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Annotointi

• annotointi on metadatan, eli tietoa 
kuvailevan tiedon tuottamista

• metadataa tarvitaan semanttisen webin 
palveluiden tuottamisessa

• ontologiaperustaisen metadatan avulla 
tietokoneet pystyvät jäsentämään 
aineiston älykkäästi
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SAHA-annotaatioeditori

• Annotaatioiden tuottamiseen tarvitaan 
helppokäyttöisiä työvälineitä

• Annotaatioita tulee voida tuottaa 
hajautetusti

• SAHA on selaimella käytettävä 
annotaatioeditori

• Useat eri henkilöt voivat annotoida samaa 
dokumenttijoukkoa, annotaatiot 
tallennetaan keskitetysti palvelimelle
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Annotoitava dokumentti
(www-sivu)
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Skeema Täytettävät ominaisuudet

Annotoitava dokumentti
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Hakusana Onkille
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Hakusanalla löytynyt käsite

Käsitteen haku annotointi-
lomakkeeseen
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Onkista saatu käsite
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Syötetyt arvot
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Puoliautomaattinen annotointi

• puoliautomaattisella annotoinnilla tarkoitetaan 
kieliteknologisilla apuvälineillä automatisoitua aineiston 
kuvailua

• automatisointi keskeistä laajojen aineistojen 
annotoinnissa

• tietokone voi avustaa käyttäjää tunnistamalla tekstistä
– ontologian käsitteitä

– henkilöitä sekä muita nimettyjä toimijoita

– yksittäisistä käsitteistä muodostuvia tapahtumia

• annotointityökalun käyttäjä varmistaa laadun 
vahvistamalla halutut annotaatiot ja hylkäämällä väärät
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Teemun              kotisivu

Tämä on Teemu Teekkarin kotisivu.

Olen tutkijana Teknillisellä korkeakoululla

viestintätekniikan laboratoriossa.

Tutkimuskohteina  minua                 kiinnostavat

erity isesti semanttinen laskenta ja tekoäly.

Sähköpostiosoitteeni on teemu.teekkari(at)tkk.fi.
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viestintätekniikan laboratoriossa.
<department> 

Tutkimuskohteina  minua                 kiinnostavat
                              <person ID:1>    <interest-in>

erityisesti semanttinen laskenta ja tekoäly.
                <research: SW>               <AI>

Sähköpostiosoitteeni on teemu.teekkari(at)tkk.fi.
                                        <email ID:1>

henkilö: Teemu

tutkimusala: Semanttinen verkko aihe: Tekoäly

verbi: kiinnostaatutkimuskohteina

Annotoidaan tapahtuma: 
tekijä: Teemu Teekkari
toiminta: on kiinnostunut
kohde 1: semanttisesta laskennasta ja
kohde 2: tekoälystä
tarkennus: tutkimuskohteina.


