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SKOS

 Mikä on SKOS?
 Simple Knowledge Organization System
 W3C suositus sanastojen ja luokitusten esittämiseen

– Käsitteitä
– Käsitteiden nimikkeitä eri kieilillä
– Käsitteiden hierarkiasuhteita

 skos:related RDFa, OWL, Dublin Core, Iso 25964
 Linkitettyä avointa dataa
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Skosmos

 Finto.fi – taustajärjestelmä, avointa lähdekoodia
 Työkalu SKOS-muotoisten käsitteisöjen ja luokitusten 

julkaisemiseen
 Tarpeeksi geneerinen SKOS-muotoisen datan 

esittämiseen
– SKOS on melko geneeristä ja siten hyvinkin 

ilmaisuvoimaista
– Tarkoitettu sanastoille, mutta toimii moneen 

muuhunkin
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Skosmos etusivu
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Skosmos käsitesivu
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Skosmos API
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Skosmoksen toimintaperiaate 1

 Linkitettyä dataa voisi jakaa SPARQL-palvelimen kautta, 
mutta:

– Kyselyiden rakentaminen vaatii osaamista
● Ymmärrystä datan rakenteesta

– Kyselyt saattavat olla hyvinkin raskaita
● Teknologiset pullonkaulat

– Tiedon selaus ja haku
● Aineiston saatavuus myös ihmiskäyttäjälle, 

tyypillisten käyttötapausten ymmärtäminen
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 Yhdenmukaistetaan tieto ensin SKOS-muotoon
– Varmistetaan semanttinen yhteentoimivuus

 Tarjotaan geneerinen selailukäyttöliittymä
– Mahdollista toteuttaa jos em. yhteentoimivuus on taattu

 Tarjotaan hakutoiminnallisuudet
– Optimoidaan tunnetut pullonkaulat

 Tarjotaan tieto myös APIn kautta koneluettavana eri 
muodoissa

– Linkitettyä avointa dataa

Skosmoksen toimintaperiaate 2
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 W3C:n suosittelema työkalu sanastojen julkaisemiseen 
ihmisluettavan käyttöliittymän ja koneluettavan 
ohjelmointirajapinnan kautta

https://www.w3.org/2001/sw/wiki/Skosmos

Mitä Skosmoksesta sanotaan 1
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 TOP 1 SPARQL SKOS open source project on GitHub

https://awesomeopensource.com/projects/skos/sparql

Mitä Skosmoksesta sanotaan 2
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”Even for a bunch of old classifications, pre-dating SKOS 
by far, Skosmos made it easy to bring rawly converted 
alpha versions to the web. That helps immensely the 
understanding of the structures and hierarchies of these 
vocabs.”
– J. Neubert, ZBW 

Mitä Skosmoksesta sanotaan 3
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” -- The most important selection criteria for us were to 
find an open source tool that is based on the stable and 
widespread Jena technology which can also provide a 
SPARQL endpoint and access via REST API. For these 
selection criteria, Skosmos with Jena Fuseki seemed to 
be the best solution; therefore we have selected it for 
implementing our Classification Server.”
– PHAIDRA, Metadata Governance Tools report

Mitä Skosmoksesta sanotaan 4
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”The obvious benefit is the enhanced user interface : a 
nice hierarchical display, a powerful search, an easy 
navigation between the different language versions. 
Thanks to these features the platform was immediately 
endorsed by our user community. -- We have also 
noticed an increase in user participation. The feedback 
form enabled us to engage with our users more easily.”
– M. Ewketu, UNESCO

Mitä Skosmoksesta sanotaan 5
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Skosmoksen käyttäjät 1

 Emme tiedä varmuudella, kenellä on oma Skosmos-
asennus

– Avointa lähdekoodia
– Kuka tahansa voi jatkokehittää ja muokata sitä omiin 

tarpeisiinsa
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Skosmoksen käyttäjät 2
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Skosmoksen käyttäjät 3



19

Skosmoksen käyttäjät 4

 Käyttöliittymä on monikielinen ja lokalisaatiot tulevat 
käyttäjäyhteisöltä

 Kansalliskirjaston ylläpitämiä
– suomi, ruotsi, englanti

 Yhteisön ylläpitämiä
– länsifriisi, brasilianportugali, portugali, tanska, 

venäjä, puola, hollanti, farsi, arabia, kiina, uusnorja, 
kirjanorja, italia, saksa, espanja, ranska 
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Skosmoksen käyttäjät 5
 UNESCO:n tesaurus: http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/

 YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n Agrovoc-tesaurus: http://aims.fao.org/vest-registry/vocabularies/agrovoc

 Ranskan Tieteellisen tutkimuksen keskuksen CNRS:n sanastopalvelu Loterre: https://www.loterre.fr/skosmos/fr/ 

 Ranskan opetusministeriön alaisen Réseau Canopén ScoLOMFR-sanastopalvelu: https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/data/fr/

 Itävallan digitaalisten ihmistieteiden keskuksen (osa Itävallan tiedeakatemiaa) sanastopalvelu ACDH Vocabularies : https://vocabs.acdh.oeaw.ac.at

 Oslon yliopiston kirjaston Skosmos: https://data.ub.uio.no/skosmos/nb/

 Saksan taloustieteen kirjasto ZBW:n luokitukset: http://zbw.eu/beta/skosmos/en/

 Saksan tieteen ja teknologian kansalliskirjasto TIB:n Skosmos: https://labs.tib.eu/info/en/project/skosmos/ 

 Rheinland-Pfalzin osavaltion paikkatietohankkeen Skosmos: http://www.geoportal.rlp.de/skosmos/en/

 Luxemburgin valtion lainsäädännön sanastot: http://data.legilux.public.lu/vocabulaires

 Baselin yliopiston kirjaston sanasto- ja ontologiarekisteri BARTOC: https://bartoc-skosmos.unibas.ch/en/

 ChemSKOS - Chemical Vocabulary for Molecular Entities: http://chemskos.com/chemskos/en/

 École des Hautes Études en Sciences Socialesin (EHESS) Datu: https://datu.ehess.fr/fr/

 Technical University of Denmark, department of Wind Energy, service for controlled terminologies

 Eurooppalaisten yhteiskuntatieteellisten tietoarkistojen konsortio CESSDAn ELLST-tesauruksen Skosmos: https://thesauri.cessda.eu/elsst

 Norjan Kansalliskirjaston sanastopalvelu Nbvok: https://www.nb.no/nbvok

 Latvian Kansalliskirjaston Skosmos: https://dati.lnb.lv/onto/lv/

 UK Data Servicen HASSET Thesaurus: http://hasset.ukdataservice.ac.uk/
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Skosmoksen käyttäjät 6
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Skosmoksen käyttäjät 7
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Mitä Skosmoksesta sanotaan 6

”The project is also a great success story for Open Source; 
the support from the community and the maintainers of 
both Skosmos and VocBench was essential for such a 
quality achievement, and Sparna and UNESCO contributed 
to both communities by providing translations, filing bug 
reports and testing new versions. It shows how these tools 
have enabled the UNESCO to replace an entire thesaurus 
management platform with no licensing cost, no vendor or 
data lock-in.”
– T. Francart, Research Data Alliance



https://www.kiwi.fi/display/Finto/Skosmos-ohjelmisto
https://groups.google.com/g/skosmos-users

https://github.com/NatLibFi/Skosmos
https://finto.fi/

finto-posti@helsinki.fi 
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