertailuja suoritetaan RDF-graafien sijasta vektoreiden välillä. Näissä al-

kioiden lukuarvot kertovat, kuinka paljon tiettyä ontologian käsitettä vertailussa painote-

taan. Mainoksille painokertoimet saadaan joko manuaalisesti mainostajan syöttötiedoil-

la tai tekstinlouhinnan menetelmillä mainoksen kuvaustekstistä. Käyttäjän kiinnostuksen

kohteet ilmaisevan vektorin painokertoimet muuttuvat ajan mukana. Sosiaalisen median

portaalit analysoivat käyttäjien lähettämät viestit perusteellisesti. Heidän yhteytensä mui-

hin käyttäjiin ja reaktionsa muiden viesteihin sekä mainoksiin vaikuttavat kuvausvektorin

painokertoimiin reaaliajassa.

Semanttinen suositusjärjestelmä voi olla myös yleishyödyllinen verkkosovellus. Korkea-

kouluopiskelijoille on ehdotettu semanttista suositusjärjestelmää soveliaan oppilaitoksen

ja opintosuunnan valinnan tueksi (Obeid et al. 2018). Vaalikoneetkin ovat omanlaisiaan
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Kuva 3.8. Semanttisen REST-verkkosovelluksen teknologiapino.

suositusjärjestelmiä, joiden nykymuotoinen staattisuus on noteerattu parannuskohteeksi

(Terán and Kaskina 2016).

3.5.5 Semanttisen verkkosovelluksen teknologiapino

Kuvassa 3.8 esitetään kootusti Representational State Transfer (REST)1 -arkkitehtuurin

mukaisen semanttisen verkkosovelluksen toteutustasolla hyödynnettävät teknologiat ja

standardit. Tämä havainnollistus on mukaelma siitä, kuinka Curé and Blin (2014, p. 42)

näkevät asian.

REST-arkkitehtuurin toteuttavissa verkkosovelluksissa tyypillisesti palvelin tarjoaa HTTP-

komennoilla käskytettävän URI-osoitteiden palvelurajapinnan ja verkkosivun kautta käyt-

täjät kommunikoivat rajapinnan kanssa JSON-tiedostoilla. Kuvassa 3.8 on RDF-teknolo-

giaan liittyvät standardit värikoodattu vihertäviin palkkeihin ja perinteiset verkkosovellus-

ten teknologiat sinertäviin. XML-kieltä sekä siihen liittyviä konventioita käytetään yleisesti

sekä perinteisissä verkkosovelluksissa että semanttisissa verkkosovelluksissa.

1https://www.w3.org/2001/sw/wiki/REST
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4. RDF-VARASTOT

Yksittäisiä verkkoresursseja kuvaavat RDF-graafit talletetaan tekstitiedostoina verkkopal-

velimille tai upotetaan suoraan verkkosivujen lähdekoodiin. Linkitetyn datan (ks. 3.5) pe-

riaatteen mukaisesti RDF-kuvaukset osallistuvat tällöin sisältämiensä ja määrittelemien-

sä IRI-tunnisteiden kautta internetin verkottuneen datan globaaliin graafiin (Wylot et al.

2018, p. 2). Verkkoresurssien kuvauksia kokoaville tietovarannoille on ollut tilausta jo in-

ternetin alkuajoista lähtien. Hakukoneyhtiöistä erityisesti Google on vastannut tähän huu-

toon omilla tietokantaratkaisuillaan, joista yhtiö jalostanut myös kaupallisia datapalveluita

(Harrison 2015, ch. 2). Monilla verkkojulkaisijoilla, kuten DBPedia-palvelulla sekä koti-

maisella Finto-ontologiapalvelulla on omat tarpeensa laajojen RDF-graafien tallettamisel-

le. Graafeja halutaan myös käsitellä kyselykielellä, kuten mitä tahansa tietokantaa. RDF-

triplettien tallettamiseen erikoistuneita tietokantoja kutsutaan RDF-varastoiksi. Julkisilla

RDF-varastoihin perustuvilla verkkopalveluilla on monasti tietokantakyselyitä varten eri-

tyinen SPARQL-endpoint -palvelu, joka vastaanottaa ja käsittelee kyseisen RDF-varaston

graafikyselyitä.

Useissa RDF-varastoissa on käytäntönä, että tripletit saavat seurakseen edustamansa

graafin tunnistetiedon, jolloin todellisuudessa tietokantaan talletetaan datakolmikoiden si-

jasta nelikkoja < S, P, O, G >. Tässä luvussa puhutaan selvyyden vuoksi nimenomai-

sesti triplettien tallettamisesta.

4.1 Toteutusratkaisut

RDF-teknologia toi uuden näkökulman tiedon varastointiin 2000-luvun alussa. Tämän in-

nostamana julkaistiin paljon akateemista tutkimusta erilaisista RDF-graafien varastointi-

ratkaisuista (Curé and Blin 2014, p. 109; Ali et al. 2021). Jotkut toteutukset pohjaavat

tuttuihin ja tehokkaiksi todettuihin relaatiotietokantoihin. Tällöin uutta ohjelmoitavaa on

tehtävä verrattain vähän, mutta relaatiomalli sinällään tukee huonosti graafien talletusta

ja käsittelyä (Harrison 2015, ch. 5). Tätä on yritetty kompensoida monenlaisin optimoin-

tikeinoin, joista kerrotaan seuraavissa kohdissa tarkemmin. Toiset RDF-varastot nojaa-

vat omaan natiiviin tietokantatoteutukseen, mutta hyödyntävät silti relaatiotietokantojen

yhteydessä käytettyjä indeksointirakenteita (Curé and Blin 2014, p. 106). Useat relaatio-

tietokantojen parissa käyttökelpoisiksi todetut menetelmät ovatkin algoritmisesti yleispä-
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teviä. Vaikka RDF-varastojen toteutuksessa sovelletaan paljon vanhoja ratkaisuja, tutki-

mustyötä tehdään silti edelleen laajassa mitassa. Ideaaliratkaisua ei katsota viime vuosiin

mennessä vielä löytyneen (Curé and Blin 2014, p. 105).

Ilmeinen vaikeus relaatiomallin ja RDF-graafien yhteensovittamisessa aiheutuu RDF-trip-

lettien noudattamasta yleisestä (S, P, O)-merkkauksesta, jolla voi ilmaista minkälaisen

yksittäisen relaation tahansa. Relaatiotietokanta edellyttää yhtenäisyyttä tietotauluun tal-

letettavien relaatioiden suhteen. Useinkaan ei voida määritellä relaatiotietokantaa RDF-

graafeille sillä oletuksella, että kaikki kantaan talletettavat relaatiot olisivat tiedossa. Lin-

kitetyn datan luonteeseen kuuluu tiedon rakenteinen päivittyminen, minkä ei tulisi edellyt-

tää hallinnollisia toimenpiteitä käytettyjen datavarastojen suhteen. Periaatteessa triplette-

jä voi kyllä tallettaa relaatiotietokannan kolmisarakkeiseen tietotauluun, koska alkiodata

on IRI-tunnisteiden ja literaaliarvojen merkkijonoja. Objektialkiot voivat kuitenkin literaa-

liarvoja edustaessaan vaihdella tietotyypiltään eikä tämä ole relaatiokannan data-alkiolle

sallittua. Ratkaisuksi on kehitetty erillinen sanastorakenne, jossa kaikille triplettien alkioille

asetetaan kokonaisluku-tyyppiset ID-tunnisteet (ks. 4.2).

Relaatiokantaan talletettujen RDF-graafien tietohaut edellyttävät tyypillisesti triplettidatan

sisältävän tietotaulun omaliitoksia (SELF JOIN). Tämä on suurten datamassojen käsitte-

lyssä algoritmisesti raskas operaatio, joita saattaa esiintyä relaatiomallisen RDF-graafin

tietokyselyssä lukuisia (Harrison 2015, ch. 5; Curé and Blin 2014, p. 126). Tämän vuok-

si relaatiomallin RDF-varastoissa käytetään monipuolisempia tiedon indeksointimenetel-

miä, kuin mihin relaatiotietokannoissa yleensä tarvitsee turvautua. Kattava indeksointi

vaatii joissakin toteutuksissa tallennustilaa moninkertaisesti suhteessa indeksoitavan da-

tan määrään (Curé and Blin 2014, p. 111).

Monenlaisesta virtuaalisesta toiminnasta kerättävän datamassan laajuus ja heterogeeni-

suus ovat luoneet tarpeen uuden sukupolven tietokantaratkaisuille. NoSQL-tietoka-noiksi

kutsuttavat datasäiliöt ovat vapaita relaatiomallin rajoitteista ja kelpaavat yhtälailla RDF-

varastojen pohjaratkaisuiksi. Tällöin ei käytettävissä ole relaatiokantojen sisäänrakennet-

tuja JOIN-operaatioita. NoSQL graafikantoja lukuunottamatta graafiperustaisen datan tu-

ki on NoSQL-kannoissa jopa relaatiokantoja heikompaa (Harrison 2015, ch. 5). NoSQL-

kannat kuitenkin nahdollistavat laajojen datamassojen hajautetun hallinnan, mikä on erit-

täin suurten RDF-graafien kohdalla toivottua. Pohjimmiltaan nämä ovat tehokkaalla indek-

soinnilla varustettuja hajautustauluja (Curé and Blin 2014, p. 24), joiden mukauttaminen

RDF-graafien tallettamiseen on yleistynyt suuressa määrin (Curé and Blin 2014, p. 136).

4.2 Perusarkkitehtuuri

RDF-varastoissa tietoalkioiden sisältämä data koostuu suurelta osin IRI-tunnisteiden

merkkijonoista. Yleisesti käytetty menetelmä tiedon tiivistämiseksi ja kyselyjen nopeutta-

miseksi on RDF-alkiodatan tallettaminen erityiseen sanastorakenteeseen (Curé and Blin
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Kysely-
moottori

Tietokysely

Datasanasto

String-to-id

Id-to-String

Vastaus

Triplettisäiliö)*

)* Haetaan literaaliarvoja 
datavertailua varten, jos 
on tarpeen.

Kuva 4.1. RDF-varaston pääkomponentit.

2014, p. 81). Omassa tietosäiliössään merkkijono- sekä literaalidatalle annetaan nopeam-

min käsiteltävä tunnistenumero tai hajautusarvo. Nämä edustavat tietoalkioita RDF-graafit

tallettavassa triplettien tietorakenteessa. Näin saadaan kaikkien data-alkioiden tietotyypit

yhteneviksi eikä triplettidatassa tarvitse toistaa samoja pitkiä merkkijonoja. Myös tietoky-

selyjen käsittely nopeutuu, kun ei tarvitse suorittaa pitkien merkkijonojen vertailuja. Kyse-

lyn aluksi RDF-varaston omat tunnisteet vaihdetaan kyselyssä esiintyvien tietoalkioiden

paikalle ja lopuksi tulostiedon sanastotunnisteita vastaavat viralliset data-arvot haetaan

sanastorakenteeesta ja koostetaan vastaus (Curé and Blin 2014, p. 81). Kuvassa 4.1 ha-

vainnollistetaan RDF-varaston pääkomponenttien yhteistoimintaa.

Sanastorakenteessa hyödynnetään yleensä tekstin pakkaamista (Curé and Blin 2014, p.

81), koska saman nimiavaruuden IRI-tunnisteissa suurin osa kirjaimista on samana tois-

tuvaa alkuosaa.
http://dbpedia.org/resource/Helsinki

http://dbpedia.org/resource/Mannerheimintie

http://dbpedia.org/resource/Folk_metal

Triplettidatan säilövässä päärakenteessa on alkiotietoina siis datasanaston indeksoitua

tunnistedataa, jota edelleen indeksoidaan kattavasti tietohakujen nopeuttamiseksi.
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4.3 Indeksoinnin strategiat

Tietokannan indeksirakenteet mahdollistavat nopeat tietohaut indeksoidun alkiodatan pe-

rusteella: O(1) hajautustauluilla ja O(log|G|) hakupuurakenteilla, missä G on puun kor-

keus (Ali et al. 2021, p. 9). Relaatio- sekä NoSQL-tietokannoissa yleinen menetelmä

on indeksiavainten kopioiminen hakupuurakenteeseen, jossa ne pidetään järjestyksessä.

Relaatiotietokannoissa pääavaimeksi kutsutaan saraketta, jonka arvojen mukaan tietueet

identifioidaan yksilöllisesti ja talletetaan oletusarvoisesti järjestyksessä. Usein pääavai-

men ID-alkiotietona on juokseva kokonaislukunumero, mikä nopeuttaa talletuksia indek-

sidatan järjestyksen ollessa selviö ilman päivityksiä.

Mikäli suoritetaan usein tietohakuja muunkin kuin pääavaindatan perusteella, voidaan

luoda myös toisesta sarakkeesta indeksirakenne tietokannan ylläpidettäväksi. Indeksoi-

dun sarakkeen data, kuten esimerkiksi sukunimitieto toistetaan tässä indeksirakenteessa

järjestyksessä ja jokaisella alkiolla on viittaustieto oman tietueensa pääavaimeen. Tieto-

taulun päivitysoperaatioissa indeksirakenteen järjestystä joudutaan ylläpitämään algorit-

misesti. Relaatiotietokannan pääavainindeksiä, joka on suora viittaus tietueeseen, kut-

sutaan ryhmitellyksi (Clustered) indeksiksi. Tietueet on talletettu levymuistiin tämän in-

deksin puurakenteen mukaisesti. Näitä on käytössä vain yksi per tietotaulu. Ryhmittele-

mättömät (apu)indeksit eivät ole yhteydessä tietueiden fyysiseen tallennusrakenteeseen,

vaan viittaavat tietueisiin pääavaimen välityksellä. Jos on tarpeen suorittaa nopeita ha-

kuja useamman sarakkeen alkiodatan perusteella (sukunimi, etunimi, ...), luodaan indek-

sirakenne näiden sarakkeiden alkiodatasta käyttäen lisäsarakkeita toissijaisina järjestys-

perusteina. Jokaisella indeksoidulla alkiojoukolla on jälleen viittaustieto oman tietueensa

pääavaimeen (Churcher 2016, ch. 10).

4.3.1 Hakujen mallit

NoSQL-mallin dokumenttitietokannoissa ja sarakeperhejärjestelmissä käytetään usein sa-

moja algoritmisia menetelmiä indeksirakenteiden toteuttamisessa kuin relaatiotietokan-

noissakin. Joskin erityisesti BigTable-tyylisillä skaalautuvilla tietokantaratkaisuilla on käy-

tössään tehokkaasti lisäysoperaatioita tukevia indeksirakenteita (Harrison 2015, ch. 10).

Dokumenttitietokannoissa voidaan toimia relaatiotietokantojen tapaan: pääavaimia ovat

dokumenttien ID-tunnisteet ja esimerkiksi JSON-dokumenttien yhteisiä muuttujia sekä

näiden yhdistelmiä voidaan indeksoida. Indeksoinnin tarpeet kohdistuvat RDF-varastoissa

yleensä erilaisiin triplettien alkiokombinaatioihin. Yksi tai kaksi kolmesta (S,P,O) alkiosta

on tuntemattomia ja mallia vastaavat tripletit haetaan vertailtavaksi. Näitä ns. hakujen

malleja (access pattern) on triplettien alkiokolmikoilla 8 kappaletta. Tarkastelu on laa-

jennettavissa myös graafitunnisteet huomioiviin datanelikoihin (Harth and Decker 2005).

Taulukossa 4.1 on listattu RDF-varaston triplettien erilaiset hakujen mallit.
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Taulukko 4.1. Indeksoinnin strategia yhdistelmäindekseillä.

Hakujen mallit Selite Kattava indeksi

1 ( S, P, O ) Löytyykö triplettiä? SPO

2 ( S, P, ? ) Kaikki annetun SP-parin tripletit SPO

3 ( S, ?, ? ) Kaikki annetun subjektin tripletit SPO

4 ( ?, ?, ? ) Kaikki tripletit SPO

6 ( ?, P, O ) Kaikki annetun PO-parin tripletit POS

7 ( ?, P, ? ) Kaikki annetun predikaatin tripletit POS

5 ( S, ?, O ) Kaikki annetun SO-parin tripletit OSP

8 ( ?, ?, O ) Kaikki annetun objektin tripletit OSP

Jos esimerkiksi turisteille suunnattu tiedonhakupalvelu pyrkii vastaamaan tehokkaasti ky-

symyksiin koskien valitun kaupungin tarjoamia ajanviettomahdollisuuksia, ovat kyselyt

muotoa ( S, P, ? ). Tässä sekä kaupunki (subjekti) että ajanviete (predikaatti) ovat valittuja

ja esiintyvät kyselyn tripletissä omilla IRI-tunnisteillaan. Vastaukset, eli palveluja tarjoa-

vien yritysten IRI-tunnisteet, saadaan haettua nopeasti, mikäli RDF-varaston tripletit on

indeksoitu SP-alkioparien tai SPO-kolmikoiden mukaan.

Alakohdassa 4.4 puhutaan indeksihakujen suorittamisesta JOIN-operaatioissa ja maini-

taan joitakin eksoottisempia indeksointitapoja. Tietohakujen optimointikeinona käytetään

NoSQL-mallin RDF-varastoissa myös datan ositusta ja graafikyselyjen suorittamista osa-

kyselyinä (ks. 4.6). Näin voidaan vähentää JOIN-operaatioiden ja indeksihakujen tarvet-

ta. Tämä puolestaan voi vähentää tietohakuja levymuistista, mikä on usein prosessoinnin

aikaa kuluttavin osa-alue (Curé and Blin 2014, p. 13).

4.3.2 Indeksirakenteet

Tietohakujen tehokkuus järjestetystä datajoukosta perustuu tunnetun binäärihakualgorit-

min1 toimintaperiaatteeseen. Järjestyksen tehokas ylläpitäminen edellyttää kuitenkin mel-

ko hienostunutta talletusrakennetta eikä datalohkoja voida vain niputtaa samaan kekoon.

Jo vuosikymmenten ajan on indeksirakenteiden mallina toiminut B+ Tree -puurakenne.

Tämä on optimoitu levymuistista tehtäviin järjestettyjen datalohkojen hakuoperaatioihin

(Groppe 2011, p. 103). Rakenteellisen tasapainon säilyttäviin ja matalana pysyviin B+

Tree -hakupuihin tukeudutaan edelleen käytetyimmissä relaatiotietokannoissa sekä useis-

sa monipuoliseen indeksointiin nojaavissa RDF-varastoissa. BigData-aikakaudelle on kui-

tenkin tyypillistä jatkuvien talletusoperaatioiden aiheuttama indeksirakenteiden päivitys-

tarve. Nopeiden hakujen, talletusten ja nopean järjestyksen ylläpidon mahdollistava LSM

Tree (Log-Structured Merge Tree) -rakenne on ottanut jalansijaa erityisesti BigTable-tyylin

1https://cses.fi/alon20/text/1569
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sarakeperhetietokannoissa (Harrison 2015, ch. 10).

RDF-varastoissa indeksoinnin strategia voi luonnostaan määrätä sen, mikä on varsinai-

nen triplettien talletusrakenne. Relaatiomallin RDF-varastoissa saatetaan tallettaa lähes

kaikki mahdolliset triplettien alkiokombinaatiot hakupuurakenteisiin (Wylot et al. 2018,

p. 7). NoSQL-mallin dokumenttivarastoissa tripletit on materialisoitu ensisijaisesti doku-

menttitiedostoihin. Tällöin indeksidataa tarvitaan vähemmän, kun triplettidatan dokument-

tiositus tukee tietokyselyjen suorittamista osakyselyinä (Kalogeros et al. 2020).

RDF-teknologian tutkijayhteisöstä on kummunnut myös ehdotuksia bittimatriisien hyödyn-

tämisestä triplettien indeksoinnissa ja tallettamisessa (Atre et al. 2010).

NoSQL-mallin graafitietokannoissa solmut ovat tietoisia naapureistaan, jolloin solmujen

välillä edettäessä päästään solmun yhteydet kuvaavalta vieruslistalta suoraan toisen sol-

mun listalle. RDF-kyselyjen tehokas suorittaminen aidossa graafiympäristössä edellyttää

myös kattavaa indeksointia ja tähän on tarjottu ratkaisuksi moniulotteisten S-Tree haku-

puiden soveltamista (Zeng and Zou 2018).

4.3.3 Rinnakkaistoteutukset

Erilaiset indeksirakenteiden toteutusratkaisut tukevat erilaisia käyttövaatimuksia, joita ovat

mm. skaalautuvuus, nopeat talletukset ja monimutkaiset tietokyselyt. Useissa RDF-varas-

toissa onkin toteutettu muutamia erilaisia indeksointitapoja monipuolisia käyttökohteita

ennakoiden. Esimerkiksi puurakenteiset ja bittimatriisien rinnakkaiset indeksit on todettu

toimivaksi ratkaisuksi (Curé and Blin 2014, p. 126). Puurakenteiset ja hajautustauluindek-

sit ovat rinnakkaiskäytössä BigTable-tyylin NoSQL-tietokannoissa. Hajautettuun Apache

HBase -tietokantaan perustuva tutkimusprojekti Jena-HBase antaa mahdollisuuden vali-

ta useista erilaisista triplettien talletus- ja indeksointiratkaisuista käsillä oleviin käyttövaa-

timuksiin parhaiten soveltuvan (Khadilkar et al. 2012).

4.3.4 Katenoidut indeksit

Suosittu indeksointistrategia on käyttää triplettidatan alkioista katenoituja indeksiavaimia

(Harth and Decker 2005). Esimerkiksi kolmella indeksirakenteella, vastaten alkioyhdistel-

miä SPO, POS ja OSP, voidaan kattaa kaikki mahdolliset triplettien tietohakujen mallit.

Asiaa havainnollistetaan taulukossa 4.1. Indeksiavaimen (SPO) kahta (SP -) ja yhtä (S

- -) alkiota kuvaavilla alkuosilla voidaan B+ Tree -hakupuusta tehdä indeksihakuja kysei-

siin hakujen malleihin liittyen (Groppe 2011, p. 109). Indeksoinnin strategioista annetaan

lisää esimerkkejä eri tyylisiä RDF-varastoja esittelevissä alakohdissa 4.5 ja 4.6. Useissa

RDF-varastoissa triplettejä ei talleteta perusmuotoisina (S, P, O)-tietueina lainkaan, vaan

alkiotunnisteet taltioidaan eri kombinaatioissa ainoastaan indeksirakenteisiin, joista niitä

noudetaan graafikyselyihin vastattaessa.
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4.4 JOIN-operaattorit

Relaatiotietokantoihin tehtävissä kyselyissä prosessointinopeuden pullonkaulana on tie-

tohaun vaatimien dataliitosten, eli JOIN-operaatioiden määrä (Curé and Blin 2014, p. 17).

Kyse on toisiinsa liittyvien tietojen etsimisestä datavertailulla joko yhdestä tai useammasta

tietotaulusta. NoSQL-tietokannoissa voi yhtälailla ilmaantua dataliitoksen tarpeita, mutta

ne on yleensä toteutettava ohjelmallisesti tarjolla olevaa tiedon indeksointia hyödyntäen

(Raj and Deka 2018, ch. 4.4). RDF-varaston alkiodatan talletusratkaisulla ja indeksointi-

tavoilla on luonnollisesti vaikutusta siihen, kuinka paljon JOIN-operaatioita tietokyselyissä

suoritetaan.

Jos RDF-tripletit on talletettu relaatiomallin mukaiseen triplettitauluun, RDF-graafissa ete-

neminen johtaa kyseisen tietotaulun omaliitoksiin (SELF JOIN), kun selvitetään esimer-

kiksi missä tripleteissä tietty objekti esiintyy subjektina. Oheinen graafi (kuva 4.2) ha-

vainnollistaa opiskelijaryhmän ystävyyssuhteita. Tuttavuutta ilmaisevat predikaattinuolet

on yhdistetty poikkeuksellisesti osoittamaan molempiin suuntiin ja nimi-ominaisuudet il-

menevät suoraan solmujen IRI-tunnisteista kuvan selkiyttämiseksi. Graafin foaf:knows-

predikaatteja sisältävät tripletit on listattu jäljempään triplettitauluun 4.2, joka havainnolli-

suuden vuoksi sisältää suoraan osallisten nimitiedot.

:Hermanni

:Juuso

foaf:knows

:Kimmo

foaf:knows

:Kaisa

foaf:knows

foaf:knows

foaf:Person

rdf:type

rdf:typerdf:type

rdf:type

foaf:knows  rdf:type  owl:SymmetricProperty .

Kuva 4.2. Tuttavuudet graafiesityksenä.

Jos halutaan tietää kenellä on eniten tuttavia, etsitään kaikki foaf:knows-predikaatilliset

tripletit, lasketaan niiden subjektien esiintymislukumäärät ja ilmoitetaan tuloksena kor-

keimman arvon saanut subjekti. Tällöin ei ole kysymys JOIN-operaatiosta, koska suori-

tetaan ainoastaan tilastollista laskentaa ilman tietueiden liittämistä toisiinsa jonkin ehdon

perusteella. SELF JOIN -operaatioon tukeudutaan esimerkiksi selvitettäessä, onko Her-

mannilla ja Juusolla yhteisiä tuttavia. Tällöin ne triplettitaulun riviparit kuuluvat yhteen,
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Taulukko 4.2. Triplettitaulun tuttavuussuhteita ilmaiseva osa.

Subjekti Predikaatti Objekti

Hermanni foaf:knows Juuso

Hermanni foaf:knows Kaisa

Juuso foaf:knows Hermanni

Juuso foaf:knows Kaisa

Juuso foaf:knows Kimmo

Kaisa foaf:knows Hermanni

Kaisa foaf:knows Juuso

Kimmo foaf:knows Juuso

joissa ensimmäisen subjektina on Hermanni ja toisen subjektina Juuso sekä molempien

rivien objektisarakkeesta löytyy sama henkilö. Kuvassa 4.3 havainnollistetaan MERGE

JOIN -operaattorin toimintaa kyselyn prosessoinnissa.

RL
Juuso

Kaisa

( Hermanni, foaf:knows, ?foaf:Person )

SP-indeksi, avaimena 
[ Hermanni, foaf:knows ]

?foaf:Person

Hermanni

Kaisa

Kimmo

( Juuso, foaf:knows, ?foaf:Person )

SP-indeksi, avaimena 
[ Juuso, foaf:knows ]

?foaf:Person

< Hermanni, foaf:knows, Kaisa >
< Juuso, foaf:knows, Kaisa >

MERGE JOIN

1) Juuso > Hermanni 
2) Juuso < Kaisa  
3) Kaisa == Kaisa  

2

3

1

R.next()
L.next()
Join() 

Kuva 4.3. Triplettitaulun SELF JOIN.

JOIN-operaatiot ovat tietojen hakua ja vertailua. Tätä tehostetaan relaatiomallin RDF-

varastoissa indeksoimalla triplettialkioiden sarakkeet ja/tai sarakkeiden yhdistelmät.

NoSQL-mallin RDF-varastoissa pyritään data osittamaan siten, että kyselyjen osaratkai-

suja voidaan suorittaa rinnakkain ja mahdollisesti eri koneilla. Tällöin JOIN-operaatiot liit-

tyvät sekä perinteiseen tietojen yhdistelyyn että rinnakkaisen prosessoinnin fasilitointiin.

J. Groppe and S. Groppe (2011) esittävät JOIN-operaattoreille, eli liitosoperaatioiden to-
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teuttamisen algoritmeille RDF-varastojen viitekehyksessä kolme kategoriaa: lomittainen

liitos, indeksiliitos sekä hajautusliitos. Perinteisempiä algoritmeja, kuten sisäkkäisiä sil-

mukoita, voidaan myös hyödyntää esimerkiksi hajautusliitoksen osaratkaisuina. Hitaat sil-

mukalliset algoritmit eivät kuitenkaan sovi isojen datajoukkojen hallintaan kuin pienessä

ja ehdollisessa roolissa. Internetistä on löydettävissä havainnollisia visualisointeja1 algo-

ritmien toimintatavoista.

4.4.1 MERGE JOIN - lomittainen liitos

Jos tietovertailuun liittyvä kahden operandin data on järjestyksessä, on nopein JOIN-

operaattori lomittainen liitos (Groppe 2011, p. 103). Rivikohtaiset datavertailut suorite-

taan yhdellä tietotaulujen (osien) läpikäynnillä. Alkioita vertaillaan edeten aina siinä jo-

nossa, jonka alkio oli arvoltaan pienempi. Mikäli alkiodata on yksilöllistä, vertailu loppuu

välittömästi toisen jonon päättyessä. Binääritaulu-tyyppisissä RDF-varastoissa (ks. 4.5.3)

lomittaista liitosta hyödynnetään erityisesti, kun rivit pidetään järjestyksessä subjektisa-

rakkeen mukaan. Näin subjekteihin liittyvät JOIN-operaatiot voidaan suorittaa välittömästi

tehokkaimmalla tavalla.

Myös indeksidataa voidaan käyttää lomittaisen liitoksen operandien järjestysperusteena

edellyttäen, että molemmat operandit on indeksoitu (Churcher 2016, ch. 10). Indeksida-

taa, tai järjestetyn datan hakuja, hyödynnetään MERGE JOIN -algoritmeissa myös etsit-

täessä vertailujen kannalta oleelliset tietueet. Kuvan 4.3 esimerkissä voitaisiin kohdassa

2) suorittaa haku merkkijonolla Kaisa rakenteesta L ja välttää tietovertailu. Näin pienillä

joukoilla ei etua saavuteta, mutta laajojen datamassojen tapauksessa voidaan mahdolli-

sesti hypätä useiden vertailujen yli ja parantaa prosessointitehokkuutta (Groppe 2011, p.

122).

MERGE JOIN -operaattori on yleisesti käytössä relaatiomallin keskitetyissä RDF-varas-

toissa, joissa käytetään kattavaa indeksointia. Myös NoSQL-mallin RDF-varastoissa käy-

tetään järjestyksessä pidettäviä indeksejä liitosoperaatioiden tehostamiseksi.

4.4.2 INDEX JOIN - indeksiliitos

Indeksiliitos on yleisesti käytetty JOIN-operaattori, joka edellyttää liitosperusteena olevan

vertailudatan indeksointia yhdeltä operandilta. Toinen vertailujoukko ei ole indeksoitu tai

muulla tavoin järjestyksessä käsiteltävissä. Tämän joukon datarivit käydään läpi suorit-

taen indeksoituun dataan kohdistuvat haut jokaisen rivin kohdalla. Indeksiliitos on käy-

tännöllinen myös silloin, kun kumpikaan liitoksen operandeista ei ole indeksoitu ja toisen

vertailujoukon datasta voidaan muodostaa keskusmuistiin indeksirakenne kohtuullisessa

ajassa (Groppe 2011, p. 123).

1https://bertwagner.com/posts/visualizing-merge-join-internals-and-understanding-their-implications/
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Esimerkiksi kuvan 4.3 JOIN-operaatio voitaisiin suorittaa indeksiliitoksena jättämällä toi-

nen vertailujoukko (R) muodostamatta ja hakien PO-indeksillä triplettitaulusta rivit en-

sin [foaf:knows, Juuso]-avaimella ja sitten [foaf:knows, Kaisa]-avaimella. Liitok-

seen kelpuutetaan löydetyistä riveistä ne, joiden subjektina on Juuso. Mikäli tarjolla oli-

si SPO-indeksi, niin Hermannin tutut (L) voitaisiin käydä läpi etsien samoja Juusolle

(esim. [Juuso, foaf:knows, Kaisa]) ja tulokset kertoisivat suoraan liitokseen kelvol-

liset tripletit.

4.4.3 HASH JOIN - hajautusliitos

Hajautusalgoritmit ovat nopeiden tietohakujen perustana avain-arvo-tietokannoissa se-

kä vastaavissa indeksirakenteissa. Hajautusfunktio laskee data-arvosta uniikin tunnuksen

kyseiselle arvolle ja avaintunnus on suora indeksi edustamaansa arvoon tai arvon sisäl-

tävään rakenteeseen. Hajautusarvoindeksejä käytetään yleisesti järjestettyjen indeksien

rinnalla etenkin avain-arvo-tekniikkaan perustuvissa NoSQL-tietokannoissa (Kaoudi and

Manolescu 2015, p. 5).

Varsinaista hajautusliitosta käytetään, kun järjestämätön datamassa on erittäin laaja ei-

kä valmiita indeksejä ole tarjolla. HASH JOIN -operaation suorittamiseksi datajoukot osi-

tetaan ensin vertailtavien arvojen perusteella hajautusrakenteisiin, jotka talletetaan le-

vymuistiin. Liitoksen operandien vertailu suoritetaan prosessoiden ositukset rinnakkain.

Kun osittamisessa on käytetty samaa hajautusalgoritmia molemmille operandeille, ovat

vertailtavat ositukset alkioiden arvoalueiden suhteen toisiaan vastaavia. Ja ositusten da-

tajoukkojen ollessa riittävän pieniä, voidaan JOIN-operaattorina käyttää myös silmukoihin

perustuvaa yleisalgoritmia. Rinnakkaisten JOIN-operaatioiden tulokset kootaan lopuksi

yhteen (Groppe 2011, p. 123).

Kyselyn osittamiseen perustuvia JOIN-operaatioita tapahtuu yleisesti NoSQL-mallin ha-

jautetuissa RDF-varastoissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että varsinainen liitosoperaatio

tehtäisiin hajautusliitoksena. Datan ositus eri koneiden RDF-varastoille tehdään useimmi-

ten triplettien alkiodataan, graafianalyysiin tai SPARQL-kyselyjen optimointiin perustuen

(Ali et al. 2021, p. 19). Tällöin datan ositukset ovat suuria ja tasapainoisen osituksen yl-

läpito on yksi hajautetun RDF-varastojen ominaisuuksista. Yleinen menetelmä tietokyse-

lyjen ositettuun prosessointtin on MapReduce-algoritmi, jota käytetään myös graafidatan

hajauttamiseen (Kaoudi and Manolescu 2015, p. 6, 14). Tehokkaan prosessoinin takaami-

seksi JOIN-operaatioissa hyödynnetään hajautusliitoksia useimmiten vain ohjelmallisten

osatehtävien tulosten kokoamisessa. Alkiotason dataliitokset suoritetaan järjestettyihin

indekseihin perustuen (Kaoudi and Manolescu 2015, p. 12).
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4.4.4 Operandien lukumäärä

Edellä mainitut kolme JOIN-operaattoria ovat parittaisia liitosalgoritmeja, joissa vertail-

laan kahta mahdollisesti usean muuttujan sisältävää operandia keskenään. Näillä JOIN-

operaattoreilla voidaan suorittaa myös useamman operandin vertailuja, mutta tällöin on

edettävä pari kerrallaan ja JOIN-operaation kokonaistulos kertyy parittaisista osaoperaa-

tioista. Nämä voidaan sopivalla datan osituksella suorittaa rinnakkain, mikä mahdollistaa

tehokkaamman prosessoinnin (J. Groppe and S. Groppe 2011).

NoSQL-mallin mukaisten RDF-varastojen tarpeisiin on kehitetty indeksointimenetelmiä,

jotka tukevat useiden operandien samanaikaista vertailua tehokkaasti. Entiteetti-indek-

sointia hyödynnetään tähti-mallisten osagraafien liitosalgoritmeissa, eli STAR JOIN -ope-

raattoreissa. Polkuindeksointia käytetään RDF-graafeissa esiintyvien peräkkäisten

subjekti-objekti-liitosten muodostamien polkujen identifiointiin. Tätä hyödynnetään PATH

JOIN -operaattoreissa (Ali et al. 2021, p. 9-13).

RDF-varastojen JOIN-operaattoreiden algoritminen kehitystyö on vilkas tutkimusala. RDF-

graafien tietokyselyjen prosessointiin liittyy monta osavaihetta ja kyselyn optimoinnin tuek-

si kehitetään vastaavasti omia algoritmeja. Useilla RDF-varastoilla on erillinen graafiky-

selyjen optimointiin tarkoitettu kyselysuunnitelman (query plan) laativa moduuli. Joissain

ratkaisuissa admin-käyttäjällä on mahdollisuus vaikuttaa tämän asetuksiin. Oleellista on

sopivan JOIN-operaattorin valinta kuhunkin dataliitokseen ja liitosoperaatioiden suoritta-

minen mahdollisimman tehokkaassa järjestyksessä. Tämä edellyttää paitsi RDF-graafia

kuvaavien tunnuslukutietojen tulkintaa, myös kyselyn aikana saatavien välitulosten statis-

tiikan analysointia (Ali et al. 2021, p. 15).

4.5 Relaatiomallin varastot

RDF-graafeja talletaan laajasti joko natiiviin RDF-varastoa varten tuotettuun relaatiomal-

lin tietokantaan tai erilliseen relaatiotietokantaan. Tällöin noudatetaan useimmiten yhtä

kolmesta toteutuslinjasta: triplettitaulut, ominaisuustaulut tai binääritaulut (Sakr and Al-

Naymat 2010). Relaatiomallin RDF-varastot luokitellaan lähtökohtaisesti keskitetyiksi da-

tasäiliöiksi (Wylot et al. 2018, p. 5). Näissä prosesointi tapahtuu yhdellä koneella, jonka

suorituskyky asettaa tietovaraston laajuudelle ylärajan.

4.5.1 Triplettitaulut

Triplettitaulu-menetelmässä tripletit talletetaan datasanastoon viittaavien tunnistealkioi-

den tietueina yhteen tai useampaan samanlaiseen tietorakenteeseen.

( S(id), P(id), O(id) )
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Kyse voi olla relaatiotietokannan 3-sarakkeisesta tietotaulusta, kuten Oracle-yhtiön1 rat-

kaisussa, jolloin voidaan puhua todellisista tietueista. On myös toteutettu natiiveja käyttö-

järjestelmän päälle koodattuja indeksi-puurakenteita, kuten Apache Jena TDB2, jolloin tie-

tueet ovat enemmänkin virtuaalista luonnetta. Triplettitaulun tehokas käyttö tietokyselyis-

sä edellyttää monipuolista datan indeksointia. Näin voidaan välttyä joiltakin SELF JOIN -

operaatioilta sekä suorittaa useimmat dataliitokset nopealla MERGE JOIN -operaattorilla

(Özsu 2016). Indeksidata luodaan sarakekohtaisesti ja/tai erilaisille sarakejärjestyksille

(SPO, OSP, SOP, POS, OPS, PSO) tai sarakepareille (SO, OS, ...). Mitä kattavammin

triplettidata on indeksoitu, sitä nopeammin pystytään teoriassa suorittamaan kaikenlaiset

tietokyselyt. Tällöin ongelmana on moninaisten indeksirakenteiden aiheuttama tietopäivi-

tysten hidastuminen (Özsu 2016).

4.5.2 Ominaisuustaulut

Perinteisemmin relaatiotietokantoja hyödyntävä ratkaisu on tehdä triplettidatan analyy-

sin perusteella useita subjektien ominaisuuksiin, eli predikaattijoukkoihin perustuvia tie-

totauluja. Nämä kuvaavat subjektiin liittyvät predikaatit sarakkeina ja objektit solujen ar-

voina samalla tietotaulun rivillä. Tietokyselyissä sekä tietohaut että tietotaulujen JOIN-

operaatiot vähenevät triplettitauluihin verrattuna. Tämä tapahtuu nimenomaan subjekti-

datan suhteen, joiden liitokset ovat RDF-graafien tietokyselyissä yleisiä (Curé and Blin

2014, p. 130). Tieto mahtuu myös pienempään tilaan, kun subjektia ei tarvitse toistaa jo-

kaisen (P, O)-parin yhteydessä. Menetelmä soveltuu järjestelmiin, joissa data koostuu sa-

marakenteisista olioista ja pysyy sellaisena. Tällöin tietotarpeisiin oletettavasti liittyy graa-

fidatan piirteitä hyödyntäviä kyselyjä. Muuten talletusratkaisu ei ole perusteltu. Ominai-

suustauluihin sopimattomat tripletit talletetaan joissain ratkaisuissa edellä kuvattuun ta-

valliseen triplettitauluun (Curé and Blin 2014, p. 128). Ominaisuustaulujen ongelmana on

Taulukko 4.3. Esimerkki ominaisuustaulusta.

foaf:Agent skypeID mbox interest ...

S(id1) O(id42) O(id12) O(id3) ...

S(id2) O(id6) O(id22) O(id9) ...

: : : : ...

niiden heikko tuki skeema-vapaalle graafidatalle. RDF-graafeissa subjektilla voi olla mo-

niarvoisia predikaatteja. Taulukossa 4.3 kuvattuun foaf:Agent-luokan ominaisuuksien

tietotauluun ei samalle virtuaalihenkilölle voi tallettaa useita sähköpostiosoitteita (mbox)

tai kiinnostuksen kohteita (interest). Kaikilla ei myöskään välttämättä ole Skype-tiliä, tai

1https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/21/rdfrm/rdf-semantic-graph-

overview.html
2https://jena.apache.org/documentation/tdb/
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muita FOAF-ontologiassa määriteltyjä foaf:Agent-luokan ominaisuuksia, jolloin ominai-

suustauluun voi pesiytyä paljon tyhjiä soluja. Vaikka näille ongelmille onkin kehitetty erilai-

sia ratkaisuja (Özsu 2016), ovat ominaisuustaulut relaatiomallin RDF-varastoille huonosti

sopiva talletusmenetelmä eikä tätä käytetä nykyään yleisesti (Curé and Blin 2014, p. 130).

4.5.3 Binääritaulut

Binääritaulut-menetelmässä RDF-triplettien P(S, O)-binäärirelaatioista muodostetaan pre-

dikaattikohtaisten tietotaulujen kokoelma. Tätä kutsutaan myös triplettidatan vertikaaliosi-

tukseksi. Tyhjiä soluja ei tällöin esiinny, koska ainoastaan olemassa olevat binäärirelaatiot

talletetaan. Hyviä puolia ovat moniarvoisten predikaattien luonnollinen tuki (ks. taulukko

4.4) sekä tehokas resurssien käyttö predikaatit tuntevissa kyselyissä, kun ainoastaan kä-

siteltävien ominaisuuksien data haetaan levymuistista. Järjestyksessä pidettävän subjek-

tisarakkeen ansiosta voidaan subjektiin liittyvät dataliitokset suorittaa nopeasti MERGE

JOIN -operaattorilla (Abadi et al. 2007). Binääritaulujen käyttöön tehtyä tietokantaa voi-

Taulukko 4.4. Esimerkki binääritauluista.

foaf:mbox

S(id1) O(id12)

S(id1) O(id55)

S(id1) O(id312)

S(id2) O(id22)

: :

foaf:interest

S(id1) O(id3)

S(id2) O(id9)

S(id2) O(id116)

S(id2) O(id601)

: :

daan optimoida kattavasti, koska indeksidataa tallettavat parisarakkeiset tietotaulut ovat

määrittelykuvaukseltaan identtisiä. Tieto talletetaan fyysiseen muistiin sarakkeittain toi-

sin kuin perinteisissä relaatiotietokannoissa, joissa talletus tapahtuu riveittäin. Subjekti-

sarakkeissa data on järjestyksessä, jolloin peräkkäin esiintyvien samojen tunnistearvojen

kohdalla dataa voidaan kompressoida tehokkaasti (Abadi et al. 2007). Tästä on hyötyä

silloin, kun datamassaan sisältyy erittäin moniarvoisia predikaatteja. Triplettidata ilmais-

taan myös kokonaisuudessaan alkiopareina kolmikkojen sijasta, mikä vähentää talletus-

tilan tarvetta oleellisesti. Indeksirakenteetkaan eivät vie paljon talletustilaa, kun erilaisia

sarakeyhdistelmiä ei tarvitse huomioida. Subjektisarake toimii yhtenä avaimena ja tämän

lisäksi indeksoitavaksi jää ainoastaan objektisarake. Käytännössä tietotaulut voidaan tois-

taa objektisarake järjestettynä (Curé and Blin 2014, p. 130).

Binääritaulut eivät lähtökohtaisesti tue predikaatteja tiedustelevia kyselyjä hyvin, koska

kaikki taulut joudutaan käymään läpi esimerkiksi jonkin subjektin kaikkia predikaatte-

ja tiedusteltaessa (Álvarez-Garcıa et al. 2015, p. 6). Menetelmän toisena heikkoutena

on JOIN-operaatioiden lisääntyminen tietokyselyissä edellisiin vaihtoehtoihin verrattuna,

koska tietoa talletetaan vain kahteen sarakkeeseen. Tiedon tallettaminen on myös hi-
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taampaa, koska joudutaan käsittelemään useampia tietotauluja. Suurissa RDF-graafeissa

saattaa esiintyä satoja eri predikaatteja, jolloin erillisten tietotaulujen lukumäärä voi kas-

vaa hallitsemattomasti (Özsu 2016).

4.6 NoSQL-mallin varastot

Relaatiotietokannat kehitettiin aikana ennen valokaapeleita ja Big Data -käsitettä. Nykyi-

sin relaatiomalli vaikuttaa kankealta tavalta tiedon taltiointiin sovelluksissa, joissa data

ei ole lomakkeilla kerättyä tai samalla tavalla rakenteellisesti yhtenäistä. Relaatiomal-

lin ongelmana on myös semanttinen ylikuormitus kun sekä entiteetit että näiden väli-

set yhteydet kuvataan relaatioina. Lisäksi relaatiotietokannat tukevat huonosti rekursii-

visia ja tietoyhteyksien ketjuja eteneviä kyselyitä (Wiese 2015, p. 34). Skeemaan, eli kaa-

vaan taipumattomalle datalle on kehitetty tämän vuosituhannen puolella NoSQL (Not on-

ly SQL) -termillä nimettyjä tietokantaratkaisuja. NoSQL-kannat pyrkivät vastaamaan ny-

kyajan tietojenkäsittelyhaasteisiin, joihin lukeutuvat monimutkaiset ja dynaamisesti päi-

vittyvät tietorakenteet sekä useilla koneilla hajautetusti hallinnoidut massiiviset talletus-

volyymit. NoSQL-teknologioita hyödyntävät RDF-varastot ovat useimmiten avain-arvo-

tietokantoja, dokumenttivarastoja, sarakeperhejärjestelmiä tai graafitietokantoja (Curé and

Blin 2014, p. 136).

RDF-varastot ovat käsitteellisesti graafitietokantoja. Edellisessä kohdassa (ks. 4.5) ilmeni,

että pohjalla oleva toteutus voi olla myös perinteinen relaatiomalli. NoSQL-toteutuksissa

tietoa talletetaan relaatiomallin käytäntöjä vapaammin. NoSQL-teknologioiden RDF-

varastoissa tosin käytetään monasti relaatiomallista jalostettuja ratkaisuja ja joissakin ta-

pauksissa puhutaan edelleen riveistä ja sarakkeista. Myös indeksirakenteet ovat usein

järjestettyjä puurakenteita, kuten relaatiomallin RDF-varastoissakin. Indeksidatan perus-

teella tapahtuvat tietohaut RDF-graafin solmujen välillä liikuttaessa kasvattavat kuitenkin

kyselyjen prosessointiaikaa. Aidoissa graafitietokannoissa jokainen solmu tallettaa tiedon

yhteydestään toiseen solmuun suorana viittauksena muistipaikkaan, jolloin indeksihakua

ei tarvita graafissa liikuttaessa. Näin ollen NoSQL-perheen graafitietokantoihin perustu-

villa RDF-varastoilla on selkeä etu, kun tietokysely on rekursiivista luonnetta tai edellyttää

muuten graafissa etenemistä usean solmun yli (Harrison 2015, ch. 5). Aidot graafitie-

tokannat eivät kuitenkaan tarjoa parhaita ratkaisuja kaikkiin RDF-varastojen tietojenkä-

sittelyhaasteisiin. Tämän vuoksi niihin perustuvat ratkaisut ovat ainoastaan yksi katego-

ria muiden joukossa. Seuraavissa alakohdissa esitellään NoSQL-mallin RDF-varastojen

ominaispiirteitä.
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4.6.1 Avain-arvo-tietokannat

Avain-arvo-ohjelmointimallia käytetään laajasti erilaisissa ohjelmistokomponenteissa. Ha-

jautusarvon perusteella haettava tieto voi avain-arvo-tietokannoissa olla esimerkiksi sopi-

va tietorakenne (sessionhallinta, ostoskori), halutun formaatin mukainen dokumentti (do-

kumenttivarastot) tai minkälaista dataa hyvänsä (Cloud BigTable). Verkkosovelluksissa

yleiset JSON-tietorakenteet perustuvat sisäkkäisiin avain-arvo-pareihin, joissa avain toi-

mii muuttujanimenä. Näin ollen myös dokumenttivarastojen JSON-dokumentit perustuvat

samaan mekanismiin (Wiese 2015, p. 105).

Avain-arvo-ohjelmointi on perustavanlaatuisena toteutusmallina useimpien RDF-varas-

tojen pohjalla paitsi datan talletuksessa, niin myös sen indeksoinnissa. NoSQL-mallin ha-

jautetuissa RDF-varastoissa datan osittaminen toteutetaan yleisesti MapReduce-algorit-

milla (Kalogeros et al. 2020; Mutharaju et al. 2013), joka perustuu avain-arvo-ohjelmointiin.

Avain-arvo-tietokanta on kuitenkin niin riisuttu järjestelmä, että sitä yksinomaan ei käytetä

RDF-varaston toteutuksena (Curé and Blin 2014, p. 136). Dokumenttivarastot ja sarake-

perhejärjestelmät (ks. seuraavat alakohdat) nojaavat silti vahvasti avain-arvo-ohjelmointiin

ja niitä voidaan pitää avain-arvo-tietokantojen pidemmälle kehitettyinä muotoina.

4.6.2 Dokumenttivarastot

Dokumenttitietokannoissa talletusyksikkönä (vrt. relaatiokannan tietue) käytetään jota-

kin standardoitua dokumenttityyppiä, kuten JSON1 tai XML. Dokumenteille asetetaan

hajautusarvotunnisteet, jolloin ne ja talletetut dokumentit ovat avain-arvo-pareja. JSON-

dokumentit sisältävät edelleen muuttuja-arvoja, jotka ovat muuttujanimen kanssa avain-

arvo-pareja. Dokumenttityypin notaatio vaikuttaa oleellisesti siihen, millainen tiedon tallet-

taminen on mielekästä. JSON-dokumentit ovat yleisiä, koska ne ovat XML-dokumentteja

nopeammin prosessoitavia (Nurseitov et al. 2009). JavaScript-kieliset verkkosovellukset

tukevat myös JSON-tietorakenteita suoraan.

RDF-dokumenttivarastoissa ei yleensä ole kyse RDF-tiedostojen tallettamisesta, vaan

triplettidatan osittamisen konventioista. Esimerkiksi yhteen subjektiin liittyvät tripletit voi-

daan kirjata samaan JSON-dokumenttiin, jota kutsutaan RDF-molekyyliksi. Tämä sub-

jektiin liittyvä tähti-mallinen osagraafi on usein tietokyselyissäkin esiintyvä graafityyppi

(Arias et al. 2011), johon näin voidaan löytää dataliitos yhdellä dokumenttihaulla. Subjek-

tin ID-tunniste toimii dokumentin pääavaimena ja dokumentti sisältää taulukot sekä sub-

jektiin liittyville predikaattitunnisteille että objektitunnisteille (Cudré-Mauroux et al. 2013, p.

6). Graafikyselyjen suoritusnopeuden parantamiseksi voidaan MongoDB-dokumenttikan-

nassa indeksoida subjektitunnisteen ja/tai dokumenttien sisältämien taulukoiden alkioi-

den yhdistelmiä. Mutharaju et al. (2013) indeksoivat triplettien alkioparit (S, P) ja (P, O)

1https://www.json.org/json-en.html
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sekä suorittavat tietokyselyn graafimallin triplettien ositusanalyysin. Tämän tuloksena ky-

selyn osasuoritukset voidaan prosessoida rinnakkain ja tarvittaessa jakaa eri koneille,

joille RDF-dokumenttivaraston tietovaranto on hajautettu. MongoDB-dokumenttikannassa

yhdistelmäindeksit ovat edellä kuvattuja (ks. 4.3) katenoituja indeksiavaimia. Näin Mutha-

raju et al. (2013) tukevat suoraan triplettien hakujen malleja (S, P, ?), (S, ?, ?), (P, O, ?) ja

(P, ?, ?).

RDF-dokumenttivarastojen triplettidata voidaan jaotella myös dokumenttikohtaisiin seg-

mentteihin, jotka vastaavat graafikyselyissä esiintyviä yleismuotoisia tähti-mallisia osa-

graafeja. Tällöin dokumenttiin otetaan kaikki samaan subjektiin, eli ns. keskussolmuun liit-

tyvät tripletit, kuten edellä. Lisäksi dokumenttiin otetaan myös ne tripletit joissa keskussol-

mu esiintyy objektina. Liitteessä D havainnollistetaan tätä ns. solmu-perustaista ositusta

muutamalla Helsingin kaupunkia DBPedia-palvelussa kuvaavalla tripletillä. Kalogeros et

al. (2020) esittävät tällä menettelyllä olevan mahdollista löytää RDF-dokumenttivaraston

tietokyselyn osasuorituksen vastaus aina yhdestä dokumentista. Prosessointi nopeutuu,

kun osakyselyssä kaivattua dataa ei tarvitse hakea eri dokumenttien taulukoista. Tämä

vähentää levyhakuja, jotka hidastavat kyselyjen käsittelyä NoSQL-mallin RDF-varastoissa

yhtälailla kuin relaatiomallisissakin. Tosin, graafikyselyn purkaminen osasuoritteiksi vie

myös prosessointiaikaa. Solmu-perustainen segmentointi aiheuttaa lisäksi triplettidatan

toistoa JSON-dokumenteissa. Tämä voi pahimmillaan kaksinkertaistaa talletustilavaati-

mukset (Kalogeros et al. 2020), mikä on kuitenkin erittäin epätodennäköistä. Hyödynnet-

täessä RDF-dokumenttivarastojen horisontaalista skaalautuvuutta tietoa toistetaan kai-

kissa ratkaisuissa jonkin verran kyselyjen rinnakkaisen prosessoinnin mahdollistamisek-

si (Mutharaju et al. 2013). Laajasti indeksoiduissa relaatiomallin RDF-varastoissakin (ks.

alakohta 4.5.1) tilavaatimusten moninkertaistuminen talletusratkaisun vuoksi on yleistä.

4.6.3 Sarakeperhejärjestelmät

Viime aikoina akateemisessa tutkimuksessa suosiota niittänyt RDF-varastojen pohjarat-

kaisu on sarakeperhejärjestelmä. Menetelmää kutsutaan myös BigTable-tyyliseksi tieto-

kannaksi hakukoneyhtiö Googlen kehittämän NoSQL-tietokannan mukaan (Chang et al.

2008). Toteutusratkaisun toimintaperiaatteet tulivat julkisiksi vuonna 2006, minkä jälkeen

on kehitetty vastaavia Open Source -toteutuksia, kuten Apache HBase1. Sarakeperhejär-

jestelmän ominaispiirteenä on tietotaulujen määrittely nimettyinä sarakejoukkoina, joissa

sarakkeiden lukumäärä voi vaihdella riveittäin. Sarakkeisiin ei talleteta tyhjiä arvoja. Jos

jollain rivillä tarvitaan uusi sarake johonkin joukkoon, voidaan sarake luoda talletusope-

raation yhteydessä. Dynaamisen tietojenkäsittelyn tueksi eri riveillä voi sarakejoukoissa

siis olla erilaiset lukumäärät erinimisiä sarakkeita. Fyysisesti data talletaan levymuistiin

sarakejoukoittain, jotka muodostavat järjestetyn moniulotteisen hajautustaulun. BigTable-

1https://hbase.apache.org/book.html#arch.overview
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S(id1)

foaf:Agent

S(id2)

S(id134)

Riviavaimet

skypeID
O(id42)
TS11111

skypeID
O(id6)
TS12211

skypeID
O(id91)
TS16331

mbox
O(id12)
TS11112

mbox
O(id22)
TS12213

interest
O(id9)
TS12214

interest
O(id3)
TS11115

O(id55)
TS21133

O(id312)
TS54277

O(id116)
TS32554

O(id601)
TS63114

mbox
O(id448)
TS16333

TS=TimeStamp

weblog
O(id321)
TS11120

weblog
O(id171)
TS16340

account
O(id451)
TS44190

Kuva 4.4. Ominaisuustaulu BigTable-tietokannassa.

tietotaulun rivit on indeksoitu yhdellä riviavaimella. Käyttäjä voi asettaa rivi-indekseiksi

haluamansa arvot ja nämä pidetään järjestyksessä. Sarakeperhejärjestelmään talletetul-

la tietoalkiolla voi olla monta aikaleimoin indeksoitua versiota (Harrison 2015, ch. 10).

RDF-varastojen tarpeisiin sarakeperhejärjestelmiä voidaan soveltaa monenlaisin tavoin.

BigTable-tyylinen tietokanta on ideaaliratkaisu aiemmin mainitun relaatiomallisen ominai-

suustauluihin perustuvan RDF-varaston toteutukseen, kun tietotaulun riveiltä edellytetään

tukea erilaisille tietosisällöille (Cudré-Mauroux et al. 2013, p. 5). Moniarvoisia ominai-

suuksia voidaan tukea aikaleimatuilla alkiodatan versioilla. Kuvassa 4.4 havainnolliste-

taan, kuinka foaf:Agent-luokan ominaisuuksien (ks. taulukko 4.3) tallettaminen voidaan

toteuttaa BigTable-tietokannassa relaatiokantaa kätevämmin. Muille ominaisuuksille voi-

daan luoda omat nimetyt sarakejoukkonsa. Joissakin toteutuksissa sarakeperhejärjestel-

mää käytetään ainoastaan RDF-graafin ilmaisevan indeksidatan tallettamiseen katenoi-

tuja indeksejä käyttäen. Tällöin sarakejoukkoja ei määritellä lainkaan, vaan riviavaimiksi

talletetaan triplettien alkioyhdistelmiä. Koska riviavaimet ovat järjestyksessä, voidaan kol-

mella indeksitaululla (SPO, POS, OSP) kattaa kaikki tripletteihin tietokyselyissä liittyvät

hakujen mallit. Alkioille tai alkiopareille ei indeksejä tarvitse ylläpitää erikseen (Curé and

Blin 2014, p. 139).

Kaupallisia BigTable-tyylin RDF-varastoja on tarjolla pilvipalveluina (ks. 4.7). Vapaan läh-

dekoodin työkaluilla on myös mahdollista tuottaa vastaavia ratkaisuja. Apache Jena triplet-

tivaraston toteutuskehykseen sovitettu ja Apache HBase -kantaa käyttävä Jena-HBase

on yksi esimerkkiprojekti. Tämän toteutuksen yhteydessä tarkasteltiin myös prosessoin-

titehokkuutta erilaisilla triplettien talletus- ja indeksointitavoilla. Tietokyselyissä tehokkain
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oli eksoottinen hybridiratkaisu. Tässä tripletit oli talletettu relaatiomallin mukaan kolmena

tauluna. Nämä oli erikseen indeksoitu subjektin, predikaatin ja objektin mukaan. Tämän

lisäksi tripletit oli talletettu binääritauluina, joissa yhtä predikaattia vastasi sekä subjektin

että objektin mukaan indeksoidut kaksi taulua. Tässä tarkastelussa katenoitujen alkioin-

deksien mukaan talletettu RDF-varasto menestyi kyselyjen prosessoinnissa heikommin

kuin edellä kuvattu hybridiratkaisu. Projektissa ei kuitenkaan tarkasteltu kuin muutamia

kyselytyyppejä ja tietopäivitysten tehokkuustarkastelut sivuutettiin (Khadilkar et al. 2012).

4.6.4 Graafitietokannat

Pohjaratkaisunaan graafitietokantaa käyttävät RDF-varastot eivät ole niin suuressa etu-

lyöntiasemassa triplettidatan käsittelyn suhteen kuin voisi kuvitella. RDF-varastojen toi-

mintaan liittyy monia erikoisratkaisuja, kuten kyselyjen optimointi, välimuistin käyttö sekä

datan kompressointi. Näiden kattava implementointi tehostaa RDF-triplettien algoritmista

käsittelyä huomattavasti. Tietokannan pohjaratkaisun soveltuvuus RDF-varastoksi käsit-

teellisellä tasolla ei vielä takaa tehokasta kyselyjen prosessointia (De Abreu et al. 2013).

Graafikantojen yleisenä toimintaperiaatteena on ns. vieruslistojen käyttö. Näissä graafin

solmukohtaisissa listarakenteissa annetaan tiedot kyseisen entiteetin linkeistä sen vie-

reisiin solmuihin (Wiese 2015, p. 50). Suunnattujen RDF-graafien tapauksessa jokaisen

subjektin vieruslistaan kirjataan tiedot tämän predikaateista sekä niihin liittyvistä objek-

teista tai literaaliarvoista (Zou et al. 2014, p. 7). Kun vieruslistan objekti on ilmaistu ID-

tunnisteella, tätä voidaan käyttää hakuavaimena kyseinen subjektin vieruslistan pariin.

Tämä löytyy, mikäli objekti toimii jossain tripletissä myös subjektina eikä tällöin ole graa-

fissa esiintyvän polun päättävä solmu.

Tunnetusti graafitietokannat ovat parhaimmillaan useiden solmujen yli tapahtuvassa tieto-

jen haussa etenkin tiheissä datagraafeissa (Harrison 2015, ch. 5). Suppeiden graafimal-

lien paikallistaminen, mihin RDF-varastojen tietokyselyt usein liittyvät, on laajasti indek-

soitujen relaatiomallin RDF-varastojen vahvuus. De Abreu et al. (2013) esittävät graafitie-

tokannat RDF-varastoina melko kehnossa valossa näiden suorituskyvyn suhteen. On kui-

tenkin hankala nähdä vertailuissa mielekkyyttä, jos graafitietokantaa ei ole ominaisuuksil-

taan erityisesti viritetty RDF-varastoksi.

Graafipohjainen, tätä kirjoitettaessa vielä beta-kehitysvaiheessa oleva gStore (Zou et al.

2014) on menestynyt RDF-varastojen vertailuissa mainiosti (Ingalalli et al. 2016). Jär-

jestelmä perustuu vieruslistoihin talletettuun triplettidataan, jota indeksoidaan kahdella

tavalla. Perinteinen B+ Tree puurakenne vastaa nopeasti yksinkertaisiin tietohakuihin.

Omaleimainen S-Tree -puurakenne mahdollistaa monimutkaisempien graafimallien ver-

tailudatan rajaamiseen sekä JOIN-operaatioiden tehokkaan toteuttamisen. Zeng and Zou

(2018) mainitsevat, että gStore käyttää avain-arvo-varastoa yksinkertaisissa hakutoimin-
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noissa aiemmin mainituilla (ks. 4.3) triplettien hakumalleilla. Projektin GitHub sivuilta1 on

nähtävissä avain-arvo-varaston perustuvan B+ Tree -rakenteeseen.

S-Tree (Skew tolerant) -puurakenne soveltuu B+ Tree -rakennetta paremmin moniulot-

teisten objektien, kuten graafien tallettamiseen (Aggarwal et al. 1997, p. 1). S-Tree -

rakenteesta johdettuun VS*-Tree -hakupuuhun talletetaan gStore-varastossa erityisiä sol-

mujen ja näiden yhteyksien digitaalitunnisteita, joihin on koodattu tiivis (944-bit) tietopa-

ketti kyseisen tripletin alkion roolista RDF-graafissa (Zeng and Zou 2018). Solmujen (sub-

jektit, objektit) digitaalitunnisteista voidaan nopeasti tulkita RDF-graafin rakenne siinä ym-

päristössä ja kyselyn ratkaisujoukkoon liittyvän dataliitoksen osagraafia voidaan karsia

huomattavasti. Zou et al. (2014, p. 8) esittävät gStore-varastolle kehittämänsä Vertex Sig-

nature (VS*) Tree -hakupuun rajaavan kyselygraafin perusteella triplettien joukkoa B+

Tree -hakupuuta tehokkaammin, mikä johtaa nopeampiin JOIN-operaatioihin monimut-

kaisissa kyselyissä. Yksinkertaisissa kyselyissä tehokkuusetua ei saavuteta. Huomionar-

voista on, että gStore-varastossa ei käytetä muissa toteutuksissa yleistä IRI-tunnisteiden

sanastorakennetta. Vieruslistat toimivat myös IRI-tunnisteiden ja literaalidatan talletusra-

kenteena.

4.7 RDF-pilvipalvelut

Kaupalliseen ICT-palvelutarjontaan kuuluu erilaisten verkon yli käytettävien tietojenkäsit-

tely-ympäristöjen isännöinti. Yritykset voivat ulkoistaa tarpeisiinsa sopivan kokonaisuu-

den tietojenkäsittelyn infrastruktuuria. Skaalautuvuus, vikasietoisuus sekä järjestelmän

mukautuvuus erilaisiin tarpeisiin ovat näiden ns. pilvipalvelujen myyntivaltteja (Kaoudi and

Manolescu 2015, p. 1). Pilvipalvelut jaetaan tyypillisesti kolmeen luokkaan.

1. IaaS: Interface as a Service

Ulkoistetaan laitteiston, eli verkkopalvelimien, tietokantojen ja virtuaalikoneiden yl-

läpito. Asiakas huolehtii itse sovellusten ylläpidosta.

2. SaaS: Software as a Service

Ulkoistetaan laitteiston sekä järjestelmän ylläpito. Tämä on tyypillisesti sovellus-

tuottajan tarjoama palvelu, jossa asiakas käyttää selainpohjaisella käyttöliittymällä

sovellusta verkon yli. Sovelluksen kehittäjä puolestaan voi hankkia tuotteelleen oh-

jelmiston suoritus- ja kehitysympäristön PaaS-palveluna.

3. PaaS: Platform as a Service

Sovelluskehittäjien käyttämä palvelu, jossa laitteiston ja sovelluksen suoritusympä-

ristöön liittyvien komponenttien palvelukokonaisuus ostetaan alihankintana. Sovel-

lusalusta yleensä skaalautuu automaattisesti tehokkaammaksi käyttäjäkunnan ja

suorituskykyvaatimusten kasvaessa.

1https://github.com/pkumod/gStore
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BigData-aikakaudelle on ominaista, että yritysten ja julkisen sektorin virtuaalihankkeis-

sa on kyse laajojen datamassojen kokoamisesta ja hallinnoinnista. Tätä usein avoin-

ta dataa tarjotaan SaaS- ja IaaS-palvelujen välimaastoon sijoittuvana tiedonjakopalve-

luna akronyymillä DaaS (Data as a Service) (Terzo et al. 2013). Esimerkiksi GeoNames-

verkkopalvelu julkaisee RDF-tietopaketteja useista miljoonista maantieteellisistä paikoista

kuten kaupungeista, satamista ja turistikohteista. Tiedostot ovat tiiviitä paikkatietoesityk-

siä, mutta ne tarjoavat linkin Wikipediaan ja toiset myös DBPedia-palveluun lisätiedon

äärelle. GeoNames-palvelua muut verkkopalvelujen tarjoajat voivat hyödyntää ohjelmalli-

sesti omissa sovelluksissaan.

Useissa maissa valtion ja kuntien hallinnollisia asiakirjoja voi ladata keskitetyn tiedonja-

koportaalin kautta. Semanttisia verkkoteknologioita käytetään tietoaineistojen kuvailussa

vielä harvakseltaan jos ollenkaan (Mouzakitis et al. 2017). Esimerkiksi Suomen eduskun-

nan avoin data1 jaetaan ohjelmallisesti REST-palvelun kautta, mutta RDF-kuvauksia ei

ole saatavilla. Ilmatieteen laitoksen avoimen datan2 ohjelmallinen hyödyntäminen onnis-

tuu SOAP-protokollan avulla, mutta RDF-kuvauksia ei julkaista. Ilmatieteen laitos käyttää

useiden muiden toimijoiden tapaan osalle aineistostaan DaaS-palvelun tuottajana Digi-

ja väestötietoviraston Avoin data -portaalia (ks. kohta 3.1), joka julkaisee aineistohaun

edellyttämät perustiedot RDF-tiedostoina.

Kaupallisia RDF-pilvipalvelujen toimittajia ovat mm. Amazon Web Services ja OpenLink

Software. Oman pilvipalvelun tuottamiseksi löytyy myös vapaan lähdekoodin välineitä

runsaasti. Kaoudi and Manolescu (2015, p. 6) jakavat pilviperustaiset RDF-varastot nel-

jään luokkaan. Seuraavassa jaottelun tiivistetty esitys.

1. Hajautettuun tiedostojärjestelmään perustuvat ratkaisut

Tripletit ositetaan erillisiin tiedostoihin, jotka jakaantuvat usealle koneelle. Hadoop

Distributed File System (HDFS)3 -järjestelmässä yksi palvelinkone, ns. nimisolmu,

pitää kirjaa tiedostojen sisällöstä sekä ohjaa kyselyjä blokeiksi pilkottuja tiedosto-

ja tallettaville datasolmuille. Nimisolmu huolehtii myös järjestelmän vikasietoisuu-

desta monistamalla tiedostoja datasolmujen kesken. Triplettien ositus voi perustua

esimerkiksi samaan menetelmään, kuin relaatiomallin RDF-binääritauluissa (ks.

4.5.3). Tällöin tiedostot nimetään predikaattien mukaan ja jokaisella tiedoston ri-

villä on yhtä triplettiä edustavat kyseiseen predikaattiin liittyvät subjekti ja objekti.

2. NoSQL-mallin sarakeperhejärjestelmät

RDF-tripletit talletetaan NoSQL-mallin BigTable-tyyliseen RDF-varastoon, jossa tal-

letustilan skaalautuvuus usealle koneelle on sisäänrakennettu ominaisuus. Skaa-

lautuvuus voidaan saavuttaa toteuttamalla sarakeperhejärjestelmä hajautetun tie-

dostojärjestelmän päälle. Esimerkiksi Apache HBase -datavarasto käyttää edel-

1https://avoindata.eduskunta.fi/#/fi/about
2https://www.ilmatieteenlaitos.fi/avoin-data-pikaohje
3https://hadoop.apache.org/docs/stable/
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lä kuvattua HDFS-tiedostojärjestelmää. Tripletit talletetaan tyypillisesti katenoituina

rivi-indekseinä, kuten alakohdassa 4.6.3 esitettiin.

3. Keskitettyjen RDF-varastojen parvi

Yhdelle koneelle suunnitellut RDF-varastot voivat hallinnoida parvena kukin omaa

osuuttaan laajasta RDF-varastosta. Master-kone vastaa triplettien osittamisesta ja

järjestelmän yhteistoiminnasta. Triplettien osittamisessa pyritään siihen, että solmu-

koneiden kesken ei tarvittaisi tietojen vaihtoa. Graafiperustainen osittaminen tun-

netulla METIS1-apuohjelmalla jakaa triplettivaraston osagraafeihin joiden välillä on

mahdollisimman vähän yhdistäviä linkkejä. Triplettidataa graafien reunoilta voidaan

toistaa parven koneissa, jotta SPARQL-kyselyn osavastaukset voitaisiin rajata kä-

siteltäviksi osagraafeissa ja täten erillisissä parven koneissa.

4. Hybridiratkaisut edellämainituista

Laajojen datamassojen hallinnoinnissa voidaan hyödyntää kaikkia tarkoitukseen

sopivia keinoja. RDF-datan talletusalustaksi soveltuu hajautettu tiedostojärjestel-

mä. Triplettien indeksointiin alkiodatan tiedostosijainnin suhteen käytetään NoSQL-

mallin avain-arvo-tietokantaa. Järjestelmän avainsolmuna ja välimuistina toimii kes-

kitetty RDF-varasto.

Yleinen suomalainen ontologia (YSO) voidaan mieltää DaaS-palveluksi, jonka ohjelmal-

linen käyttö on mahdollista verkkosovelluksissa. Finto-sivusto käyttää ontologioiden jul-

kaisualustana tuottamaansa avoimen lähdekoodin Skosmos2-järjestelmää, jossa RDF-

varastona toimii Apache Jena TDB. Tämä tallettaa tripletit relaatiomallin mukaisesti B+

Tree -indeksirakenteisiin. Ratkaisu on sovelias, koska YSO:n tietopäivityksiä ja indeksien

hakupuurakenteiden mahdollisia uudelleenjärjestelyjä tapahtuu harvoin. Ontologia myös

mahtuu hyvin yhdelle koneelle, jota voidaan tarvittaessa monistaa palvelupyyntöjen li-

sääntyessä.

1http://glaros.dtc.umn.edu/gkhome/metis/metis/overview
2http://skosmos.org/
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5. SEMANTTINEN VERKKOKYSELY

Semanttinen verkkokysely toteutetaan asiakas-palvelin-verkkopalveluna, joka noudattaa

seuraavista suosituksista ainakin kahta ensimmäistä.

1. Kyselyvastaukset muodostetaan ontologian käsitteillä ja annetuilla operaattoreilla.

Vapaata tekstisyötettä ei käytetä. Kuvassa 5.1 annetaan esimerkki.

2. Kyselyvastaukset koostuvat yksinkertaisista lauseista, joiden ohjelmallista käsitte-

lyä voidaan tukea RDF-teknologialla.

3. Kyselyvastaus visualisoidaan tarkoitukseen sopivalla menetelmällä (puurakenne,

kalanruotokaavio, käsitekartta, miellekartta).

4. Käyttäjät voivat muodostaa rakenteisia käsitteitä järjestelmän ontologian käsitteis-

tä. Yhdelle ilmaisulle sallitaan yksi rakenteinen käsite. Tätä valvotaan moderointi-

toimenpiteillä.

5. Moderointitoimien jälkeen käyttäjällä on mahdollisuus hyväksyä muutokset, poistaa

kyselyvastaus tai muokata se moderointia kaipaamattomaksi.

6. Kyselyvastauksia voidaan kerätä usealla iteraatiokierroksella, jolloin käyttäjät pää-

sevät tutustumaan kertyneeseen vastausaineistoon.

“Makeiset” “Syöminen”

“Seuraukset”

“Kasvu”

“Hampaat” “Terveys” “Heikentyminen”

Makeiset http://www.yso.fi/onto/yso/p6769
Syöminen http://www.yso.fi/onto/yso/p14372
Kasvu http://www.yso.fi/onto/yso/p5789
Seuraukset http://www.yso.fi/onto/yso/p11681
Hampaat http://www.yso.fi/onto/yso/p2205
Terveys http://www.yso.fi/onto/yso/p2762
Heikentyminen http://www.yso.fi/onto/yso/p25506

Kuva 5.1. Esimerkki semanttisen verkkokyselyn vastauksesta.
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Semanttisessa verkkokyselyssä voidaan käsitteisiin kohdistuva toiminta ilmaista kaksi-

suuntaisilla operaattorisymboleilla (lisätään/vähennetään; pidetään/luovutaan; rakenne-

taan/puretaan). Käyttäjiltä kysytään tällöin enää toiminnan kohdekäsitteitä, joita mahdolli-

sesti pyydetään vielä asettamaan esimerkiksi tärkeys-, syy-seuraus- tai suoritusjärjestyk-

seen.

Semanttisen verkkokyselyn hyötynä on suoraviivainen tiedon koostaminen tuotetusta vas-

tausaineistosta. Data on jo luomisvaiheessa yhtenäistetty ja samassa ontologisessa kon-

tekstissa. Esimerkiksi Vaalikone-sovelluksen tapauksessa ehdokkaat muodostavat onto-

logian käsitteillä yksilölliset ilmaukset poliittisista näkökannoistaan. Tällöin on tarkoitus

välittää sama informaatio kuin vapaassa tekstikuvauksessa. Tekstinlouhinnan menetel-

min voitaisiin päästä vapaiden tekstisyötteiden aineistosta jonkinasteiseen approksimaa-

tioon semanttisen verkkokyselyn vastausaineiston lähtötilanteesta. Vaalikoneen kaltai-

sessa järjestelmässä aineistosta on kuitenkin voitava tehdä tarkkoja havaintoja. Tämän

vuoksi tekstinlouhinta ei ole ollut vaihtoehto, vaan tiedot on kerätty monivalintalomakkeilla.

Semanttisella verkkokyselyllä tuotettu vertailuaineisto on yhtä luotettavasti koneluettavaa

kuin monivalintalomakkeilla tuotettu.

Semanttisen verkkokyselyn haittapuolena on ilmeinen kognitiivisen kuorman lisääntymi-

nen vapaaseen teksti-ilmaisuun verrattuna. Käyttäjän työmuistia rasittaa vastauksen poh-

timisen lisäksi asian tiivistäminen annettuun ilmaisurakenteeseen. Syy-yhteyksien ja mui-

den operaattorisymbolien käyttäminen sekä vastauksen visuaalinen esittäminen voi tun-

tua haasteelliselta. On myös mahdollista, että saman henkilön näkemyksissä on eroja eri

vastausmenetelmien välillä. Toisaalta semanttinen verkkokysely perustuu valintojen klik-

kaamiseen monivalintalomakkeiden tapaan. Valintojen tekemistä voidaan tukea ohjaus-

toiminnolla, jossa esitetään tarkentavia kysymyksiä vastauksen muodostamisen osavai-

heissa.

5.1 Sovellusalueet

Semanttinen verkkokysely soveltuu tiedon keräämisen menetelmäksi kohteisiin, joissa

vastausdata noudattaa käsitekartaksi mallinnettavaa perusrakennetta. Ilmaisua rajoitta-

malla vältetään vapaan tekstisyötteen analysoinnin haasteet. Yksittäiset tietoalkiot voivat

kuitenkin kuulua mahdollisesti tuhansien käsitteiden valintajoukkoon, joka on julkaistu on-

tologiana. Näin tekstisyötteen tai monivalintalomakkeen voi korvata uudella menetelmäl-

lä, joka tallettaa vastausdatan suoraan tietograafiin. Semanttinen verkkokysely sijoittuu

ominaisuuksiensa puolesta kuvan 5.2havainnollistamalla tavalla monivalintalomakkeen ja

tekstisyötteen välimaastoon.

Seuraavassa muutamia esimerkkejä sovellusalueista, joilla datan kokoaminen yhtenäi-

seen tietograafiin voi onnistua suoraviivaisesti semanttisilla verkkokyselyillä.
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Vapaa ilmaisu

Rajoitettu ilmaisu

Vaikea analysointi

Helppo analysointi

Tekstisyöte

Monivalintalomake

Semanttinen 
verkkokysely

Kuva 5.2. Kyselysyötteiden tunnuspiirteitä.

• Julkishallinto

Lainvalmistelutyö, oikeudenpäätökset, hankekuvaukset

• Lääketiede

Potilaskertomukset, hoito-ohjeet

• Tutkimus

Kyselytutkimukset, tutkimuskirjanpito (seuranta)

• Julkaisut

Raporttien ja artikkelien tiivistelmät, uutiskoosteet

• Kansalaispalvelut

Vaalikoneet, asiakaspalautteet, mielipidepalstat, hyvinvointikyselyt

5.1.1 Yhteys tiedonlouhintaan

Perinteisen tiedonlouhinnan rinnastaminen semanttisella verkkokyselyllä tapahtuvaan tie-

don kokoamiseen, mallintamiseen ja analysointiin on mielekästä lähinnä tekstinlouhinnan

sovelluksissa. Monasti tiedonlouhinnan data-aineistoa koostetaan useista erilaisista ja

joskus ikääntyneistäkin datalähteistä yhtenäiseen tietovarastoon. Tällöin ei voida päättää

uuden (louhittavan) tiedon graafimallia tarkasti etukäteen kuten semanttisessa verkkoky-

selyssä. Tiedonlouhinnan motiivina oleviin tietotarpeisiin vastaamiseksi esitetään suun-

nitelman muodossa joukko valistuneita oletuksia. Tiedon valmisteluvaiheessa oletukset

kenties vahvistuvat. Lopulta tietomallien löytämistä voidaan yrittää erilaisilla tekniikoilla

palaten välillä takaisin valmisteluvaiheeseen ennen uuden tekniikan soveltamista (Su-

mathi and Sivanandam 2006, p. 662).

Tiedonlouhinnan CRISP-DM -prosessimallia voidaan tarkastella semanttisen verkkokyse-
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Taulukko 5.1. Menetelmävertailu.

Vaihe CRISP-DM Semanttinen verkkokysely

1. Toimialan
kartoitus

Vaatimusmäärittely: projektin liike-
toiminnalliset tavoitteet, tiedonlou-
hinnan ongelman määrittely; Pro-
jektisuunnitelma

Vaatimusmäärittely: tietotarpeiden
kartoitus, aihealueen kuvaus, kyse-
lyvastaajien kuvaukset

2. Data -
aineiston
kartoitus

Aineiston kokoaminen ja analysoin-
ti; Mallien ja rakenteiden havain-
nointia;

Kysymysten asettelu; Vastausra-
kenteen graafimallin ja visualisoin-
nin suunnittelu; Ontologioiden valin-
ta

3. Aineiston
valmistelu

Oleellisten datalähteiden valinta,
siivoaminen ja yhtenäistäminen;
Kokoaminen samaan tietovaras-
toon

Ontologioiden ja rakenteisten käsit-
teiden rikastaminen; Kyselysivuston
tuottaminen; RDF-varaston alusta-
minen; Kyselykutsujen laadinta

4. Tietomal-
lien etsintää
louhintaso-
velluksilla

Analysoidaan data-aineistoa apu-
sovelluksilla ja kootaan tulosdataa;
Palataan valmisteluvaiheeseen, jos
kokeillaan eri tekniikoita

Kyselykutsujen lähettäminen; Kyse-
lyn läpivienti; Moderointitoimenpi-
teet

5. Tulosten
arviointi

Löydettyjen tietomallien analysointi;
Mahdollinen hienosäätö ja uusi lou-
hinta; Prosessin laatuanalyysi; Tu-
losten sovittaminen liiketoiminnalli-
siin tavoitteisiin

Vastausdatan analysointi; Mahdolli-
sia moderointitoimia; Tietotarpeisiin
vastaaminen graafikyselyillä; Tulos-
tietojen koostaminen

6. Tulosten
käyttöönotto

Uusien tietomallien soveltaminen
toimialan päätöksenteossa; Tulok-
sena voi olla myös raportti proses-
sin toteutuksesta esim. tutkimus-
hankkeen tulevia louhintaprosesse-
ja varten

Raportti tietograafin tutkinnan tulok-
sista; Mahdolliset iteraatiokierrok-
set uusilla kysymyksillä; Graafida-
tan taltiointi ja luovutus tilaajalle

lyn toteutusvaiheiden rinnalla, koska molemmissa menetelmissä tavoitteet ovat jokseen-

kin yhtenevät. Taulukosta 5.1 käy ilmi, että tiedonlouhinnan prosessivaiheet osittavat mel-

ko hyvin semanttisen verkkokyselynkin toteutuksen. Voidaan kenties pohtia, olisiko me-

netelmien yhteistoiminnassa nähtävissä mitään hedelmällistä. Käytännössä ontologioita

käytetään jo laajasti tänä päivänä myös CRISP-DM -tiedonlouhintaprosessin osavaiheis-

sa (Sirichanya and Kraisak 2021, p. 4). Yksi yleinen tekniikka ontologia-avusteisessa tie-

donlouhinnassa on data-alkioiden luokittelu. Tämän avulla datamassasta karsitaan tur-

hia tietoalkioita tai -kokoelmia sekä kategorisoidaan yhteenliittyviä alkioita. (Sirichanya

and Kraisak 2021, p. 6, 10). Semanttisessa verkkokyselyssä käyttäjät osallistetaan tie-

don luokitteluun sen kokoamisvaiheessa. Kyselyvastaus on rakenteinen esitys käyttäjän

kokemista assosiaatioista, jotka on tulkittu ontologian tarjoamalla resoluutiolla. Aineistoa

ei tarvitse karsia, jos moderointitoimia ei oteta lukuun. Tässä katsannossa semanttista

verkkokyselyä voisi luonnehtia tiedonlouhintaa muistuttavaksi joukkoistamishankkeeksi.

Tiedontuottajat toimivat tällöin itsenäisinä louhinta-apulaisina panostaen yhteismitallisten
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vastausten tuottamiseen hieman enemmän kuin tavanomaisessa verkkokyselyssä.

Tekstinlouhintaa ja tiedon erottelun (information extraction) menetelmiä hyödynnetään

yleisesti ontologioiden instanssidatan, eli laaditun mallin mukaisten ilmentymien kokoa-

misessa. Myös itse mallin laadinnan tueksi voidaan sopivista datalähteistä, kuten nettisi-

vuilta ja erilaisista julkaisuista hakea aihealueen sanastoa sekä tunnistaa entiteettejä ja

näiden yhteyksiä. Tarkoitukseen on kehitetty koneoppimiseen pohjautuvia sovelluksia, jot-

ka edellyttävät esimerkkimalleja tai esimerkkidataa oppimateriaaliksi (Alexopoulos 2020,

ch.5).

5.1.2 Vuorovaikutteisuus

Staattinen vuorovaikutus linkitettyjen tietolähteiden välillä on semanttisen verkon pää-

asiallinen käyttövoima. Videonjakopalveluiden ja keskustelupalstojen tukema käyttäjien

dynaaminen vuorovaikutus on puolestaan sosiaalisen median suosion salaisuus. Se-

manttisissa verkkokyselyissä voidaan vuorovaikutteisuus ja vasta-argumentointi tuoda

mukaan vastausten keräämisen iteraatiokierroksilla. Tällöin käyttäjillä on mahdollisuus

perehtyä järjestelmään jo syötettyyn dataan ja reagoida muiden kyselyvastauksiin omilla

lisäsyötteillä. Vuorovaikutteisuudessa on myös sudenkuoppia, kuten yksilön alistuminen

massojen liikkeisiin. Käyttäjät saattavat muuttaa näkemyksiään vastausdatasssa ilmene-

vien trendien mukaisiksi erityisesti, jos tästä on tarjolla suoraa tilastollista informaatiota.

Hale et al. (2018) selvittivät, että e-Demokratian portaaleilla näytetyt kansalaisaloitteiden

osallistujalukemat vaikuttivat oleellisesti ihmisten halukkuuteen osallistua omalta osaltaan

aloitteiden tukijoihin. Vuorovaikutteisuus ei myöskään ole mikään itseisarvo, vaan sovel-

tuu esimerkiksi asiantuntijoiden ideariiheen paremmin kuin henkilökohtaisia näkemyksiä

kartoittavaan hyvinvointikyselyyn.

5.1.3 Joukkoistamisen hyödyntäminen

Laajat monialaiset ontologiat, kuten Yleinen suomalainen ontologia (YSO), ovat jatkuvan

kehitystyön kohteena. Finto-sivusto antaa jokaisen YSO-käsitteen kohdalla mahdollisuu-

den ehdottaa muutosta käsitemääritelmään. Ontologiaan voi myös ehdottaa uusia käsit-

teitä. Organisaation ulkopuolisten ihmisten laajamittaista osallistamista projektiin tai tuo-

tekehitykseen verkkopalvelun kautta kutsutaan joukkoistamiseksi. Esimerkiksi tutkimus-

hankkeen tehtävämuotoinen datankeruu, asiakaspalautteen kerääminen, mikromaksuihin

perustuva infrastruktuurin kuntokartoitus ja joukkorahoitushankkeet toteutetaan joukkois-

tamisen avulla. Joukkoistamishankkeen yleisiä muotoja ovat verkkokilpailut ja mikroteh-

tävien suoritus. Osallistujat voidaan palkita tehtäväperustaisesti tai kilpailumenestyksen

mukaan (Acosta et al. 2018, p. 5).

Semanttinen verkkokysely on itsessäänkin joukkoistamisen väline useissa sovelluskoh-
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teissa. Tämä asettaa vastausnäkymän ja itse menetelmän käytettävyydelle haasteen

mahdollisesti erittäin heterogeenisen käyttäjäkunnan muodossa.

Semanttisen verkkokyselyn yhteydessä on joukkoistamiselle sijaa järjestelmän ontologian

päivitystoimissa sekä laadunvalvonnassa. Määritelmällisesti kyse ei ole aina puhtaasti

joukkoistamisesta, mutta kyselyvastaajia voidaan silti osallistaa järjestelmän käsitevali-

koiman parantamiseen. Muussa tapauksessa käyttäjien syötteet voivat jäädä harvalukui-

semmiksi. Ontologian valmistelutyö voidaan toteuttaa joukkoistamishankkeena myös en-

nen varsinaista semanttista verkkokyselyä, jolloin kyselyvastaajat pääsevät oletettavasti

vähemmällä vaivalla.

Moderointityötä on perinteisesti jaettu sosiaalisen median käyttäjille mahdollisuudella il-

moittaa järjestelmälle sääntöjen vastaisesta sisällöstä. Semanttisen verkkokyselyn sisäl-

tö koostuu ontologian käsitteillä muodostetuista lauseista. Mikäli järjestelmä on suljetun

yhteisön ja tunnistettujen henkilöiden käytössä voidaan käyttäjiä vastuuttaa sisällön päi-

vittämisessä ja valvonnassa laajemmin. Tärkeää on, että tarpeettomia tai samaa tarkoit-

tavia ilmaisuja ei pesiydy järjestelmään. Tietokoneen näkökulmasta ruuan kulutus on eri

asia kuin elintarvikkeiden menekki. Ongelma korjaantuu, kun samaa käsitettä tarkoittavat

vaihtoehtoiset merkkijonoesitykset liitetään samaan IRI-tunnisteeseen. Tähän on kuiten-

kin saatava jostain heräte ja vastuuta asiassa voidaan jakaa käyttäjille ilmoitustoiminnon

kautta. Järjestelmän ontologian käsitteiden laatuvirheistä, kuten monitulkintaisuudesta,

epämääräisyydestä, huonoista sanavalinnoista ja duplikaateista voidaan tarjota raportoin-

timahdollisuus. Moderointihaasteista kerrotaan tarkemmin kohdassa 5.5.

5.2 Järjestelmän kuvaus

5.2.1 Sovellusarkkitehtuuri

Semanttisen verkkokyselyn ohjelmointitoteutuksen peruskomponentit ovat suurelta osin

samat kuin missä tahansa REST-arkkitehtuuria noudattavassa verkkosovelluksessa. Eri-

koistavan mausteen tuo RDF-varaston käyttäminen vastausdatan analysoinnin käsittely-

ympäristönä. Modernit RDF-varastot on yleensä varustettu RDF-jäsentäjällä, SPARQL-

kyselymoottorilla ja OWL-päättelymoottorilla, minkä johdosta koko semanttisten verkko-

teknologioiden kirjo kapseloituu palvelinkoneella pieneltä osin verkkopalvelimen ja suu-

rimmaksi osaksi RDF-varaston suojiin. Asiakaskoneella ei tarvitse välttämättä käsitel-

lä triplettejä. Tietoa voidaan siirtää JSON-rakenteen tallettavina dokumentteina. Halut-

taessa data voi liikkua myös RDF-dokumentteina, mutta triplettivarastoon sitä ei tarvit-

se purkaa kuin vasta analysointivaiheessa. Semanttisen verkkokyselyn alkiodatan tarjoa-

va ontologia voi olla järjestelmän RDF-varastossa, mutta se voidaan ottaa myös DaaS-

palveluna kolmannelta osapuolelta. Kaikissa kyselyissä ei ole tarpeen kerätä käyttäjä-

dataa, mutta esimerkiksi vaalikoneissa on oleellista yhdistää vastaukset niiden antajien
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Kuva 5.3. Semanttisen verkkokyselyn palvelinarkkitehtuuri.

tietoihin. Tällöin nämä talletetaan vastausten ohessa lopulta myös RDF-varastoon. Käyt-

täjien ehdottamien uusien käsitteiden tiedot talletetaan RDF-varastoon odottamaan kel-

puutusta osaksi järjestelmän ontologiaa.

Sovelluksen toimintalogiikan toteutukselle on tarjolla useita erilaisia teknologiapinoja. Koo-

daaja voi valita mieleisensä kielen ja apuvälineet. Nykyisin suosittuja ovat REST-arkki-

tehtuurin mukaiset Single-Page App (SPA) -verkkosovellukset, joissa asiakaskoneen käyt-

töliittymä koostuu yhdestä dynaamisesta XHTML-sivusta. Dynaamisuus tarkoittaa sivun

päivittymistä JavaScript-komennoin, joilla toteutetaan myös JSON-rakenteisiin perustuva

HTTP-tiedonvaihto palvelimen kanssa.

Kuvassa 5.3 havainnollistetaan semanttisen verkkokyselyn palvelinpuolen arkkitehtuuria.

Tässä yhdelle palvelinkoneelle on asennettu kaikki verkkosovelluksen peruskomponentit:

verkkopalvelin, HTTP-välimuisti (cache) ja sovellusdatan relaatiotietokanta. RDF-varasto

sekä vastausdatan keräävä dokumenttivarasto on mahdollisesti hajautettu useammalle

koneelle. Relaatiotietokantaa käytetään samarakenteisen sovellusdatan, kuten tapahtu-

makirjausten sekä käyttäjänimien ja salasanojen tallettamiseen. NoSQL-dokumenttiva-

rasto soveltuu verkkokyselyn vastausdatan ensisijaiseen taltiointiin. Kun kyselyvastauk-

set talletetaan keräysvaiheessa dokumentteina, niille on vaivatonta luoda versiohistoria

ja paluu aikaisempaan (undo) versioon. Vasta datan analysointivaiheessa dokumentit pu-

retaan tripleteiksi ja hyödynnetään RDF-varaston (graafitietokannan) erityispiirteitä sekä

mahdollisesti OWL-päättelymoottoria.

5.2.2 Käyttäjät ja perustoiminnot

Semanttisen verkkokyselyn käyttäjiä on useimmiten kolme tai neljä selkeää ryhmää, joille

on omat toimintonsa. Yhteisiä toimintoja ovat kirjautuminen ja käyttäjätietojen päivittämi-
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nen, mikäli kyselyvastaajiltakin edellytetään rekisteröitymistä järjestelmään.

1. Järjestelmän hallinnoijat

- käyttäjien luonti, kyselyjen luonti, sovellustapahtumien selaaminen, kaiken tietosi-

sällön hallinnointi

2. Kyselyn hallinnoijat

- kysymysten luonti, aikaikkunan asetus, kyselykutsujen luonti, vastaajien e-posti-

osoitteiden lataus, vastausohjeiden luonti, kyselytapahtumien selaaminen, mode-

rointitoimet, vastausdatan analyysi joko SPARQL-komennoilla tai annetuilla toimin-

noilla

3. Kyselyn moderaattorit

- kyselytapahtumien selaaminen, rakenteisten käsitteiden selaaminen, moderointi-

toimet (ml. käsitteiden siirto moderointijonoista ontologiaan), ilmoitukset kollegoille

epäilyttävästä sisällöstä ontologiassa ja käsitteiden moderointijonossa

4. Kyselyyn vastaajat

- ontologian selaaminen, (rakenteisen) käsitteen lisääminen moderointijonoon, oh-

jattu vastauksen muodostus, lauseen muodostaminen vastausrakenteeseen, vas-

tauksen muokkaaminen, vastauksen talletus, paluu edelliseen versioon, ilmoitukset

epäilyttävästä sisällöstä ontologiassa

Edellä monet toiminnoista ilmaistiin suurpiirteisesti. Esimerkiksi lauseen muodostaminen

vastausrakenteeseen voi edellyttää vastaajalta myös sopivan operaattorisymbolin valin-

taa rakenteisen käsitteen ja numeraalisen arvon lisäksi. Vastauksen nopeaa muodosta-

mista voidaan tukea vaihtoehtoisilla suoritustavoilla ohjatun vastauksen muodostamisen

lisäksi. Seuraavassa luvussa (ks. 6) käsitellään semanttisen verkkokyselyn soveltamis-

ta Vaalikone-verkkosovelluksessa, jolloin käyttäjäryhmien ja varsinaisten käyttötapausten

kuvaamisessa voidaan olla tarkempia.

5.2.3 Vastausrakenne ja operaattorisymbolit

Kyselyvastauksen ilmaisuvoimaan vaikuttaa tarjolla olevan alkiodatan (ontologia) moni-

naisuus sekä operaattorisymboleilla luotavan vastausrakenteen mahdollisuudet. Intuitii-

visesti voidaan olettaa, että operaattorien joukon kasvaessa myös vastauksen muodos-

tamisen kognitiivinen kuorma (ks. kohta 5.4) kasvaa. Jos tavoitellaan heterogeenista ja

laajaa vastaajien joukkoa, on vastausprosessi pidettävä kohtuullisen sujuvana. Semantti-

sessa verkkokyselyssä pyritään vastausdatan suoraan koneluettavuuteen, minkä vuoksi

vastauksen monitulkintaisuus ja ristiriitaisuus on syytä tehdä lähtökohtaisesti mahdotto-

maksi. Tätä voidaan valvoa ohjelmallisesti sitä helpommin mitä yksinkertaisempi vastauk-

sen muodostamisen resepti on.

Vastauksissa käytettävät operaattorisymbolit ilmaisevat kiinnitettyjä toiminnan käsitteitä
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ja liittävät lauseita tai lauseiden ryhmiä toisiinsa. Symbolikuvakkeilla voidaan muodostaa

väitteitä tai luoda muunlaista rakennetta vastaukseen. Operaattorisymboleilla on tarkkaan

määritelty funktio vaikka ne olisivat sivuroolissa vastauksen kulun tukena. Ainoastaan

välttämättömät visuaaliset komponentit kannattaa toteuttaa.

Kyselyvastauksen yleinen rakenne voidaan määritellä sen perusteella, mitä vastaajan on

tarkoitus kommunikoida ja kuinka paljon työtä vastaaja on oletettavasti valmis tekemään.

Eri asiayhteyksiin soveltuvat erilaiset menettelyt. Seuraavassa muutama esimerkki.

• Asiakaspalaute

Mikä verkkokaupan asioinnissa oli positiivista?

- muutama vastauslause ilman operaattoreita

- ohjataan käyttäjä valitsemaan kohde ja pyydetään sille kuvaava määre

- esim. toimitusaika : nopeus

- käsitteiden IRI-tunnisteet voivat olla tietograafissa Palaute-tyyppisen solmun

kohde- ja määre-ominaisuuksia

• Tuotetutkimus

Mitä ominaisuuksia olisit toivonut tuotteelta enemmän?

- käyttäjä ohjataan valitsemaan merkitsevä ominaisuus

Jatkokysymys: Mitä ominaisuuksia olisit toivonut tuotteelta vähemmän?

- vastauslauseista voidaan rakentaa miellekartta, jossa tuotteen yläpuolella on li-

sättävät ja alapuolella vähennettävät ominaisuudet

- operaattorit ’nuoli-ylös’ ja ’nuoli-alas’ voidaan lisätä lauseisiin automaattisesti tai

ne voivat olla muulla tavoin osa käyttöliittymän visuaalista ilmettä

- liitteessä J havainnollistetaan vastaavan semanttisen verkkokyselyn toteutusta

• Argumentointialusta

Mitkä aihepiiriin kuuluvat oleelliset asiat ovat voimassa?

- käyttäjä ohjataan muodostamaan ontologian käsitteillä tripletti-muotoisia (S-P-O)

toteamuksia

Mitä edellä esitetyistä asioista seuraa?

- käyttäjä muodostaa uusia tripletti-lauseita

- kysytään jatkoseurauksia, kunnes käyttäjä on saanut loogisen päättelynsä val-

miiksi

- vastauslauseista voidaan muodostaa seurausnuoli-operaattorin yhdistämien to-

teamusjoukkojen käsitekaavio

- Vaalikone-sovellus (ks. liite I) on tästä yksinkertaistettu versio, jossa muodoste-

taan tripletti-toteamusten syy-seuraussuhteita
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5.3 Kyselyvastausten muodostaminen

Yksittäisellä ontologian käsitteellä ei useinkaan voi ilmaista haluttua arkielämän asiaa tai

ilmiötä. Tämän vuoksi semanttisen verkkokyselyn vastauslauseissa on mahdollista käyt-

tää rakenteisia käsitteitä. Edellä suositeltiin semanttiselle verkkokyselylle niin yksinker-

taista vastausrakennetta kuin asiayhteys sallii. Myös rakenteisissa käsitteissä on syytä

pitäytyä minimalistisessa ilmaisussa. Kyse on käytännössä käsitepareista, mikä jo itses-

sään avaa uuden mahdollisuuden ontologisten laatuvirheiden, kuten duplikaattien ja mo-

nitulkintaisuuden ilmaantumiselle. Useampipaikkaiset rakenteiset käsitteet olisivat toden-

näköisesti sekä vastaajille että moderaattoreille liian vaivalloinen ominaisuus sulatetta-

vaksi.

5.3.1 Ontologian käyttö ja rakenteiset käsitteet

Semanttisen verkkokyselyn perustana on vastausten alkiodatan tarjoava ontologia. Kyse-

lyn laatijalla on jokin käsitys odotetusta vastausten kirjosta. Tämän perusteella valitaan

ontologia tai niiden kokoelma vastausten muodostamisen tueksi. Ontologiat ovat usein

luokiteltuja käsitesanastoja, kuten Yleinen suomalainen ontologia (YSO)1. Tällöin yksittäi-

sille käsitteille ei anneta kuvaavaa selitystä, vaan merkityssisältö määritellään käsitteen

sijoittumisella luokitteluhierarkiaan sekä esittämällä muita asiayhteyteen liittyviä käsitteitä.

Arkikielen merkitykselliset käsitteet ovat usein rakenteisia. Esimerkiksi sähköverkon toi-

mintavarmuus muodostuu kahdesta eri käsitteestä. Tarkalleen ottaen molemmat käsitteet

ovat yhdyssanoina itsekin rakenteisia, mutta nämä joka tapauksessa löytyvät Yleisestä

suomalaisesta ontologiasta omilla IRI-tunnisteillaan. YSO:ssa toimintavarmuus-käsitettä

ei tosin ole suoraan määritelty, vaan se ilmoitetaan käyttövarmuus-käsitteeseen ohjaava-

na (samansisältöisenä) terminä. YSO:ssa monet käsitteet ovat rakenteisia, mutta asial-

la ei ole Finto-portaalin ontologioissa merkitystä eikä sitä ilmaista käsitteet määrittele-

vissä RDF-tiedostoissa. Semanttisissa verkkokyselyissä käsitteiden rakenteisuuden data

voi olla hyödyksi ehdotettujen uusien rakenteisten käsitteiden kelvollisuutta arvioitaessa.

Duplikaattien automaattinen havaitseminen on yksi ilmeinen hyötynäkökohta. Rakentei-

set käsitteet siirretään osaksi alkiodatan ontologiaa tarkastuksen ja luokittelun jälkeen.

Semanttisen verkkokyselyn vastaukset voivat koostua suurelta osin rakenteisista käsit-

teistä, mikäli valittu ontologia on asiayhteyteen nähden liian suppea. Vastauksessa käy-

tetään yksittäisiä käsitteitä kun ilmaisu ei muuta vaadi, tai kun käsite on jo ontologiassa

rakenteinen. Liitteessä H näytetään rakenteisen käsitteen graafimalli Vaalikone-sovelluk-

sessa. Jokainen rakenteinen käsite on rdf:Statement-tyyppiä, eli ilmaistavissa RDF-

triplettinä. Rakenteista käsitettä edustava tripletti muodostetaan asettamalla subjektik-

si aina kyseisen rdf:Statement-ilmentymän IRI-tunniste. Predikaattina on ontologiasta

1http://finto.fi/yso/fi/
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löytyvän lisämääreen IRI-tunniste ja objektina varsinaisen kuvaillun käsitteen IRI-tunniste.

Rakenteisen käsitteen kirjoitusasu eri kielillä ilmaistaan rdfs:label-ominaisuuksilla.

Yleisessä suomalaisessa ontologiassa on kolme käsitehierarkian ylintä tasoa: oliot, omi-

naisuudet sekä tapahtumat ja toiminta. YSO:a käytettäessä rakenteiset käsitteet voidaan

luontevasti jakaa kolmeen kategoriaan.

1. Toiminnallinen käsite

Johonkin käsitteeseen liittyvä toiminta määrittelee yleisesti tunnetun tavan tai il-

miön. Esimerkiksi makeisten syöminen on tapa, josta voidaan esittää väitteitä sen

vähenemisen ja lisääntymisen vaikutuksiin liittyen.

Edellisen käsitteen kanssa samaa tarkoittava ilmaisu on makeisten kulutus. Dupli-

kaattien ilmaantuessa moderaattori asettaa samaa tarkoittavan ilmauksen olemas-

sa olevan käsitteen ohjaustermiksi.

2. Määreinen käsite

Jokin käsite voidaan kuvailla ontologiassa määritellyllä ominaisuudella, jolloin saa-

daan tiettyä asiaa kuvaava oma käsitteensä. Esimerkiksi alkuperäinen omistaja on

vakiintunut ilmaus tuotteen uutena hankkineelle henkilölle. Tähän tarvitaan YSO:n

käsitteet alkuperä ja omistaja.

Tässä on mahdollisuus monitulkintaisuuteen pelkkiä käsitteitä tarkastellen. Tarkoi-

tetaanko omistajan alkuperää vai alkuperäistä omistajaa? Rakenteisen käsitteen

merkkijonoilmaisu ei tietenkään jätä asiassa tulkinnanvaraa, mutta entä jos pitäisi

ilmaista molemmat rakenteiset käsitteet samassa kyselyvastauksessa? Alkuperäi-

nen omistaja -käsitteelle järjestelmä luo oman IRI-tunnisteensa. Toiselle rakentei-

selle käsitteelle myös omansa, vaikka ne olisi muodostettu samoista yksittäisistä

käsitteistä. Asia voi vaatia moderaattorilta huolellisuutta. Tilanne on kuitenkin käy-

tännössä erittäin harvinainen.

3. Yhdistetty käsite

Kun ontologiasta ei löydy kaivattua käsitettä, sen voi kenties muodostaa yhdistä-

mällä suoraan kaksi tarjolla olevaa. Esimerkiksi lainaehdot-käsitettä ei ole YSO:ssa

tätä kirjoitettaessa. Yhdistämällä käsitteet lainat ja sopimusehdot voi järjestelmään

luoda tarpeellisen rakenteisen käsitteen, jos tällaista vastauksessa kaivataan.

Tässä voi käyttäjä sortua epäkelpoon käsitevalintaan. YSO-ontologiasta löytyvän

ehdotukset-käsitteen voi erheellisesti mieltää sopivaksi pariksi laina-käsitteelle lai-

naehdot-käsitteen aikaansaamiseksi.

Edellä mainitut esimerkit näytetään graafiesityksenä kuvassa 5.4. Rakenteisten käsittei-

den mukana voi tulla ei-toivottuja piirteitä järjestelmän ontologiaan. Lisähaasteena on

vielä käsitteen nimikkeen kirjoutusasun muodostaminen, joka käyttäjän vastuulle jäädes-

sä on riskitekijä käsitteen ymmärrettävyyden suhteen. Semanttisessa verkkokyselyssä ei
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Kuva 5.4. Rakenteisia käsitteitä.

lähtökohtaisesti sallita vapaata tekstisyötettä ja tämän vuoksi käyttäjien ehdottama uusi

sisältö on tarkastettava ennen vastauksen ja käsitteen hyväksyntää osaksi järjestelmää.

Ontologiaan voidaan ehdottaa myös yksittäisiä (ei-rakenteisia) uudiskäsitteitä käyttäjän

toimesta ja haasteet ovat vastaavat kuin edellä rakenteisten käsitteiden tapauksessa. On-

tologian päivitysehdotusten tulisi olla suhteellisen harvalukuisia, sillä kyselyvastauksen

muodostamisen pitäisi olla sujuvaa. Tähän voidaan vaikuttaa täydentämällä ontologiaa

ennen kyselyn läpivientiä. Toinen mahdollisuus on rajoittaa kyselyvastauksen ilmaisunva-

pautta rakenteellisesti.

Oleellinen seikka uuden käsitteen tallettamisessa ontologiaan on sen sijoittuminen käsit-

teiden hierarkiseen kategorisointiin ja muuhun ryhmittelyyn. Myös käsitteen kanssa sa-

maa tarkoittavien käsitteiden tunnistaminen ja kirjaaminen samaan yhteyteen helpottaa

käsitteen tulevaa käyttöä järjestelmässä. Nämä seikat saattavat olla käyttäjän harteille

liian raskasta kannettavaa, mutta lisäävät toisaalta myös moderaattorin työtä.

5.3.2 Lauseiden muodostaminen käsitteistä

Semanttisen verkkokyselyn vastaus koostuu ontologian käsitteistä muodostetuista lauseis-

ta. Näillä käyttäjä ilmaisee toiveidensa mukaisen vaikutuksen tärkeiksi kokemiinsa asioi-

hin. Kyselyvastauksen rakentaminen voi tapahtua ohjatusti vaiheittain käyttäjän niin vali-

tessa. Vaalikone-sovelluksen vastauksissa on mahdollista havainnollistaa syy-seuraus-

suhteita käsitteisiin kohdistuvien vaikutusten välillä. Liitteessä H esitellään Vaalikone-

sovelluksen yhteiskunnallisen argumentin muodostamisessa tarvittava :Vaikutus- luok-

ka. Argumentin tasoille linkitetään (lause-ominaisuudella) kyseisiä Vaikutus-ilmentymiä,

joilla jokaisella puolestaan on linkki (kohde-ominaisuus) yhteen rakenteiseen tai ontolo-
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gian käsitteeseen. Yhden argumenttitason lauseet ovat konjunktioesitys samalla vaiku-

tustasolla olevista käsitteistä. Liitteessä I havainnollistetaan argumentin muodostamista

ja listataan esimerkissä käytetyt rakenteiset käsitteet.

Semanttista verkkokyselyä varten Vaikutus-ilmentymiä voi luoda erilaisiin tarpeisiin

:Vaikutus-aliluokkina. Vaalikone-sovelluksessa argumentointi halutaan pitää mahdolli-

simman yksinkertaisena, jolloin kolme erilaista käsitteeseen kohdistuvaa perusvaikutusta

riittää.

1. vaalikone:Vaikutus

:Vaikutus on yliluokka, joiden ilmentymät tarkoittavat, että kohteena oleva käsite

on olemassa ja siihen kohdistuu määrittelemätön ympäristön vaikutus. Tällä voi-

daan todeta nykytilanne tai ilmaista, että luodaan jotakin uutta.

2. vaalikone:VähennnysVaikutus

Tämän luokan ilmentymät kohdistavat käsitteeseen vähentävän vaikutuksen. Eri-

koistavilla aliluokilla ilmaistaan tarkemmin, minkälaisesta vähentämisestä on kysy-

mys.

3. vaalikone:LisäysVaikutus

Tämän luokan ilmentymät kohdistavat käsitteeseen lisäävän vaikutuksen. Erikois-

tavilla aliluokilla ilmaistaan tarkemmin, minkälaisesta lisäämisestä on kysymys.

Vaalikone-sovelluksessa lauseista muodostetaan edelleen väitteitä, kun kahden argu-

menttitason esitetään olevan syy-seuraussuhteessa. Pienemmän järjestysnumeron omaa-

van tason lauseista seuraa suuremman järjestysnumeron tason lauseet. Semanttisen

verkkokyselyn moniin sovelluksiin, kuten hyvinvointikyselyyn, työyhteisön kehityssemi-

naariin ja erilaisiin kyselytutkimuksiin käy toteutuspohjaksi Vaalikone-sovelluksen vähäe-

leinen argumentointialusta. Käyttäjiltä ei odoteta kannanottoja siihen, mitä täytyy pitää

ennallaan. Vastauksissa keskitytään ilmaisemaan uusia perusteltuja ehdotuksia siitä, mi-

tä pitäisi lisätä tai vähentää ja mahdollisesti kuinka paljon.

5.3.3 Vastauksen visualisointi

Semanttisessa verkkokyselyssä helpotetaan visuaalisin keinoin triplettilauseilla muodos-

tettavan ajatuksen hahmottamista. Syötteen esitysmuoto selkiytyy, kun samana kaikissa

vastauksissa toistuvat ilmaisut esitetään tekstin sijasta operaattorisymbolein. Kyselyvas-

tauksista saadaan samarakenteisia käyttäjien noudattaessa yhtenäisen visuaalisen for-

maatin sääntöjä. Tämä tapahtuu luonnostaan, kun käsitekartta tai muu visuaalisen graa-

fin kaltainen menetelmä tukee tarkasti vastausdatalle suunniteltua graafimallia.

Vaalikone-sovelluksessa yhteiskunnallisen argumentin (ks. liite I) graafiesitys visualisoi-

daan päällekkäisinä vaikutuslauseiden tasoina, jotka ilmaisevat argumentin etenemisen

alhaalta ylöspäin. Kuvassa 5.5 esitetään idealistinen näkemys osuustoiminnan ottamises-
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Paikallishallinnon osallistaminenSähköverkon osuustoiminta

Sähkön hinta

Voittojen tavoittelu

Sähköverkon toimintavarmuus

Sähköverkon paikallinen hallinta Einari Esimerkki, puoluekanta     nro: 123 A VA

Kuluttajien osallistaminen

2

1

3

Kuva 5.5. vaalikone:Argumentti visuaalisesti.

ta sähköverkon liiketoimintamalliksi paikallistasolla. Kaikki argumentin rakenteiset käsit-

teet on muodostettu Yleisen suomalaisen ontologian yksittäisistä käsitteistä. Jokaisella

argumenttitasolla on komentovalikko muokkaustoimenpiteitä (tason siirto ja poisto) var-

ten. Yksittäisiä lauseita pääsee muokkaamaan (parametrit, siirto ja poisto) klikkaamal-

la. Esimerkin argumentille on talletettu vasta-argumentteja liittyen viimeiseen argumentin

tasoon, mikä on ilmaistu väritetyllä katkoviivalla. Viivan paksuus antaa osviittaa vasta-

argumenttien määrästä. Vaalikone-sovelluksen käsitekartassa on kolme erilaista ope-

raattorisymbolia: 1) rakenteisten käsitteiden yhteydessä nuolikuvio ilmaisee vähennet-

tävää (alas) tai lisättävää (ylös) vaikutusta, 2) argumenttitasot kapseloivat yhteen liittyvät

lauseet konjunktioksi, 3) argumenttitasojen väliset kaksoisnuolet ilmaisevat tasojen syy-

seuraussuhteen.

5.4 UX ja kognitiivinen kuorma

Verkkopalvelun käyttäjäkokemukseen (UX) liittyy suorituskuorma, joka jakaantuu työmuis-

tia rasittavaan kognitiiviseen kuormaan ja fyysistä työtä aiheuttavaan kineettiseen kuor-

maan (Lidwell et al. 2010, p. 178). Semanttisen verkkokyselyn vastaustietojen syöttä-

minen on käsitekartan kokoamista komentokuvakkeita ja valintalistan rivejä klikkaamal-

la. Mahdollisesti käsitteitä voi raahata suoraan visuaaliselle näyttöpaneelille. Kineettinen

kuorma pysyy näiltä osin maltillisena, kun vastauksen muodostamisen vaiheista automa-

tisoidaan kaikki voitava. Vastausdatalle tehtävät tietokyselyt toteutetaan perustason lo-

maketoimintona, jossa tietoa voi suodattaa sopivilla parametreilla. Kineettinen kuorma ei

tällöinkään ole huolenaihe, jos graafidatan mahdollinen visuaalinen analysointi ja siihen

liittyvät toiminnot sivuutetaan.
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Rahmanian and Davis (2014) selvittivät, että verkkopalveluna toteutettavan joukkoista-

mishankkeen menestys riippuu oleellisesti käyttöliittymäsuunnittelusta. Saman tehtävän

suorittaminen oli laadullisesti korkeimmalla tasolla sillä vertailuryhmällä, jonka käyttäjä-

kokemuksen kognitiivinen kuorma oli alhaisin. Semanttisen verkkokyselyn vastaajien voi

olettaa toimivan huolellisesti ja vastausdataa myös kertyvän, kun kyselyn käsitekarttato-

teutuksen kognitiivinen kuorma on maltillinen.

Hassenzahl (2008) tekee selvän eron käsitteiden käytettävyys ja käyttäjäkokemus välille.

Käytettävyys keskittyy tuotteen objektiiviseen suoritustason arviointiin. Käyttäjäkokemus

on subjektiivisempi yksilön motiiveista kumpuava tuotteen tarkastelu. Hassenzahl (2008)

jakaa käyttäjäkokemuksen pragmaattiseen ja hedonistiseen osa-alueeseen. Pragmaatti-

nen alue liittyy tuotteen välittömään käytettävyyteen tehtävän suorittamiseksi. Hedonis-

tinen alue puhuttelee käyttäjän subjektiivisia haluja ja tarpeita ollen käyttäjäkokemuksen

dominoiva muodostaja.

5.4.1 UX suunnittelumalleja

Kognitiivista kuormitusta hillitään yleisesti noudattamalla positiivisen käyttäjäkokemuksen

suunnittelumalleja. Seuraavassa esitetään muutamia esimerkkejä.

Signaali-kohinasuhde

Vastausnäkymän kaikki elementit kilpailevat käyttäjän huomiosta. Epäoleellinen on syytä

karsia pois mukaanlukien turhat koristelut. Käyttäjälle näytetään vain se, mikä on tärkeää,

tai sitä ainakin korostetaan. Numeerisen esityksen tukena voi käyttää symbolista tehos-

tetta (kuvakkeen koko, yhteysviivan tai kehysviivan paksuus) (Lidwell et al. 2010, p. 224).

Semanttisen verkkokyselyn vastaajan ei tarvitse tietää käsitteiden IRI-tunnisteita eikä ra-

kenteisen käsitteen muodostamisessa tarvitse edellyttää muuta kuin kahden sopivan kä-

sitteen löytämistä. Käsitteiden nimikkeiden merkkijonoesitys on keskeinen esitettävä tieto

ja muu informaatio ilmaistaan käsitekartan visuaalisilla komponenteilla. Komentokuvak-

keita voidaan näyttää vain tarvittaessa, kun hiiren osoitin on kyseisen komponentin koh-

dalla. Kosketusnäytöillä tämä edellyttää komponentin klikkaamista.

Tunnistaminen on muistamista helpompaa

Selkeät kuvasymbolein tuetut menu-valikot ja valintamahdollisuuksien korostaminen oi-

keassa kontekstissa (hiiren ollessa kohdalla) sekä kuvakkeiden symbolisen merkityksen

tarkka kohdentaminen tukevat intuitiivista käyttäjäkokemusta (Lidwell et al. 2010, p. 200).

Komentokuvakkeissa kannattaa suosia verkkosovellusten vakiintuneita kuvasymboleja1.

Käsitekartan operaattorisymboleille kiinnitetään oma yksilöllinen merkityksensä. Näiden

on hyvä olla tällöin myös visuaalisesti yksilöllisiä.

1https://icons.getbootstrap.com/
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Valmistava vaikuttaminen

Mainosviestinnässä suora vaikuttaminen tapahtuu tuote-esittelyllä ja epäsuora kuvaamal-

la tuote kohderyhmän kannalta tavoiteltavassa asiayhteydessä. Epäsuora vaikuttaminen

on tehokas, mutta suoraa vaikuttamista huomaamattomampi keino istuttaa ihmisten mie-

liin asioita ja asiayhteyksiä (Lidwell et al. 2010, p. 186). Silloin kun pragmaattinen käyt-

täjäkokemuksen alue tuo mukanaan kognitiivista kuormaa, voidaan positiivista käyttäjä-

kokemusta edistää korostamalla tuotteen piirteitä, jotka vaikuttavat käyttäjän hedonistisiin

motiiveihin. Tämän kokemusalueen laiminlyönti tuo käyttäjäkokemukseen tarpeetonta ne-

gatiivisuutta (Hassenzahl 2008). Yleviä hedonistisia motiiveja ovat mm. hyödyllisyys, osal-

listuminen, vaikuttaminen, asioiden korjaaminen ja kehityksen positiivinen suuntaaminen.

Semanttisen verkkokyselyn aloitussivulla voidaan käyttäjille viestittää käsitekartan sym-

bolikuvakkeiden merkitys epäsuorasti tervehdysviestissä. Kuvakkeet eivät tällöin ole pu-

heenaihe, vaan viestinnänväline. Pikatutoriaali vastausnäkymän käsitekartasta olisi kog-

nitiivisesti raskasta. Tervehdysviestissä uudet käsitekartan symbolit voidaan esitellä tuttu-

jen symbolien, kuten puhekuplien avulla. Viestin tulee olla selkeä, mielialaa kohottava ja

kyselyn hyötynäkökohtia korostava. Viestin avulla kuvakkeiden merkityksestä muodostuu

ensivaikutelma matalalla kognitiivisella kuormituksella. Käyttäjä tunnistaa symbolikuvak-

keet kyselyn vastausnäkymässä ja käsitekartan oivaltamisen kynnys madaltuu.

Prototyypit

Ohjelmistotuotteiden käytettävyyden testaamiseen liittyy prototyyppien tuottaminen ja

suunnitellun käyttöliittymäkonseptin arviointi tuotteen kohderyhmän toimesta. Uusien ide-

oiden kohdalla asia on välttämättömyys. Ihmisten reaktiot erilaisiin toteutustapoihin vaih-

televat ja käyttäjäkokemusten vivahteiden tiedostaminen auttaa lopputuotteen laadunvar-

mistamisessa (Lidwell et al. 2010, p. 194).

Semanttisen verkkokyselyn vastausnäkymän peruskomponentit ovat ontologian käsiteha-

kupalvelu ja valintalistat sekä käsitekartan näyttöpaneeli. Muita komponentteja näytetään

vain käyttäjän aloitteesta. Kyselyvastauksen tuottamisen tulisi olla intuitiivista ja suoritus-

polun tulisi edetä mahdollisimman vähillä klikkauksilla. Semanttisessa verkkokyselyssä

tehdään pohjimmiltaan käsitteellistä mallintamista ja näkökulma voi olla uusi valtaosalle

kyselyvastaajista. Tämän vuoksi kyselyn käyttäjäkokemuksen ja erityisesti ohjatun vas-

tauksen muodostamisen testaaminen on tärkeää. Suorituspolun kompastuskiviä voivat

olla hankalien käyttöliittymäkomponenttien lisäksi itse menetelmän haastavuus.

5.4.2 Käsitekarttojen soveltaminen

Semanttisen verkkokyselyn vastauksesta muodostetaan looginen kokonaisuus luontevas-

ti käsitekartan avulla. Näissä avainsanoja sisältävät kuvakkeet, yksinkertaisimmillaan vain

rajatut laatikot, ovat yhteydessä toisiinsa välittäen pohjalla olevan ajatuksen. Käsitekart-

tojen on todettu tukevan tehokkaasti muun muassa lääketieteen opiskelua sekä luennoit-
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sijoiden että opiskelijoiden välineenä (Daley and Torre 2010).

Uusi tiedon esittämisen menetelmä tuo mukanaan jonkinasteisen oppimiskynnyksen. Kä-

sitekarttojen ja miellekarttojen on todettu olevan usein vain laatijalleen helposti avautuvia.

Etenkin käsitekartan sisäistäminen tiedonvälityksen menetelmänä on verrattain vaativaa

(Eppler 2006). Täysiverisen käsitekartan tuottaminen semanttisen verkkokyselyn vas-

taukseksi ei ole kognitiivista kuormaa tarkastellen mielekästä. Käsitekarttaa onkin syytä

käyttää vain menetelmällisenä viitekehyksenä. Nimettyjen yhteyksien sijasta järjestelmä

voi tarjota muutaman erilaisen yhteysoperaattorin lauseiden tai käsitteiden välille. Käyttä-

jän ei myöskään tarvitse ottaa vastuuta käsitekartan piirtämisestä. Käyttöliittymä voi tuot-

taa tarvittavat komponentit ja yhteydet kyselyvastaajan valintojen perusteella sekä jäsen-

tää visuaalisen esityksen automaattisesti. Käyttäjäkokemusta suunniteltaessa kannattaa

selvittää esimerkiksi prototyypeillä, minkälaiset suorituspolut koetaan kaikkein helpoim-

miksi ja tarjota näistä muutama vaihtoehto (Lidwell et al. 2010, p. 178).

Oleellinen kysymys on, kuinka paljon käsitekartan esitystä voi yksinkertaistaa ennenkuin

rajoitukset vaikuttavat merkittävästi kyselyvastauksen ilmaisuvoimaan. Asiaa voi testata

paperimallilla jo ennen prototyypin toteutusta. Semanttiseen verkkokyselyyn laaditaan ly-

hyt vapaamuotoinen tekstivastaus ja se käännetään käsitekartaksi näkymän suunniteltuja

komponentteja käyttäen. Vaalikone-verkkosovelluksen tapauksessa käytettiin puolueoh-

jelmien linjauksia tekstimateriaalina. Todettiin, että nämä ovat ilmaistavissa vastausnä-

kymässä. Näin ollen vaaliehdokkaiden yhteiskunnalliset argumentitkin kääntyvät kyselyn

välityksellä osaksi tietograafia.

5.4.3 Käyttäjän opastaminen

Semanttisen verkkokyselyn vastaajat edustavat todennäköisesti laajaa ihmisluonteiden

kirjoa. Käsitekartan hahmottaminen ja ajatusten kääntäminen kyselyn vastauslauseiksi

voi kuormittaa joitakin käyttäjiä yli kriittisen pisteen. Kognitiivisen kuorman jakaminen hel-

pommin hallittaviin annoksiin vaiheittaisella suorituspolulla edesauttaa uuden kyselyme-

netelmän sisäistämistä.

Vaiheittainen tiedon (kompleksisuuden) paljastaminen on yleisesti käytetty suunnittelu-

malli ohjelmistotuotannon käyttöliittymäkehityksessä ja muillakin toimialoilla (Lidwell et al.

2010, p. 188). Hyötyohjelmissa tarjotaan toimintopolkujen vaiheittaisia ja ohjeistuksin tuet-

tuja suoritustapoja, eli ns. wizard-toimintoja samalla ajatuksella. Tukitoimintojen tarkoitus

ei ole kokonaan poistaa käyttäjäkokemuksen kognitiivista kuormaa. Uuden menetelmän

oppiminen ja opitun soveltaminen edellyttävät sopivaa kognitiivista rasitusta (De Jong

2010, p. 109), jolloin aistiärsykkeet ja ajatustyö synnyttävät uusia hermoyhteyksiä.

Semanttisen verkkokyselyn vastauksen osavaiheet riippuvat kyselyn aihepiiristä ja vas-

tauksen rakenteesta. Esimerkiksi tuotetutkimukseen (ks. liite J) riittää seuraavalta listalta
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pelkästään ensimmäinen kohta. Osavaiheiden tarkentavat kysymykset säädetään asiayh-

teyteen ja tarjolla oleviin käsitekartan symbolisiin operaattoreihin sopivaksi. Esimerkiksi

Vaalikone-sovelluksen ohjaustoiminnossa tiedustellaan, mitä pitäisi vähentää ja mitä lisä-

tä jonkin asian edistämiseksi. Seuraavassa listaus vastauksen osavaiheista ja käyttäjää

tukevista kysymyksistä.

1. Pääasian nimeäminen

Vastaus aloitetaan sen ytimestä. Mikä on kysytyn asian tiimoilta keskeisin käsite?

Vaalikoneen tapauksessa: Mitä yhteiskunnallista asiaa on syytä edistää tai hillitä?

Pyydetään ilmaisemaan asia enintään kahdella sanalla. Otetaan vastaan teksti-

syöte ja haetaan osumia ontologiasta mukaanlukien käsitteiden ohjaustermit, eli

samaa tarkoittavat käsitteet.

Mikäli hakutuloksista mikään ei sellaisenaan kelpaa, muodostetaan joko uusi raken-

teinen käsite (valitaan kaksi ontologian käsitettä ja syötetään nimikkeen merkkijono)

tai uusi ontologian käsite (syötetään nimikkeen merkkijono). Hakupalvelu voi näyt-

tää saman merkkijonoalkuosan omaavien käsitteiden vaihtoehtoja sekä hakutulok-

sen sijoittumisen käsitehierarkiaan ja aihealueen mukaiseen ryhmittelyyn. Sopivaa

käsitettä valittaessa voidaan tämä sijoittaa suoraan haluttuun vaikutuskategoriaan

(klikataan symbolikuvaketta). Käsite voidaan valita myös ilman kohdistuvaa vaiku-

tusta, jos tämä on tarkoituksenmukaista. Tällöin todetaan vain asian olemassaolo,

joka voi ilmaista myös syy-seuraussuhteen vastuutahon.

2. Ensimmäinen seurausaskel

Mikä asia on ensisijainen edellytys tai aiheuttaja edellä kuvatulle pääasialle? Vaih-

toehtoisesti voidaan keskittyä pääasian ensisijaiseen seuraukseen. Etsitään käsit-

teen nimikettä kuten edellä ja valinnan yhteydessä sijoitetaan käsite haluttuun vai-

kutuskategoriaan. Kyselyvastauksen käsitekartalla on nyt ensimmäinen kahden ar-

gumenttitason syy-seuraussuhde.

3. Parametrit ja yksiköt

Kahdelle valmiille vaikutuslauseelle voidaan vielä tiedustellä tarkempia parametre-

ja. Esimerkiksi määrällisen (lisätään/vähennetään) muutoksen kokoluokka on kiin-

nostava tieto. Kyselyn sovelluskohteesta riippuen asiassa voidaan mennä tarkem-

piin yksityiskohtiin vaikutuksen laadun, määrän ja mittayksikön ilmaisemisessa.

Alkuasetelman luomisen jälkeen käyttäjä voi valita, lisätäänkö täydentäviä vaikutuslausei-

ta olemassa oleville argumentin tasoille, vai luodaanko uusi seurausaskel, eli taso ylim-

mäksi tai alimmaksi. Käsitekartan tulee olla täysin muokattavissa ennen otsikon lisäämis-

tä ja tallettamista. Liitteessä K esitetään kuvakaappaus Vaalikone-prototyypin käyttöliitty-

mästä vaaliehdokkaan osalta.
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5.5 Moderointihaasteet ja ontologian laadunvalvonta

Joukkoistamisen keinoin saadut ontologian päivitysehdotukset menevät aina ensin mo-

derointijonoon. Tarkistuksen ja hyväksymisen jälkeen ne talletetaan osaksi järjestelmän

ontologiaa. Yksittäisen käyttäjän voi kuitenkin antaa vastata semanttiseen verkkokyselyyn

oman käsite-ehdotuksen kanssa. Turhien ehdotusten karsimiseksi verkkokyselyn oleelli-

nen tukitoiminto on monipuolinen käsitteiden hakupalvelu, joka huomioi samaa tarkoitta-

vat käsitteen kirjoitusasut (synonyymit) hakuoperaatioissa ja ilmaisee ne myös hakutu-

loksissa. Rakenteisten käsitteiden salliminen aiheuttaa moderointivaivaa, mutta kahden

ontologiasta valitun käsitteen tuottama rakenteinen tieto parantaa mahdollisuuksia arvioi-

da ehdotetun uusiokäsitteen tarpeellisuutta. Kokonaan uuden käsite-ehdotuksen kohdalla

ongelmatilanteet saattavat olla kirjavampia. Käsitteiden hakupalvelu helpottaa myös mo-

deraattorin tarkistustoimia duplikaattien tunnistamisessa, uuden käsitteen hierarkisessa

sijoittelussa ja muussa ryhmittelyssä. Finto-ontologiapalvelun1 sivustolla käsitteitä voi ha-

kea aakkosellisesta, käsitehierarkisesta ja aiheluokitellusta hakemistosta sekä tekstisyöt-

teen avulla.

Semanttisen verkkokyselyn moderointihaasteet liittyvät pääasiassa järjestelmän ontolo-

gian laadunvalvontaan. Tehtävää riittää sekä ontologiaa kehitettäessä että varsinaisen

kyselyn läpiviennin aikana. Nyt ei puhuta ontologisen tietomallin, kuten kyselyn vastaus-

rakenteen päivittämisestä, vaan kyselyn alkiodatan tarjoavan luokitellun sanaston kas-

vattamisesta. Yleiset ontologian laadunvalvontaohjeet pätevät kuitenkin molemmissa yh-

teyksissä. Alexopoulos (2020, ch. 4, 6, 7) on julkaissut huomioita aiheeseen liittyen. Näitä

sovelletaan seuraavassa.

Käsitteiden toiston (duplikaattien) välttäminen

Ontologian tulisi olla semanttisesti tiivis esitys, jossa ei ole turhaa toistoa. Yleisessä

suomalaisessa ontologiassa (YSO) samaa tarkoittavista käsitteistä käytetään nimitystä

ohjaustermi. Nämä ilmaistaan semanttisen käsitteen vaihtoehtoisina nimikkeinä, eli kir-

joitusasuina. Käsitteen ohjaustermi talletetaan SKOS-sanaston skos:altLabel-ominai-

suuden arvona. Yhdelle käsitteelle kannattaa sallia vain yksi IRI-tunniste, johon voi liittyä

useampia nimikkeitä. OWL-kielessä on tosin tarjolla helppo keino kahden virtuaalisen il-

mentymän semanttisen yhdenmukaisuuden ilmaisemiseen owl:sameAs-ominaisuudella,

mutta tämä on tarkoitettu tilanteisiin, joissa eri tahoilla laadituilla sanastoilla ilmaistua tie-

toa yhdistetään samaan kokoelmaan.

Semanttinen johdonmukaisuus

Semanttinen tarkkuus ja johdonmukaisuus on moderointitoimien johtoajatus. Kaikenlai-

nen epämääräisyys ja ilmaisujen monitulkintaisuus voi johtaa vääriin valintoihin ontologi-

1http://finto.fi/yso/fi/
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aa hyödynnettäessä. Tämä puolestaan vähentää semanttisen verkkokyselyn vastausten

vertailukelpoisuutta. Semanttista johdonmukaisuutta voi jossain määrin valvoa koneelli-

sesti. Rakenteinen käsite tulee yleensä luokitelluksi ontologiaan hyvin samankaltaises-

ti kuin ainakin toinen rakennusaineksista. Järjestelmä voi tarkistaa tämän ja raportoida

odottamattomasta tilanteesta.

Semanttisen johdonmukaisuuden varjelemiseksi kaikki moderointitoimet kannattaa tallet-

taa. Mikäli samaa rakenteista käsitettä ehdotetaan moderointijonoon useamman käyttä-

jän toimesta, on tapauksiin reagoitava yhtenäisesti. Jokaisen moderointitoimen vaikutus

annetun kyselyvastauksen sisältöön on myös huomioitava. Kyselyvastaus kannattaa mie-

luummin poistaa (mahdollisesti käyttäjän suostumuksella), jos moderointiurakka on koh-

tuuton.

Semanttisten käsitteiden väärinymmärrys

Hankalin tilanne koko järjestelmän toiminnan kannalta on käyttäjän väärinkäsitys semant-

tisen käsitteen merkityssisällöstä. Oletetaan, että ontologian käsitteet on nimetty yhtenäi-

sesti, täsmällisesti ja ymmärrettävästi. Keskittymisen herpaantumisesta tai lukuvirhees-

tä johtuen käyttäjä voi silti 1) muodostaa rakenteisen käsitteen väärillä ontologian käsit-

teillä; 2) muodostaa lauseen yksittäisellä käsitteellä, joka ei vastaa hänen tarkoitustaan;

3) muodostaa lauseita yksittäisillä käsitteillä, jotka olisi pitänyt liittää yhteen rakenteiseksi

käsitteeksi.

Rakenteiset käsitteet tulevat arvioiduiksi moderaattorin toimesta, mutta käyttäjän vää-

rinymmärrys voi olla vaikea havaittava. Jos mukana ei ole tarkentavaa informaatiota käyt-

täjän tarkoitusperistä, voidaan päällisin puolin oikeamuotoinen rakenteinen käsite-ehdotus

hyväksyä, vaikka käyttäjä tarkoittikin jotain muuta. Ontologian käsitteiden käytön valvo-

miseen ei oletettavasti riitä ihmisresursseja moderointijonon ulkopuolella. Ohjelmallisesti

voidaan tunnistaa käsitteitä, jotka ovat riippuvaisia kontekstista, kuten YSO-ontologian

ominaisuudet-kategorian käsitteet. Näihin ei pitäisi liittyä määriteltyä vaikutusta (esim.

lisätään/vähennetään), jos samalla ei ilmaista vaikutuksen varsinaista kohdetta. YSO-

ominaisuuden tulisi siis lähtökohtaisesti olla rakenteisen käsitteen toinen osapuoli. Tämän

toteutumista voidaan tukea järjestelmän toimesta, mutta poikkeuksiakin saattaa esiintyä.

Näin ollen on jätettävä mahdollisuus sivuuttaa järjestelmän kehoitukset.

Kaikissa verkkokyselyissä on tiedonsyöttämisen menetelmästä riippumatta mahdollisuus

virheellisiin syötteisiin. Potentiaalisten virheiden tunnistaminen voidaan ottaa osaksi datan

analysointivaihetta, jos tämä koetaan aiheelliseksi. Virheisiin reagoiminen riippuu myös

semanttisen verkkokyselyn sovelluskohteesta. Vaalikone-sovelluksen tapauksessa käyt-

täjältä voidaan tiedustella halukkuutta syötteen tarkistukseen.
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5.5.1 Järjestelmän kouluttaminen

Edellä mainittiin moderointitoimien tallettamisen hyödyistä ontologian semanttisen joh-

donmukaisuuden tukemisessa. Järjestelmän ohjelmallista valvontaa voidaan edesauttaa

talletetulla moderointidatalla. Mikäli ontologiaan siirretty rakenteinen käsite ei säilytä tie-

toa rakennusaineksistaan, voidaan tämä tieto tallettaa moderointioperaationa ja tunnis-

taa vastaisuudessa potentiaaliset rakenteiset duplikaattikäsitteet ohjelmallisesti. Hylätty-

jen käsite-ehdotusten epäkelvot käsiteparit voidaan myös tallettaa moderointioperaation

tietoina, jolloin saman ehdotuksen saapuessa järjestelmä voi raportoida käyttäjälle vir-

heilmoituksen automaattisesti.

Järjestelmän kouluttaminen ei teknisesti tarkoita muuta, kuin moderointidatan triplettien

tallettamista yhtenäisen mallin mukaisesti omaan RDF-varaston graafiin. Rakenteisten

käsitteiden kohdalla testataan, löytyykö uutta dataa vastaavia triplettejä moderointigraa-

fista. Jos näin, niin reagoidaan duplikaattiin tai epäkelpoon käsitepariin lähettämällä käyt-

täjälle asiaankuuluva viesti. Rakenteisen käsitteen osakäsitteet voivat olla vapaassa jär-

jestyksessä, mikä huomioidaan toteutuksessa.
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6. CASE STUDY: VAALIKONE

Vaalikone-sovellus on tämän lopputyön ajatusten testausalusta. Sovellusta ei viimeis-

telty tuotantokäyttöön, vaan työssä kerättiin muutaman prototyyppiversion avulla tietoa

semanttisen verkkokyselyn käytettävyydestä vaalikoneen toteutuskeinona ja nimenomai-

sesti vaaliehdokkaan näkökulmasta. Ontologian avulla tapahtuva ehdokkaan näkemys-

ten käsitteellinen mallintaminen on sovelluksen tärkein toiminto, jonka toteuttamisen laa-

tu ratkaisee koko sovellusidean käyttökelpoisuuden. Tässä työssä ei ollut mahdollisuutta

suorittaa käyttäjätestausta ja kerätä kohderyhmäpalautetta. Sen sijaan sovelluksen proto-

tyyppien rinnalla arvioitiin käyttäjäkokemuksen prototyyppejä. Buchenau and Suri (2000)

ovat tuoneet esille kokemuksen prototyypit tuotesuunnittelun menetelmänä. Kyse on täl-

löin oletettujen loppukäyttäjätyyppien rooleihin asettautumisesta ja kokemusta voidaan

vahvistaa tilannesimulaatiolla. Käytettävyyden arvioinnista kerrotaan tarkemmin kohdas-

sa 6.4.

6.1 Toteutustekniikat

Sovelluksen toteutustapa on REST-arkkitehtuurin mukainen Single Page App -verkko-

sovellus, jossa palvelinpuolen sovelluslogiikka on koodattu PHP-kielellä. Kansalliskirjas-

ton Finto-ontologiapalvelu on julkaissut tarpeisiinsa kehitetyn SKOS-sanastojen julkai-

sujärjestelmän vapaan lähdekoodin sovelluksena nimeltään Skosmos1 (Suominen et al.

2015). Tämä valikoitui Vaalikone-sovelluksen toteutusalustaksi monipuolisten ontologian

hakutoimintojensa vuoksi. Samalla oli luontevaa ottaa käyttöön Skosmos-järjestelmän

RDF-teknologiset ratkaisut: Apache Jena Fuseki2 SPARQL-palvelin ja Apache Jena TDB

RDF-varasto sekä EasyRdf-kirjasto PHP-kieliseen triplettidatan käsittelyyn. Apache Jena

-sovellukset on koodattu Java-kielellä, jonka JRE 11 suoritusympäristö on asennettava

muun ohessa. Vaalikoneen kehitysympäristönä toimi VirtualBox/Vagrant virtuaalikoneelle

asennettu Ubuntu 22.04 palvelin, jonka HTTP-palvelin on Apache. Vaalikone-sovelluksen

suoritusympäristönä on kehitysympäristöä vastaavasti yksi Ubuntu-palvelinkone, jolle on

asennettu kaikki järjestelmän tukisovellukset.

Varsinaiset toteutustekniset haasteet liittyvät tässä työssä käyttöliittymäohjelmointiin. Dy-

1http://skosmos.org/
2https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/index.html
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naaminen HTML-elementtien luonti, siirtely ja poistaminen toteutetaan Vaalikone-sovel-

luksessa jQuery JavaScript-kirjaston avulla. Skosmos-järjestelmä ei tue dynaamisia SPA-

sovelluksia kovin hyvin, koska tärkeissä ontologian hakutoiminnoissa ladataan uusi HTML-

sivu palvelimelta. Ratkaisuna tähän Vaalikone-sovellus tallettaa ehdokkaan laatiman ky-

selyvastausdatan (käsitekartan) ja muut oleelliset komponentit nettiselaimen muistiin si-

vulatausten välillä. Tällainen ei sovellu tuotantokäyttöön, mutta prototyyppien kehitykses-

sä asia voidaan sallia.

6.2 Käyttäjäryhmät ja käyttötapaukset

Vaalikoneilla on perinteisesti ollut neljä pääasiallista sidosryhmätahoa: vaaliehdokkaat,

äänestäjät, kysymysten laatijat sekä vaalikoneen hallinnoijat. Näistä vaalikoneen moniva-

lintakysymysten laatijat ja vaalikoneen hallinnoijat voidaan mieltää monissa tapauksissa

samaksi tahoksi. Usein kuitenkin kysymysten valmistelussa käytetään ulkopuolisia poli-

tiikan asiantuntijoita ja tutkijoita. Semanttisella verkkokyselyllä toteutustapa on oleellises-

ti monivalintakyselystä poikkeava. Ehdokkailta voidaan pyytää kannanottoja sekä argu-

mentteja valittuihin aiheisiin, mutta sana voi olla myöskin täysin vapaa. Tällöin ehdok-

kaan tehtävä on laatia henkilökohtaisen vaaliohjelmansa mukaiset argumentit ja tallettaa

ne järjestelmään. Vaalikoneen hallinnoijataholta tärkeäksi käyttäjäryhmäksi nousee se-

manttisen verkkokyselyn moderaattorit. Näiden tulisi olla poliittisesti neutraaleja ja pyrkiä

ohjaamaan ontologian päivittämistä rakentavalla tavalla. Ilmaisunvapauteen ei luonnolli-

sestikaan tulisi puuttua kuin rikosoikeudellisin perustein.

Vaalikone-sovelluksessa ehdokkaiden vertailuaineiston tuotantoon osallistuvat käyttäjä-

ryhmät ovat vaaliehdokkaat ja moderaattorit. Näiden lisäksi kiinnostavin ja laajin käyttä-

järyhmä on äänestäjät. Liitteessä L esitetään käyttötapauskaavio Vaalikone-sovelluksen

toimintojen jakaantumisesta edellä mainittujen käyttäjäryhmien kesken. Kaikkein oleellisin

käyttötapaus on vaaliehdokkaan suorittama yhteiskunnallisen argumentin laadinta. Tätä

on luvun alussa luonnehdittu käsitteelliseksi mallintamiseksi. Ilmaus on siinä mielessä

kuvaava, että ehdokas tuottaa annetuilla ontologian käsitteillä ja visuaalisilla operaatto-

risymboleilla mallin omasta yhteiskunnallisesta näkökannastaan. Tässä mallissa on piir-

teitä, jotka mahdollisesti löytyvät myös muiden ehdokkaiden laatimista malleista. Piirteet

voivat olla samat, jotka äänestäjä on syöttänyt tiedonhakulomakkeeseen. Näin samoin

ajattelevat vaaliehdokkaat ja äänestäjät yhdistetään toisiinsa algoritmisesti. Vaalikone-

sovelluksessa nämä mainitut käsitteellisen mallin piirteet ovat haluttuun asiaan kohdistet-

tavia vaikutuslauseita (lisätään tai vähennetään) sekä näiden kokoelmien (tasojen) välisiä

syy-seuraussuhteita.

Edellisessä luvussa otettiin esille näkökulmia semanttisen verkkokyselyn haasteisiin liit-

tyen. Kyselyvastaajan opastaminen on tärkeä toiminto, jolla käyttäjän kokemaa kognitiivis-

ta kuormaa voidaan keventää. Opastustoiminnon suorituspolun kuvaus (ks. 1) käy myös
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Vaalikone-sovelluksen tärkeimmän toiminnon käyttötapauskuvauksesta.

Äänestäjän käyttötapauksia ei tämän lopputyön puitteissa toteutettu perustason tietoha-

kuja enempää. Graafidatalle tehtävät kyselyt ovat suoraviivaisia toteuttaa, mutta kaik-

kein eksoottisimpiin kyselyihin ei kuitenkaan ole mahdollista varautua parametrisoidulla

lomakehakutoiminnolla. Argumenttien hakeminen äänestäjää kiinnostavien tietojen (on-

tologian käsite, ehdokas, kahden käsitteen syy-seuraussuhde) perusteella on luonnolli-

nen toiminto. Mikäli tiedonhaussa ei anneta mahdollisuutta rajata käsitteisiin valittua vai-

kutuskategoriaa (lisätään/vähennetään), saa äänestäjä oletettavasti hakunsa tulokseksi

sekä omaa toivomaansa kantaa puoltavia että vastustavia argumentteja. Tämä ei kuiten-

kaan välttämättä ole haluttu ominaisuus eikä myöskään edistä helppokäyttöisyyttä. Eh-

dokkaiden hakeminen voidaan toteuttaa vastaavasti annetuilla syötteillä (ontologian kä-

site ja vaikutuskategoria, syy-seuraussuhteet). Liitteen kohdassa I.3 havainnollistetaan

Vaalikone-sovelluksen graafidatan polkuyhteyksiä. Kohdassa I.4 annetaan esimerkkejä

äänestäjän tietokyselyjen SPARQL-komennoista. Lähdekoodissa Vaalikone-sovelluksen

luokat ja ominaisuudet on kirjoitettu englanniksi.

Vaalikone-sovelluksella on tässä lopputyössä konseptin todistamisen funktio. Toteutuk-

sessa ei pyritty kattavuuteen ja käyttötapauksista jätettiin kokonaan tarkastelematta mo-

deraattorien ja järjestelmän hallinnoijatahon toiminnot. Näissä on kyse verkkosovellusten

yleisistä toimintorutiineista, jotka eivät semanttisessa verkkokyselyssä poikkea totutusta.

6.3 Tietosisällön kartoitus

Vaalikone-prototyypeissä keskitytään pääasialliseen toiminnallisuuteen, eli yhteiskunnal-

listen argumenttien laadintaan ja muokkaukseen. Argumenttien rakennusaineena toimivat

Yleisen suomalaisen ontologian (YSO) käsitteet. Näiden luokittelua (ylä- ja alakäsitteet) ja

ryhmittelyä (aihealueet) voidaan hyödyntää käsitteiden hakutoiminnoissa ja argumenttiai-

neiston tietokyselyissä. Muut vaalikoneen tarvitsemat oheistiedot saadaan vaaliehdokkai-

den rekisteröitymistoiminnon kautta. Kuvassa 6.1 esitetään sovelluksen tietosisältö ylei-

sellä tasolla ER-kaaviona. Entiteettien attribuuttilistaukset eivät ole tyhjentäviä. Argumen-

tin graafiesitystä havainnollistetaan liitteen kuvassa I.1. Argumentin tyypiksi on asetettu

myös rdf:Seq, koska tasojen järjestyksen ilmaisemiseksi käytetään numeroituja predi-

kaatteja. Näiden lisäksi käytetään toista ja kaikille tasoille samaa predikaattia (kuvassa

:taso), jotta SPARQL-kyselyissä tasoihin päästään suoraviivaisesti käsiksi.

Asiakaspuolella argumentin tietorakenne on upotettu visuaalisen käsitekarttaesityksen il-

maisevaan XHTML-elementtirakenteeseen data-attribuuttiarvoina. Tiedot kerätään Turtle-

spesifikaation mukaiseen RDF-tiedostoon, kun käyttäjä haluaa suorittaa talletuksen tai

päivityksen.

Vaaliehdokkaan kahdesta ontologian käsitteestä muodostama rakenteinen käsite on omal-
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Vaaliehdokas

Tunnus
Etunimi
Sukunimi
Puolue
Puoluerooli

Argumentti

Tunnus
Otsikko
Ehdokas
Luontipäivä
Muokkauspäivä

Taso

Tunnus
Järjestysnumero
Argumentti
Lause

Lause

Tunnus
Taso
Vaikutuskategoria
Käsite

Käsite

Tunnus 
Nimike
Ryhmä
Yläkäsite, Alakäsite

Yläkäsite

Tunnus
Nimike

Alakäsite

Tunnus
Nimike

Puolue

Tunnus
Nimi

Ohjaustermi

Nimike

Valitsijayhdistys

Tunnus
Nimi

Ryhmä

Nimike

Kuva 6.1. Vaalikoneen tietosisältö ER-kaaviona.

la statuksellaan vain hetken. Moderaattorin verifioinnin jälkeen siitä tulee normaali onto-

logian käsite, jolla on käytännössä yksi yläkäsite ja mahdollisesti useita alakäsitteitä, jos

yhtään. YSO:sta löytyy kolme käsitettä, joilla ei ole yläkäsitettä. Nämä ovat luokitteluhie-

rarkian ylimmät kolme käsitettä: oliot, ominaisuudet sekä tapahtumat ja toiminta.

6.4 Käyttöliittymä ja käytettävyys

Edellä viitattiin Vaalikone-sovelluksen prototyypin kuvakaappaukseen (ks. liite K), jossa

näytettiin ontologian käsitteen haku- ja valintatoiminnon visuaalinen toteutus. Mikäli käyt-

täjä seuraa ohjattua kyselyvastauksen rakentamista, järjestelmä tietää sijoittaa muodos-

tettavat vaikutuslauseet halutuille argumentin tasoille. Käyttäjä voi myös kerätä argumen-

tissa tarvittavat ontologian käsitteet omaan paneeliinsa ja poimia ne itse joko yksittäisinä

tai rakenteiseksi liitettyinä valituille argumentin tasoille. Tätä havainnollistetaan liitteessä

M. Yhdellä argumentin tasolla olevat lauseet muodostavat loogisen konjunktion. Tämä oh-

jeistetaan käyttäjille toiveena, että yhteen liittyvät ja samat edellytykset sekä seuraukset

omaavat vaikutuslauseet sijoitetaan samalle tasolle. Käytettävyyden näkökulmasta so-

velluksen haasteet eivät piile hankalissa käyttöliittymäkomponenteissa. Oletettavasti itse

menetelmä on verrattain hankala sisäistää.

6.4.1 Kokemusprototyypit

Semanttiseen verkkokyselyyn liittyvä vastuullinen ilmaisunvapaus tekee sovelluksen käy-

töstä jossain määrin haastavaa. Vastuullisuus tarkoittaa ontologian käsitteiden käyttöä
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Kuva 6.2. Argumentin käsitekarttaesitys.

niille sopivissa asiayhteyksissä ja kyselyvastauksen rakenteen semantiikan kunnioittamis-

ta. Vaalikone-sovelluksessa argumenttien tasoilla tulisi olla ainoastaan toisiinsa liittyviä

lauseita. Syy-seuraussuhteiden tulisi edetä käyttäjän tarkoittamaan suuntaan. Argumen-

tissa ei saisi ilmaista syy-seuraussuhteita, joita käyttäjän ei ollut tarkoitus esittää. Näin voi

kuitenkin käydä, jos yhdessä argumentissa yrittää ilmaista monta erilaista seurausket-

jua. Edellä kuvattuja seikkoja on vaikea valvoa ohjelmallisesti. Eri käyttäjät kuitenkin suh-

tautuvat ontologian hyödyntämiseen ja annetun vastausrakenteen sääntöihin eri tavoin.

Väärinkäytöksiä on aina odotettavissa ja niiden ilmaantuminen pitäisi tehdä hankalaksi.

Perinteisissä vaalikoneissa monivalintalomakkeiden väärinkäyttö on marginaalista, mut-

ta tämä saavutetaan ilmaisunvapauden kustannuksella. Monivalintalomakkeet eivät ole

myöskään vapaita semanttisista tulkinnoista. Walgrave et al. (2009, p. 3) esittävät vaali-

koneiden monivalintakysymysten sanavalinnan ja kysymyksenasettelun tuottavan hajon-

taa saatuihin vastauksiin kun samaa asiaa kysytään eri tavoin.

Sovellustuotannossa käytettävyyden ongelmakohtia voidaan kartoittaa kokemusprototyy-

peillä. Tällöin suunniteltua käyttöliittymää testataan tarkasti määritellyillä virtuaalikäyt-

täjillä, joille oletetaan muodostuvan tietynlainen käyttäjäkokemus (Buchenau and Suri

2000). Tavallisemmin käytettävyyttä testataan todellisilla tuotteen käyttäjäryhmien edus-

tajilla, mutta tässä lopputyössä kokemusprototyyppien menetelmä todettiin hyödylliseksi.

Käytännössä kyse on raadollisesta ajatuskokeesta sen selvittämiseksi, millä eri tavoilla

sovellusta voi väärinkäyttää ja kuinka helposti tämä onnistuu. Edellä (ks. 5.5) mainittiin jo

semanttisen verkkokyselyn ontologian ja vastausrakenteen väärinkäytön mahdollisuudet.

Seuraavassa tarkastellaan, kuinka saman asian ilmaiseminen voi poiketa erilaisten käyt-
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täjien kesken. Kohteena on kuvan 6.2 argumentin ensimmäinen taso. Siinä todetaan (ku-

luttajan vastuusta piittaamatta) makeisteollisuuden ja vähittäiskauppiaiden vaikuttaneen

makeisten syömisen lisääntymiseen. Näihin assosioidaan vielä vastuuttomuuden käsite.

1. Insinööri, kokemusta käsitteellisestä mallintamisesta.

Käyttäjä muistaa loogisen konjunktion ajatuksen opiskeluajoiltaan ja osaa soveltaa sitä

argumentin laadinnassa. Hän investoi hieman ylimääräistä ajatustyötä siihen, ettei joudu

muodostamaan rakenteisia käsitteitä. Kognitiivinen kuorma ei ole käyttäjälle ongelma,

mutta kineettinen kuorma tuntuu epämiellyttävältä.

Kuva 6.3. Insinöörin kokemusproton tuotos.

2. Opettaja, Office-sovellukset käytössä.

Käyttäjä muodostaa argumentteja sujuvasti ja haluaa olla ilmaisussaan täsmällinen. Hä-

nen intuitionsa mukaan argumentti on laadukas silloin, kun se mukailee puhekielistä esi-

tystä. Käyttäjä kokeilee mielessään, voiko argumentin sisällön kertoa sujuvasti ensinäke-

mältä käsitekarttaa seuraamalla.

Kuva 6.4. Opettajan kokemusproton tuotos.

3. Eläkeläinen, sähköposti ja nettiselain tuttuja.

Käyttäjä ei ole aivan varma, mitä kaikkea argumentissa voi sanoa. Hän on pitkään kum-

mastellut nuorison sokerinnälkää ja vahvin assosiaatio asiaan liittyen on kauppojen hyllyil-

le ilmaantuneet makeisten jättipakkaukset. Tällaisia ei voinut kuvitellakaan olevan hänen

nuoruudessaan. Käyttäjä valitsee mielleyhtymänsä mukaisesti rakenteiseen käsitteeseen

vastuuttomat vähittäiskauppiaat sekä myyntiartikkelin makeiset. Käyttäjä muodostaa ra-

kenteisen käsitteen kirjatakseen argumentin juurisyyksi asian, jota järjestelmä ei tiennyt.
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Kuva 6.5. Eläkeläisen kokemusproton tuotos.

Kokemusprototyyppien pragmaattisten käyttäjäkokemusten (Hassenzahl 2008) tarkastelu

ei anna kovin mairittelevaa kuvaa Vaalikone-sovelluksen käytettävyydestä. Ensimmäisen

kohdan (ks. kuva 6.3) argumenttitaso ilmaisee kylläkin todettavan asian riittävällä tark-

kuudella. Jokaisella alemman tason vaikutuslauseen käsitteellä on :seurausKetjussa-

predikaatti ylemmän tason käsitteeseen. Kaikki seurausaskelet ilmentävät argumentin

(kuva 6.2) tarkoitettua ajatusta: vähittäiskauppiaat ovat osavastuussa, makeisteollisuus

on osavastuussa ja vastuuttomuus edistää mm. makeisten syömisen lisääntymistä.

Toisen kohdan (ks. kuva 6.4) ilmaisu on hankala tapaus moderointijonossa. On päätettä-

vä, voiko jonkin tahon vastuuttomuus olla käsite. Se voi varmasti olla väite ja mielipide,

mutta tuskin sentään käsite. Ehdotettuja rakenteisia käsitteitä on syytä tarkastella argu-

mentin yhteydessä. Muokataan taso kohdan 1. mukaiseksi. Talletettu moderointitoimen-

pide helpottaa vastuuttomuus-käsitteeseen reagointia jatkossa.

Kolmannessa kohdassa (ks. kuva 6.5) käyttäjä on valinnut rakenteisen käsitteen aineksik-

si vähittäiskauppiaat ja makeiset. Moderaattori ehdottaa rakenteisen käsitteen nimikkeek-

si Makeisten myynti ja sen toiseksi käsitteeksi toiminnan ilmausta myynti. Vähittäiskaup-

piaat voi jäädä tasolle itsekseen toiseen vaikutuslauseeseen. Vastuuttomuuden toteami-

nen jäi sikseen ja käyttäjän ilmeinen huolenaihe makeisteollisuuden tuotesuunnittelusta

ei tullut myöskään kirjatuksi. Huomioitavaa on, että käyttäjän ilmaantuminen moderointi-

jonoon tapahtui sattumalta.

6.4.2 Poliittisen näkökannan graafimalli

Vaalikone-sovelluksessa poliittiset näkökannat suositellaan pilkkomaan selkeisiin ja tiivii-

siin argumentteihin. Argumentit yhdessä muodostavat moniulotteisen graafimallin ehdok-

kaan kokonaisvaltaisesta poliittisesta ohjelmasta. Esimerkiksi edellä näytetyssä kuvassa

6.2 vaaliehdokas on luonut yhden argumentin, jonka mukaan makeisten syömisen lisään-

tyminen on johtanut terveyshaittojen lisääntymiseen. Toisessa argumentissa voitaisiin ku-

vailla liikkumisen vähentyminen ja siihen johtaneet syyt myös terveyshaittoja lisäävinä

tekijöinä. Vastaavasti molempien argumenttien johtopäätös terveydenhoitokustannusten

kasvamisesta voi olla yksi juurisyy kolmannessa argumentissa, jossa perustellaan veron-

korotuksia. Kuvassa 6.6 havainnollistetaan kokonaisnäkemyksen muodostumista yksittäi-

sistä argumenteista. Ymmärrettävästi argumenttien sovittaminen yhtenäiseksi tietograa-
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Poliittinen näkökanta

Argumentti 3

Argumentti 1 Argumentti 2

Argumentti 4

VL2

VL2

VL1

VL1 VL1

4.

VL2 VL8

VL33

3. VL2

VL1

VL33 VL12

VL = vaikutuslause

Kuva 6.6. Poliittinen näkökanta argumenttien rakenteena.

fiksi on tuskallista niiden käyttäjien kohdalla, joille menetelmä on muutenkin haasteel-

linen. Käytettävyyden tukemiseksi Vaalikone-sovelluksen tulisi visualisoida vaaliehdok-

kaan tuottama kokonaisgraafi, mahdollistaa sen tarkastelu erilaisilla syvyyksillä ja antaa

käyttäjien editoida graafia suoraan ilman Vaalikone-prototyypeissä käytettyä argumentin

rajapintaa. Tähän ei kuitenkaan tämän lopputyön puitteissa ryhdytty, vaan ehdokkaan ko-

konaisgraafin hallinta ja sitä tukevat käyttötapaukset jätettiin myöhempiin kehitysversioi-

hin.

6.5 Pohdintaa

Vaalikone-sovelluksessa argumentin rakentaminen on teknisessä tarkastelussa vain jär-

jestelykysymys. Käytettävyysnäkökulma puolestaan asettaa semanttisen verkkokyselyn

varaan rakennetun vaalikoneen hieman kyseenalaiseksi. Kohdassa 5.5 kuvattua ontolo-

gian laadunvalvontaa koskevat seikat ulottuvat yhtälailla koskemaan myös argumentte-

ja kokonaisuutena. Jotta vaaliehdokkaiden muodostamat poliittisten näkökantojen graafi-

mallit olisivat aidosti vertailukelpoisia, argumentit eivät saisi olla epämääräisiä, monitulkin-

taisia eivätkä ennenkaikkea virheellisiä. Toisaalta, semanttisia epämääräisyyksiä ja moni-

tulkintaisuutta löytyy useista sovelluskehityksessä käytetyistä ontologioistakin (Alexopou-

los 2020, ch. 6). Oleellinen kysymys onkin, kuinka paljon tulkinnanvaraa ja -vaikeuksia

vaalikoneen tapauksessa voidaan sallia.

Perinteiset vaalikoneet on toteutettu monivalintalomakkeina ja vastausaineiston vertailu-

kelpoisuus on tällä menetelmällä lähtökohtaisesti luotettavalla tasolla. Käsitekartan käyt-

täminen saattaa olla liian vaativa tiedonkeräämisen menetelmä tämän työn tulosten pe-

rusteella. Semanttisen verkkokyselyn voi pelkistää myös miellekartan tapaiseksi tiedon-
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keruuksi. Tällöin ehdokkaat voivat vastata vaalikoneen kysymyksiin liitteessä J esitetyl-

lä tavalla keräämällä ontologian käsitteitä muutamaan vastauskategoriaan. Ilmaisunva-

paus olisi edelleen monivalintakysymystä korkeammalla tasolla, mutta kognitiivinen kuor-

ma madaltuisi.

Monivalintalomakkeiden erityispiirteenä kysymys esitetään suhteessa väitteeseen. Tie-

dustellaan, onko vastaaja eri mieltä vai samaa mieltä ja kuinka jyrkästi. Näin ollen käyt-

täjä kykenee useimmiten vastaamaan kysymykseen melko nopeasti. Kyseessä on onnis-

tunut suorite, vaikka aihepiiri ei olisi kiinnostava. Semanttisessa verkkokyselyssä käyttäjä

yrittää ilmaista juuri sitä, mikä on mielen päällä ja turhautuu, jos operaatio ei suju lennok-

kaasti. Monivalintalomakkeen hyötyjä voitaisiin soveltaa semanttisessa verkkokyselyssä

tarjoamalla muutaman tuhannen yleiskäsitteen ontologia, jolla operoidaan. Käyttäjät ole-

tettavasti ymmärtävät, että kyselyvastauksessa tehdään tällöin valintoja isojen linjaus-

ten suhteen. Ilmaisunvapautta karsimalla käytettävyys saattaisi parantua. Vaalikoneen

tapauksessa tämä olisi kehitysaskel monivalintalomakkeen yksiulotteisesta vastausvek-

torista kaksiulotteiseen vastausmatriisiin. Kenties kehitys on otollisinta, kun asiassa ede-

tään maltillisesti.

Käsitekartta soveltuu kaikesta huolimatta täsmälliseen poliittisen toiminnan tavoitteiden ja

perustelujen kuvaamiseen. Tässä työssä esitetty vaalikoneen malli voisi toimia puoluei-

den ja valitsijayhdistysten sisäisenä ryhmätyöalustana. Käsitekartan laatimisen on todettu

olevan hedelmällisempää ryhmätyöhankkeena kuin yksilösuoritteena (Kane and Trochim

2007, p. 175). Ennen vaaleja Vaalikone-sovelluksella kerättävät puolueiden poliittisten oh-

jelmien graafimallit voivat sisältää myös kysymysten vastausdataa. Tällöin ne muodosta-

vat asiapolitiikkaa edistävän vertailuaineiston, jota tutkimalla äänestäjät voivat tarkemmin

punnita poliittisten linjausten yhteensopivuutta omien näkemystensä kanssa. Suppeampi

vertailuaineisto antaa myös mahdollisuuden varmistaa, että kyselyvastaukset ovat var-

masti yhdenmuotoisia.

Teknisenä suoritteena Vaalikone-sovelluksen prototyypit tuntuivat haastavammilta kuin

perinteiset verkkosovellukset. Graafitietokannan käsittely on ohjelmallisesti samanlais-

ta kuin relaatiokannan. Skeemattomuus sallii kuitenkin ohjelmointivirheitä, joiden huo-

maaminen ja paikallistaminen voi olla hankalaa. Pieneksi yllätykseksi osoittautui OWL-

päättelymoottorin tuoma prosessoinnin kankeus päivitysoperaatioiden kohdalla. Vaikut-

taa siltä, että OWL-moottoria voidaan käytännössä hyödyntää ainoastaan tietohakujen

operaatioissa. Tästäkin kannattanee pidättäytyä, mikäli se on mahdollista pienellä lisä-

vaivalla.
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7. YHTEENVETO

Tässä lopputyössä tutkittiin semanttisten verkkoteknologioiden soveltamista verkkokyse-

lyissä, jotka tukevat vastausdatan visualisointia käsite- tai miellekartalla. Aihepiiri osoit-

tautui kokonaisuutena laajaksi, minkä vuoksi tiedonhankintaan ja asioihin perehtymiseen

kului huomattavasti enemmän aikaa kuin työn soveltavan osan toteuttamiseen.

Tutkimustavoitteena oli päivittää verkkokyselyt monivalintalomakkeiden ja tekstisyöttei-

den perinteestä ontologioita hyödyntävään tietograafien aikaan. Käytännössä tietograa-

feja muodostetaan myös perinteisillä tiedonkeruumenetelmillä. Tämän työn keskeisenä

piirteenä oli kuitenkin ontologian käyttö tiedon tuottamisen alkulähteellä ja datan ohjel-

mallinen tulkinta oletusarvoisesti. Asian toteuttaminen oli teknisesti suoraviivaista. Osoit-

tautui myös, että tiedon kuvaaminen ontologian tarjoamalla lähtöjoukolla on operaatio,

johon liittyy epävarmuustekijöitä yhtälailla ihmisvoimin suoritettuna kuin koneellisessa tie-

donlouhinnassa.

Tässä työssä esitetty semanttisen verkkokyselyn menetelmä tuo uuden ilmaisun vapaus-

asteen perinteisen nettilomakkeen ja vapaan tekstisyötteen välimaastoon. Voidaan perus-

tellusti todeta, että ilmaisuvoiman mukanaan tuomat haasteet on syytä punnita suhtees-

sa ilmaisuvoiman tarpeeseen. Semanttisen verkkokyselyn menetelmässä on säätövaraa

käytetyn vastausrakenteen, ontologian laajuuden ja käyttäjien syötteiden kirjon suhteen.

Näillä aspekteilla voidaan kontrolloida kyselyvastausten monimuotoisuutta sekä käyttä-

jien kokemaa työkuormaa. Itse vastausten ohjelmallinen käsittely pysyy melko saman-

laisena erilaisissa variaatioissa. Moderointityön määrä voi olla merkitsevä tekijä, jos on-

tologia ei ole suljettu käyttäjien päivityksiltä. Semanttista verkkokyselyä suunniteltaessa

oleellista on löytää sopiva tasapaino kyselyvastauksen ilmaisuvoiman ja sovelluksen käy-

tettävyyden välille.

7.1 Todetut ongelmakohdat

Semanttisen verkkokyselyn vastauksen muodostaminen Vaalikone-sovelluksen prototyy-

peissä osoittautui haasteelliseksi. Kognitiivista kuormaa vaikutti kertyvän samalla tavalla

kuin käsitteellisessä mallintamisessa yleensä. Käytettävyyden ongelmat eivät kuitenkaan

tärvelleet työn ajatusta, vaan ilmensivät esitetyn menetelmän piirteiden riippuvuussuhtei-

ta ja määrittivät suuntaa jatkokehitykselle.
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Työn kirjallinen osuus toi mukanaan havaintoja linkitetyn semanttisen verkon edistämises-

tä hallinnollisin päätöksin. Tällainen kehitys on ilmeisesti kohdannut hiljaista vastustusta

toteuttavassa portaassa. Vaikuttaa siltä, että semanttisen verkon ideologiaa saarnataan

kiivaasti, mutta laihoin tuloksin. Kannustimeksi kaivattaisiin selkeitä käyttötapausehdo-

tuksia, joiden hyödyt voidaan todentaa luotettavasti. Tässä työssä keskityttiin semanttis-

ten verkkoteknologioiden käyttöön hyötysovelluksissa. Oletettavasti nämä ovat direktiivejä

parempi motivaattori laumojen liikuttamiseen.

Semanttiset verkkosovellukset perustuvat ontologioiden käyttöön. Vaalikone-sovelluksen

kohdalla Yleisen suomalaisen ontologian kaltainen luokiteltu sanasto on edellytys koko

järjestelmän toiminnalle. Kävi kuitenkin selväksi, että YSO on lopulta liian suppea tuotan-

tokäytön tueksi. Tästä kumpusi ajatus semanttisen verkkokyselyn rakenteisista käsitteis-

tä, joilla käyttäjät voivat päivittää järjestelmän ontologiaa suoraviivaisesti. Kansalliskirjas-

to voisi järjestää esimerkiksi opiskelijavetoisen joukkoistamishankkeen YSO:n sanaston

moninkertaistamiseksi.

7.2 Havaitut hyödyt

Luokitellun sanaston käyttö verkkokyselyn alkiodatana tuo mukanaan kontrollin syötettä-

västä tiedosta. Dataa ei tarvitse moderoida sisällön puolesta, mikäli sanastoa ei päivitetä

käyttäjien toimesta. Jos ontologia on käännetty eri kielille, voi vastausdatan kääntää sa-

moille kielille yksinkertaisella operaatiolla. Ontologiaperustainen data on myös lähtökoh-

taisesti koneluettavaa.

Kansalliskirjaston Finto-ontologiapalvelu on oivallinen alusta SKOS-sanastojen tekniseen

tarkasteluun. Saman instanssin Skosmos-julkaisujärjestelmä tarjoaa kehitysympäristön

semanttisten verkkokyselyjen prototyypeille.

Vaalikoneen toteuttaminen semanttisena verkkokyselynä antaa vaaliehdokkaalle mahdol-

lisuuden ilmaista henkilökohtaiset poliittiset näkemyksensä monivalintakyselyä vapaam-

min. Äänestäjällä on myös parempi mahdollisuus löytää itselleen samanmielinen ehdo-

kas.

7.3 Lopuksi

Semanttisen verkkokyselyn luonnetta voi oleellisesti muuttaa kyselyvastauksen rakennet-

ta ja alkiodatan sanastoa vaihtamalla. Eri kysymyksiin voi tarjota myös erisisältöisiä sa-

nastoja. Kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita saattaa löytyä erilaisiin sovelluskohteisiin

etsittävistä semanttisen verkkokyselyn resepteistä, joissa kyselyvastauksen ilmaisuvoi-

ma, kognitiivinen kuorma ja yleinen käytettävyys ovat optimaalisessa suhteessa laaduk-

kaan ja laajan vastausdatan keräämiseksi.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rdf:RDF>
<!-- Nimiavaruuksien asetukset ja muuta. Originaalin osoite on lopussa. -->
<rdf:Description rdf:about="http://dbpedia.org/resource/Category:Helsinki_Metro_stations">
<!-- Näytetään M1-metrolinjan kuvaukseen liittyvät määrittelyt. -->
<dbo:RailwayLine rdf:nodeID="M1_line" />

</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="M1_line">
<rdfs:label xml:lang="en">M1 Line</rdfs:label>

</rdf:Description>
<rdf:Seq rdf:about="M1_line">  

<rdf:_1 rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Matinkylä_metro_station"/>
<rdf:_2 rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Niittykumpu_metro_station"/>
<rdf:_3 rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Urheilupuisto_metro_station"/>

</rdf:Seq>

</rdf:RDF> 
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http://dbpedia.org/resource/Category:Helsinki_Metro_Stations

ID:M1_line

http://dbpedia.org/ontology/RailwayLine

rdf:type

rdfs:label“M1 Line”@en

rdf:_1

rdf:_2

rdf:_3http://dbpedia.org/resource/Matinkylä_metro_station

http://dbpedia.org/resource/Niittykumpu_metro_station

http://dbpedia.org/resource/Urheilupuisto_metro_station

rdf:Seq

<!-- Muiden asemien IRI-tunnisteet RDF-resurssimäärittelyinä...  -->15

<!-- Originaali: https://dbpedia.org/data/Category:Helsinki_Metro_stations.rdf -->
18
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LIITE A: TYHJÄ SOLMU RDF-GRAAFISSA



"dct": "http://purl.org/dc/terms/",

"dc11": "http://purl.org/dc/elements/1.1/",

"uri": "@id",

"type": "@type",

"label": "rdfs:label",

"lang": "@language",

"value": "@value",

/* Muita määrittelyjä... */

},

"graph": [

{

"uri": "http://www.yso.fi/onto/yso-meta/Individual",

"type": "owl:Class",

"label": [

{

"lang": "sv",

"value": "Individualbegrepp"

},

{

"lang": "fi",

"value": "Yksilökäsite"

},

{

"lang": "en",

"value": "Individual concept"

}

]

},

/* Muita määrittelyjä... */

]

}

{

"@context": {    

"skos": "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#",

"isothes": "http://purl.org/iso25964/skos-thes#",

"rdfs": "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#",

"owl": "http://www.w3.org/2002/07/owl#",
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LIITE B: JSON-LD ESIMERKKI
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LIITE C: RDF- JA RDFS-KÄSITTEET

Lähde: https://gist.github.com/rpietro/8682202

Classes

RDF

rdf:XMLLiteral - the class of XML literal values

rdf:Property - the class of properties

rdf:Statement - the class of RDF statements

rdf:Alt, rdf:Bag, rdf:Seq - containers of alternatives, unordered containers, and ordered

containers (rdfs:Container is a super-class of the three)

rdf:List - the class of RDF Lists

rdf:nil - an instance of rdf:List representing the empty list

RDFS

rdfs:Resource - the class resource, everything

rdfs:Literal - the class of literal values, e.g. strings and integers

rdfs:Class - the class of classes

rdfs:Datatype - the class of RDF datatypes

rdfs:Container - the class of RDF containers

rdfs:ContainerMembershipProperty - the class of container membership properties,

rdf:_1, rdf:_2, ..., all of which are sub-properties of rdfs:member

Properties

RDF

rdf:type - an instance of rdf:Property used to state that a resource is an instance

of a class

rdf:first - the first item in the subject RDF list

rdf:rest - the rest of the subject RDF list after rdf:first

rdf:value - idiomatic property used for structured values

rdf:subject - the subject of the subject RDF statement

rdf:predicate - the predicate of the subject RDF statement

rdf:object - the object of the subject RDF statement

(rdf:Statement, rdf:subject, rdf:predicate, rdf:object are used for reification).
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RDFS

rdfs:subClassOf - the subject is a subclass of a class

rdfs:subPropertyOf - the subject is a subproperty of a property

rdfs:domain - a domain of the subject property

rdfs:range - a range of the subject property

rdfs:label - a human-readable name for the subject

rdfs:comment - a description of the subject resource

rdfs:member - a member of the subject resource

rdfs:seeAlso - further information about the subject resource

rdfs:isDefinedBy - the definition of the subject resource



"object" : [        

{          

"value" : "http://ru.dbpedia.org/resource/Хельсинки"            

},          

{          

"value" : "http://sv.dbpedia.org/resource/Helsingfors"            

}          

]        

}      

]    

},  

"object" : {  

"predicate" : [    

{      

"value" : "dbo:wikiPageWikiLink",        

"subject" : [        

{          

"value" : "http://dbpedia.org/resource/Akateeminen_Kirjakauppa"            

}          

]        

}      

]    

}  

}

 

{

"centralNode" : "http://dbpedia.org/resource/Helsinki",  

"subject" : {  

"predicate" : [    

{      

"value" : "owl:sameAs",        
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owl:sameAs
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LIITE D: TÄHTI-MALLIN RDF-SEGMENTTI



PREFIX skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#>

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>

PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

 

CONSTRUCT {

    []       a      foaf:Document;  # [] ilmaisee tyhjää solmua

         foaf:topic "Vuoden 2023 ensimmäinen päivitys!";

         foaf:homepage ?tapahtuma;

           dc:title ?nimi;

           dc:date ?päivitetty.

          }

  WHERE {

    ?kategoria skos:prefLabel "urheilukilpailut"@fi.

    ?tapahtuma skos:inScheme <http://www.yso.fi/onto/yso/>;

               skos:broader ?kategoria;

                 dc:modified ?päivitetty;

               skos:prefLabel ?nimi.

    FILTER (?päivitetty > "2022-12-31"^^xsd:date)

      }

  ORDER BY ?päivitetty

  LIMIT 1
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foaf:Document

ID: b6_B02acb96…

"cup competitions"@en

dc:title

http://www.yso.fi/onto/yso/p22272

foaf:homepage

http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type

"Vuoden 2023 ensimmäinen
 päivitys!"^^xsd:string

foaf:topic

Kyselyn vastaus
graafimuodossa

"2023-01-25"^^xsd:date

dc:date
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WHERE {

  ?subj foaf:homepage <http://www.yso.fi/onto/yso/p11133> .

  ?subj ?pred ?obj .

};

 

    GRAPH <http://example.org/someGraph> {

        <http://www.yso.fi/onto/yso/p20538>

        dc:title

        "Helsinki City Marathon" .

    }

};

 

WITH <http://example.org/someGraph>

DELETE { # Jättämällä DELETE-komento pois suoritetaan vain lisäys.

  ?solmu dc:title "Lahti Ski Games"@en .

}

INSERT { # Jättämällä INSERT-komento pois suoritetaan vain poisto.

  ?solmu dc:title "Salpausselän kisat"@fi .

}

WHERE {

  # Solmu tunnistetaan esimerkkigraafisssa sen

  # yksilöllisen foaf:homepage-ominaisuuden perusteella.

  ?solmu foaf:homepage <http://www.yso.fi/onto/yso/p11133> .

};

 

WITH <http://example.org/someGraph>

DELETE { # Poistetaan identifioitavan subjektin tripletit.

  ?subj ?pred ?obj .

}

PREFIX dc: <http://purl.org/dc/terms/>

PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

 

INSERT DATA {

    GRAPH <http://example.org/someGraph> {

        <http://www.yso.fi/onto/yso/p20538>

        dc:title

        "Helsinki City Marathon" . # Oletusarvoinen String-literaali.

    }

}; # Update-kyselyn operaatiot erotetaan puolipisteellä.

 

DELETE DATA {
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LIITE F: SPARQL UPDATE -ESIMERKKEJÄ



vaalikone:Ehdokas

vaalikone:PuolueenEhdokas

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

rdf:type

http://www.yso.fi/onto/yso/p14435

vaalikone:ValitsijayhdistysEhdokas

rdfs:subClassOf

rdf:type
vaalikone:User

vaalikone:Moderaattori

vaalikone:Admin

vaalikone:Äänestäjä

vaalikone:SitoutumatonEhdokas

rdfs:subClassOf

foaf:Person

rdf:type

owl:Class

Finto-palvelun YSO-ontologiassa
On määritelty käsitteet ‘äänestäjät’

ja ‘ehdokkaat’.
Muitakin valmiita määritelmiä kannattaa

 hyödyntää.

rdf:type
http://www.yso.fi/onto/yso/p23816

OWL-kielessä joukkojen luokittelun ja 
aliluokittelun ajatus on yhtenevä 

RDFS-kielen kanssa.

vaalikone:SuperAdmin

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

Rekisteröityneet käyttäjät
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LIITE G: KÄYTTÄJÄJOUKOT RDFS-KUVAUKSENA



owl:Classvaalikone:Argumentti
rdf:type

Argumentit ovat 
järjestettyjä listoja, 
jotka koostuvat 
tasoista. 

owl:TransitiveProperty

vaalikone:seurausKetjussa

rdf:type

rdf:Seq

rdf:type

vaalikone:seurausAskel

rdfs:subPropertyOf

Argumenttien tasoihin liittyy 
rakenteisia käsitteitä, jotka 
ovat IRI-tunnistettavia RDF-
triplettejä. Numeroidut tasot 
ovat syy-seurausjärjestyk-
sessä. 

vaalikone:ArgumentinTaso

rdf:type

vaalikone:RakenteinenKäsite

rdf:subject

vaalikone:Numeerinen
Vähennys vaalikone:Laadullinen

Vähennys

Toiminnan kohde 
on ontologiassa 
määritelty käsite

skos:Concept

rdf:predicate

Ontologiassa
määritelty 
toiminnan 
käsite. 

rdf:object

vaalikone:VähennysVaikutus

rdf:Statement
rdf:type

Lauseen IRI-
tunniste on 
myös subjekti

vaalikone:Prosentuaalinen
Vähennys

Rakenteiset käsitteet linki-
tetään argumentin tasoihin 
seurausaskelilla. Seuraus-
ketju kertoo Kaikki käsit-
teestä askelilla saavutettavat 
muut käsitteet.

Rakenteisista käsitteistä tehdään lau-
seita Vaikutus-ilmentymillä. Tasolla on
linkki Vaikutus-solmuun ja tällä on
linkki käsitteeseen sekä mahdolliseen
numeeriseen vaikutusarvoon.    

rdf:type

vaalikone:puoltavaTietolähderdf:Property
rdf:type

Argumentin tason viittaus
sen seuraussuhdetta 
tukevaan tietolähteeseen. 
Arvona URL.

vaalikone:ToiminnallinenKäsite vaalikone:MääreinenKäsite

rdfs:subClassOf
rdfs:subClassOf

Kuten Toiminnallinen käsite. Predikaattina on 
ontologiassa kuvattu ominaisuus. Tämä toimii 
objektin lisämääreenä.

skos:Concept

vaalikone:YhdistettyKäsite

rdfs:subClassOf

Kuten Toiminnallinen käsite. 
Predikaatti ja objekti muo-
dostavat yhdyskäsitteen. 

owl:Class

owl:Class

rdfs:subClassOf

rdfs:subClassOf

vaalikone:Määrällinen
Vähennys

rdfs:label

“Heikkenee”@fi

vaalikone:Kustannus
Vähennys

vaalikone:Kokoluokan
Vähennys

rdfs:label

“Halpenee”@fi

rdfs:label

“Pienenee”@fi

vaalikone:Vaikutus

rdfs:subClassOf

rdf:type

LisäysVaikutus 
määritellään 
vastaavasti.

vaalikone:Käsite

:EsimKäsite

rdf:type

rdf:type

rdf:type

117
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LIITE I: VAALIKONE:ARGUMENTTI - ESIMERKKI

Kaikki tässä esimerkissä käytettävät erilliset käsitteet ovat YSO-ontologiasta. Ne listataan

taulukossa I.1.

Taulukko I.1. Esimerkin YSO-käsitteet.

Käsite IRI-tunniste

Sähkö <http://www.yso.fi/onto/yso/p5828>

Sähköverkot <http://www.yso.fi/onto/yso/p7753>

Hinnat <http://www.yso.fi/onto/yso/p750>

Toimintavarmuus (Käyttövarmuus) <http://www.yso.fi/onto/yso/p1628>

Voitot <http://www.yso.fi/onto/yso/p5124>

Tavoitteet <http://www.yso.fi/onto/yso/p2747>

Osuustoiminta <http://www.yso.fi/onto/yso/p18>

Paikallishallinto <http://www.yso.fi/onto/yso/p1317>

Kuluttajat <http://www.yso.fi/onto/yso/p1397>

Osallistaminen <http://www.yso.fi/onto/yso/p10728>

Taulukossa I.2 listataan esimerkissä käytettävät rakenteiset käsitteet suoraan tripletteinä.

Subjekti on myös koko rakenteisen käsitteen IRI-tunniste.

Oletusarvoinen nimiavaruus on http://www.esimerkki.com/vaalikone/.

Taulukko I.2. Rakenteiset käsitteet tripletteinä.

Subjekti Predikaatti Objekti

:SähköverkonToimintavarmuus <http://www.yso.fi/onto/yso/p1628> <http://www.yso.fi/onto/yso/p7753>

:SähkönHinta <http://www.yso.fi/onto/yso/p750> <http://www.yso.fi/onto/yso/p5828>

:VoittojenTavoittelu <http://www.yso.fi/onto/yso/p2747> <http://www.yso.fi/onto/yso/p5124>

:KuluttajienOsallistaminen <http://www.yso.fi/onto/yso/p10728> <http://www.yso.fi/onto/yso/p1397>

:SähköverkonOsuustoiminta <http://www.yso.fi/onto/yso/p18> <http://www.yso.fi/onto/yso/p7753>

:PaikallishallinnonOsallistaminen <http://www.yso.fi/onto/yso/p10728> <http://www.yso.fi/onto/yso/p1317>
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I.1 Argumentin perusrakenne

rdf:type

:a121212

:e1234567

:argumentoi

rdf:type
:PuolueenEhdokas

rdf:Seq

:jäsenPuolueessa
:EsimPuolue

“Sähköverkon paikallinen
 hallinta”@firdfs:label

rdf:type
:Argumentti

rdf:_1

rdf:_2

rdf:_3

:ArgumentinTaso

:a121212_t1 :a121212_t2 :a121212_t3

rdf:typerdf:type rdf:type

“Einari”^^xsd:string

foaf:firstName

“Esimerkki”^^xsd:string

foaf:family_name

:taso:taso :taso

Kuva I.1. Argumentti on myös järjestetty lista.

Paikallishallinnon osallistaminenSähköverkon osuustoiminta

Sähkön hinta

Voittojen tavoittelu

Sähköverkon toimintavarmuus

Sähköverkon paikallinen hallinta Einari Esimerkki, puoluekanta     nro: 123 A VA

Kuluttajien osallistaminen

2

1

3

Kuva I.2. Näkymä käyttöliittymässä.



:SähköverkonOsuustoiminta
:Paikallishallinnon

Osallistaminen
rdf:type

:YhdistettyKäsite

:a121212_t1

:seurausAskelrdfs:label

“Sähköverkon 
osuustoiminta”@fi

rdf:type

rdfs:label

“Paikallishallinnon
osallistaminen”@fi

:Vaikutus:a121212_t1_v1
rdf:type

:kohde

rdf:type
:a121212_t1_v2

:kohde

:VoittojenTavoittelu :KuluttajienOsallistaminen:YhdistettyKäsite

rdfs:label

“Voittojen 
tavoittelu”@fi

rdfs:label

“Kuluttajien 
osallistaminen”@fi

:MäärällinenVähennys

:a121212_t2_v1

rdf:type

:kohde

:a121212_t2_v2

:kohde

:a121212_t2

rdf:type

rdf:type

:MäärällinenLisäys

rdf:type

:SähkönHinta :SähköverkonToimintavarmuus:YhdistettyKäsite

rdfs:label

“Sähkön hinta”@fi

rdfs:label

“Sähköverkon 
toimintavarmuus”@fi

:KustannusVähennys

:a121212_t3_v1

rdf:type

:kohde

:a121212_t3_v2

:kohde

:a121212_t3

rdf:type

rdf:type

:LaadullinenLisäys

rdf:type

:lause :lause

:lause :lause

:lause:lause

:seurausAskel

:seurausAskel

:seurausAskel :seurausAskel

:seurausAskel

:seurausAskel :seurausAskel

:seurausAskel :seurausAskel
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I.2 Argumentin tasot graafiesityksenä



:SähköverkonOsuustoiminta
:Paikallishallinnon
osallistaminen

rdf:type

:YhdistettyKäsite

:a121212_t1

:seurausKetjussa

rdf:type

:VoittojenTavoittelu :KuluttajienOsallistaminen:YhdistettyKäsite
rdf:type

:a121212_t2

rdf:type

:SähkönHinta :SähköverkonToiintavarmuus:YhdistettyKäsite
rdf:type

:a121212_t3

rdf:type

:seurausKetjussa
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I.3 :seurausKetjussa-ominaisuuden transitiivisuus

Edellisen kohdan graafissa :seurausAskel-ominaisuus kirjaa argumentin täydet syy-

seurauspolut ’kulkemalla’ URI-tunnistettavien argumenttitasojen kautta. Tämä on lisäksi

owl:TransitiveProperty-tyyppiä olevan :seurausKetjussa-ominaisuuden aliominai-

suus. :seurausKetjussa-yhteys syntyy polun solmun ja jokaisen jäljellä olevan välille,

kun taas :seurausAskel-yhteys on vain linkki seuraavaan. Kiinnostavia ovat katkoviival-

la merkityt toiminnan kohdekäsitteiden väliset yhteydet. Transitiivinen yliominaisuus antaa

suoraa tietoa jokaisen kohdekäsitteen polkuyhteyksistä muihin käsitteisiin. Tällöin ei ra-

joituta argumentin sisäiseen tarkasteluun. OWL-päättelymoottorin toimesta hukkadatan

määrä on kuitenkin melkoinen. Transitiivisen ominaisuuden sijasta kohdekäsitteiden väli-

set yhteydet voisi luoda myös ohjelmallisesti argumentin talletuksen yhteydessä.



  CONSTRUCT {

      ?inComing vaas:inConsequenceChain ?conceptUri .

      ?conceptUri vaas:inConsequenceChain ?outGoing .

      ?inComing rdfs:label ?labelInComing .

      ?outGoing rdfs:label ?labelOutGoing .

    }

    ?nomUri foaf:family_name ?lastName

    BIND(CONCAT(?firstName, " ", ?lastName) AS ?nomName).

  }

  ORDER BY ?nomName

 

  # Yhden käsitteen ympäristö (ysoaika:p18321 = "metsiensuojelu").

    WHERE {

      ?inComing rdf:type vaas:Concept .

      ?outGoing rdf:type vaas:Concept .

      ?conceptUri owl:sameAs ysoaika:p18321 .

      ?statement vaas:hasTarget ?conceptUri ;

                 rdf:type vaas:AdditionEffect .

    ysoaika:p24915 vaas:consequenceStep* ysoaika:p21941 .

    ?argUri vaas:hasLevel ?level1 ;

            vaas:hasLevel ?level2 .

    ?argUri vaas:authoredBy ?nomUri ;

            rdfs:label ?argHeader .

    ?nomUri foaf:firstName ?firstName .

    ?stmt1 vaas:hasTarget ysoaika:p24915 ; #metsänkasvatus

           rdf:type vaas:AdditionEffect .

    ?stmt2 vaas:hasTarget ysoaika:p21941 ; #hiilinielut

           rdf:type vaas:AdditionEffect .

    ?level1 vaas:hasStatement ?stmt1 .

    ?level2 vaas:hasStatement ?stmt2 .

      ?inComing vaas:inConsequenceChain ?conceptUri .

      ?conceptUri vaas:inConsequenceChain ?outGoing .

      ?inComing rdfs:label ?labelInComing .

      ?outGoing rdfs:label ?labelOutGoing .

    }

 

PREFIX ysoaika: <http://www.yso.fi/onto/yso/>

 

# Haetaan annetun syy-seuraussuhteen omaavat argumentit ja

# ehdokkaiden tiedot. Askelien (vaas:consequenceStep*) tarkastelu

# riittää. Tähtimerkki (*) huomioi erimittaiset ketjut.

SELECT ?nomName ?nomUri ?argHeader ?argUri WHERE {

PREFIX foaf:    <http://xmlns.com/foaf/0.1/>

PREFIX owl:     <http://www.w3.org/2002/07/owl#>

PREFIX rdf:     <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>

PREFIX rdfs:    <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

PREFIX vaaa:    <http://localhost:8000/Skosmos/vaalikone/argumentit/>

PREFIX vaas:    <http://localhost:8000/Skosmos/vaalikone/sanasto/>
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I.4 Graafidatan kyselyoperaatioita

Edellisessä kohdassa esiteltiin tässä työssä sovellettuja graafidatan polkuyhteyksien to-

teuttamisen tapoja. Graafitietokannan tuki pitkille alkiodatan viittausketjuille on yksi syy

käyttää kyseistä talletusratkaisua relaatiotietokannan sijasta. Vaalikone-sovelluksessa voi

nähdä useita tietotarpeita, joissa graafimuotoisen datan ominaispiisteitä hyödynnetään.

Ohessa muutama esimerkki.
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LIITE J: TUOTETUTKIMUS - ESIMERKKI

Esimerkissä havainnollistetaan semanttisen verkkokyselyn soveltamista tuotetutkimuk-

sessa. Kohteena on Jalas-merkkiset turvakengät. Verkkokyselyssä tiedustellaan, mitä

ominaisuuksia tuotteeseen toivotaan lisättävän ja mitä ominaisuuksia halutaan vähen-

nettävän. Esimerkissä käytettävät YSO:n käsitteet listataan taulukossa J.1.

Taulukko J.1. Esimerkin YSO-käsitteet.

Käsite IRI-tunniste

Värit <http://www.yso.fi/onto/yso/p2284>

Vaihtoehdot <http://www.yso.fi/onto/yso/p22310>

Hinnat <http://www.yso.fi/onto/yso/p750>

Turvavarusteet <http://www.yso.fi/onto/yso/p4186>

Paksuus <http://www.yso.fi/onto/yso/p21144>

Jalat <http://www.yso.fi/onto/yso/p13757>

Hikoilu <http://www.yso.fi/onto/yso/p17105>

Kyselyvastauksen visuaalinen ilmiasu on kuvan J.1 kaltainen.

Jalas Turvajalkineet 3400A

Värivaihtoehdot

Turvavarusteiden paksuus

Jalkojen hikoilu Hinta

Lisättävä

Vähennettävä

Lisättävä

Vähennettävä

Kuva J.1. Kyselyvastaus tuotetutkimuksessa.
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Vastauksen muodostaminen tapahtuu joko drag and drop -tyyliin miellekartan piirtoalus-

talla, tai vaiheittain ohjatusti, kuten asia on alakohdassa 5.2.3 kuvattu. Taulukossa J.2

listataan kyselyvastauksessa käytetyt rakenteiset käsitteet suoraan tripletteinä. Näissä

subjekti on myös koko rakenteisen käsitteen IRI-tunniste. Oletusarvoinen nimiavaruus on

http://www.esimerkki.com/tuotetutkimus/.

Taulukko J.2. Rakenteiset käsitteet tripletteinä.

Subjekti Predikaatti Objekti

:Värivaihtoehdot <http://www.yso.fi/onto/yso/p2284> <http://www.yso.fi/onto/yso/p22310>

:TurvavarusteidenPaksuus <http://www.yso.fi/onto/yso/p21144> <http://www.yso.fi/onto/yso/p4186>

:JalkojenHikoilu <http://www.yso.fi/onto/yso/p17105> <http://www.yso.fi/onto/yso/p13757>

Kyselyvastauksen tripletit järjestyvät graafimuotoon kuvan J.2 näyttämällä tavalla. Kaksi

toivottua lisäystä kirjataan tietograafiin vastauksen IRI-tunnisteeseen linkitetyillä

LisäysVaikutus-lauseilla. Näillä on kohteenaan käyttäjän toiveisiin liittyvät rakenteiset

käsitteet. Painokertoimilla ilmaistaan toiveen/moitteen vakavuus, joka näkyy kyselyvas-

tauksen miellekartassa myös visuaalisesti yhteysviivan paksuutena ja rakenteisen käsit-

teen etäisyytenä kohteeseen. Vastaavalla tavalla vähennettävistä ominaisuuksista kirja-

taan tietograafiin VähennysVaikutus-lauseita. Tällöin Hinta ei ole rakenteinen käsite,

vaan se on yksittäinen :Käsite-tyypin entiteetti. Esimerkin kaltaisissa kyselytutkimuk-

sissa voidaan hyödyntää Vaalikone-sovelluksen kyselyvastausten graafimallia (ks. liite H)

pois lukien argumenttien graafiesitys.

:TurvavarusteidenPaksuus

:YhdistettyKäsite

rdfs:label

“Turvavarusteiden 
paksuus”@fi

:Kyselyvastaus1234_L2

:kohde

:Kyselyvastaus1234

:LisäysVaikutus

rdf:type

:lause

rdf:type

:Värivaihtoehdot

rdfs:label

“Värivaihtoehdot”@fi

:Kyselyvastaus1234_L1

:kohde

rdf:type

rdf:type

:lause:painokerroin

"2"^^xsd:integer

:painokerroin

"10"^^xsd:integer

Kuva J.2. Tuotetutkimuksen kyselyvastauksen osagraafi.
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LIITE K: VAALIKONE - GUI



Ehdokas

Puolueen
 ehdokas

Sitoutumaton
   ehdokas

Valitsijayhdis-
 tysehdokas

   << Service >>
Tunnistautuminen

Moderaattori

Äänestäjä

Vaalikoneen käyttäminen

Muodosta argumentti

Vahva tunnistautuminen

<< include >>

<< include >>

Lisää lause

<< include >>

Valitse käsite

Suorita sanahaku

<< extend >>

Muokkaa / Poista
lauseita

<< extend >>

Muodosta raken-
teinen käsite

<< extend >>

Luo uusi käsite

<< extend >>

<< extend >>
Valitse vaikutus-

tapa

verifiointi

verifiointi

Rajaa aineisto

Suorita ehdokashaku
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LIITE L: VAALIKONE - KÄYTTÖTAPAUKSIA
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LIITE M: VAALIKONE - GUI 2
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