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14.11.2018 

 

Lingsoft on hahmotellut sisällöntuotannon julkaisualustaa, jossa tarkoituksena on generoida ja 
hallinnoida monimuotoisen sisällön jakelua erilaisiin käyttötarkoituksiin API-rajapinnan kautta. Taustalla 
on kirjamuodossa painettu One Hour Words –konsepti, joka halutaan digitalisoida. Tärkeänä tavoitteena 
on ollut yhdistää seuraavat ydinajatukset: sisällön rakenteistaminen, rikastaminen, päivitettävyys ja 
jakelu monikanavaisesti yhdistettynä Lingsoftin kielipalveluihin, kuten käännökset, terminhallinta, 
löydettävyys- ja saatavuuspalvelut. Tietosisältö tulee lisäksi olla dynaamista ajan ja paikan suhteen sekä 
päivitettävissä ilman sovelluspäivityksiä ja käyttäjän toimenpiteitä. 

Lingsoft haluaa jakaa konseptin julkisena löytääkseen sisällöntuotantoa tarvitsevia ja sisällöntuotannosta 
kiinnostuneita tahoja jatkamaan yhteistyönä konseptin edelleen kehittämistä. Lingsoft voi tarjota 
ratkaisua sellaisenaan toteutuksen pohjaksi, toteuttaa itse tai yhteistyössä sisällönhallintapalvelun, tai 
osallistua kieliteknologian tarjoajana sisällönhallintapalvelun sisällön rikastamisessa.  

 

Tavoitteet 

Lingsoftin tavoitteena ei niinkään ollut toteuttaa itse sovellusta tai määritellä tarkasti sen ominaisuuksia, 
vaan testata sovelluksen käyttötapauksen avulla itse konseptia. Tavoitteena oli hahmotella ja tuottaa 
sisällönhallintamekanismi sekä sovellus- ja viestintärunko, jotka ovat myös riittävän geneerisiä eri 
käyttötapauksille. Näiden toteuttamisella ja toimimisella saatiin varmistus sille, että 
sisällöntuotantopalvelulla tuotettavalle sisällölle on käyttökelpoinen tekninen jakelu- ja 
hyödyntämismalli. 

Konseptin toteuttaminen asetti seuraavat konkreettiset tavoitteet: 

● sisältö tulee olemaan monimuotoista, esimerkiksi monikielisenä 
o karttoja 
o paikannus- ja kohdetietoja 
o ajankohtaista tietoa, kuten uutisia, tarjouksia, tapahtumia, mainoksia 
o paikannus- ja ajankohtaistiedot yhdistäviä toiminnallisuuksia 
o kuvia 
o jonkin asian tai aihepiirin kuvailutietoja 
o tietyn aihepiirin sanastoja 
o kysymys-vastaus –pareja 

 
● sisältö tulee kyetä kuvaamaa rakenteellisesti, jotta sitä voidaan hallita ja jotta voidaan taata 

järjestelmien välinen interoperabiliteetti. Rakenne ei saisi kuitenkaan olla liian rajoittava, jotta 
voidaan tarjota erilaista käyttäjän haluamaa tietoa hänen tarvitsemassaan muodossa esitettynä. 

 
 

Sivu 1/11 



 

Lisäksi rakenteen tulee olla joustava uusille sisältövaatimuksille 
 

● sisällön välittämiseksi tulee määritellä järjestelmien välisen viestinnän rakenne ja menettelyt 
 

● sisältöä tulee voida rikastaa eli sisällön hallintajärjestelmän tulee tukea metadatan ja 
semanttisen tiedon hallintaa sekä erilaisia standardeja 
 

● sisältöä tulee kyetä hallitsemaan soveltuvilla prosesseilla eli 
o tuottamisen hallinta 
o sisällön tallennus, organisointi ja hyödyntäminen 
o sisällön jakelu 
o sisällön päivittäminen päätelaitteissa ja kohdejärjestelmissä 

 

Konseptin testaus 

Hahmotelman konkretisoimiseksi ja suunnitelman testaamiseksi toteutettiin vuonna 2017 
mobiilipohjainen versio Mikael Agricola –sovelluksesta, jossa yhdistyy paikannus ja sen perusteella 
tarjottava sisällön sekä ajankohtaisen informaation tarjoaminen.  Sovelluksen sisältö tuotetaan 
Lingsoftin sisällönhallintapalvelun kautta (konseptin testausversio, ei tuotantokelpoinen). 

Sisällön kuvaamiseksi määriteltiin JSON-tietorakenne, joka jo itsessään mahdollistaa hyvin monipuolisen 
sisällön kuvailun ja välittämisen. JSON on lisäksi selkeä ja kevyt, jota samalla voidaan käyttää myös 
viestintärakenteena. Lisäksi se on yleisesti tunnettu ja käytössä sekä lähtökohdiltaan joustava 
muuttuvien tarpeiden osalta, esimerkiksi semanttisen ja linkitetyn datan lisäämiseksi myöhemmin 
tarkentuvien tarpeiden ja käyttötapausten perusteella. 

Lingsoftin palvelimella tuotetaan sisältö, joka tarjotaan simuloidun API-rajapinnan kautta sovellukseen 
https-yhteyden yli. Sisältö luetaan ja päivitetään asiakassovelluksessa, joka tulkitsee sisällön 
versiohallinnan mukaiset merkinnät ja aikaleimat sekä sisältää vikasietoisuutta viestinnän ja sisällön 
osalta. Sovelluslogiikka sisältää suoraviivaiset ja yleistettävät perustoiminnot viestintärakenteen ja 
sisällön tulkitsemiseen. 

Sovellus pyrittiin suunnittelemaan logiikaltaan niin, että se erottaa toiminnallisuudet ja tietosisällön sekä 
viestinnän toisistaan, mahdollistaen uudelleenhyödyntämisen useilta osin.  

 

Sisältö ja viestintärakenne 

Toteutuksessa viitataan seuraaviin termeihin (tässä tapauksessa tietorakenteen objekteihin). 

● Projekti (project) – yleiskäsite, joka sitoo yhteen sovellukseen liittyvät tiedot. Projektitunnisteen 
avulla voidaan jäljittää versiotiedot, tiedon omistaja, tuottaja, sopimukset, tietosisällön kuvaus, 
käyttöehdot jne., jotka taas on kuvattu sisällöntuotantojärjestelmässä. Jokaisella projektilla on 
oma tunnisteensa 

● Paikka (location) – paikkatiedon mukainen kohde kartalla (longitude, latitude) 

 
 

Sivu 2/11 



 

● Resurssi (resource) – mikä tahansa verkkoresurssi, esim. tiedosto, skeema, rajapinta, sivusto. 
Resurssilla on oma URL 

● Tapahtuma (event) – mikä tahansa uutistyyppinen sisältö, johon liittyy otsikko, aika, leipäteksti 
jne., esim. tapahtuma, tarjous, mainos, tiedote 

● Sanasto (dictionary) – OHW-konseptin mukainen monimuotoinen tietorakenne, jolla voidaan 
kuvata sanaston kieliversiot, nimi, kuvaus, sanaston termi + selite –parit. Selite taas voi sisältää 
linkkejä, viittauksia resursseihin, paikkoja, joitakin muotoiluja 

● Tietovisa (quiz) – kysymys-vaihtoehdot-vastaus –yhdistelmiä sisältävä tietorakenne tietovisan 
toteuttamiseksi 

● Kieliversio (appLang) – sovelluksen käyttöliittymän termit ja kieli 

Tässä Tapahtuma, Sanasto ja Tietovisa viittaavat objekteihin, joita kyseisessä sovelluksessa tarvittiin. Ne 
toimivat esimerkkeinä. Tietorakenne itsessään ei rajoita tai määrää mitä objekteja voidaan esittää ja 
tietorakennetta voidaan laajentaa koskemaan mitä tahansa. Muut objektit ovat yleispätevämpiä ja 
voidaan sellaisenaan hyödyntää eri käyttötapauksissa. 

Tietosisältö kuvataan seuraavan tyyppisellä objektirakenteella JSON-formaatissa. 

Project  
Id 
Locations 

location1 
location2 
… 

Maps 
resource1 
resource2 
... 

Events 
event1 
event2 
... 

Document 
Sections 

Dictionary 
dictionary1 

dictionary2 
… 

Quiz 
Question-alternatives-answer set1 
Question-alternatives-answer set2 
…  

Application language versions 
appLang1 
appLang2 
….. 
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Huomaa, että edellä ja alla oleva kuvaus on alkuperäinen hahmotelma tietorakenteesta. Alempaa löydät 
linkit ladattaviin tiedostoihin, joissa nämä tietorakenteet ovat lopullisessa muodossaan ja saattavat 
hieman poiketa tässä esitetystä, sillä rakenne tarkentui ja sitä korjattiin lopulliseen toteutukseen. 

 

Objektien tietorakenne 

Projektin tietosisältö 

project: { 
id: 1, // application id 
name: ”Agricolan ajan Turku”, 
language: ”fi” 
dataset: 1,  
lastMod: 2017-08-14  

} 
 

dataset (=versionumero) on liitetty vain projektiin. Jos palvelimella on saatavilla suurempi kuin 
sovelluksessa, haetaan sovellukseen kaikki data palvelimelta. Jos dataa on paljon, voidaan dataset liittää 
objektitasolle, esim. sanastoon) sovelluskohtaisesti.  

Paikan tietosisältö 

Sovellus sisältää useita paikkamäärityksiä, joten tämä on moniarvoinen. Kukin paikka tarkoittaa 
sovelluksessa etsittävää kohdetta, joka näkyy kartalla. Kun kohteen lähellä käydään, se avautuu 
Kohteet-valikon kuvissa. Lisättäessä tiedotteisiin paikkatieto, myös nämä kohteet näkyvät kartalla. 
 

 
 
locations : [ 
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{  
project: 1, // application id 
language: “fi”,  
name: "Mikael Agricolan patsas", 
description": ”Tämä patsas on pystytetty….”, 
location: { "latitude": xxxxx, "longitude": yyyyyy }  

 } , 
{…} 
] 
 

Verkkoresurssin tietosisältö (tiedosto, skeema, rajapinta, sivusto……) 

Sovellus voi sisältää viittauksia erilaisiin verkkoresursseihin, joten verkkoresurssi on moniarvoinen. 
Viittaus yksittäiseen resurssiin voi tapahtua muodossa <resourse[id]>, jolloin em. tagi korvataan 
esimerkiksi tiedotteen leipätekstissä resurssin tyypin (datatype) mukaisella vastaavalla URL-osoitteella, 
esim. <img src=”http://.../> 
 
resources : [ 
{ 

project: 1, 
id: 1, // resource id, used to refer to the resource within the application 
language: “fi”, 
url: “http://….”, 
datatype: “file”, 

} , 
{…} 
] 
 
 

Ajankohtaisen tiedon sisältö (tapahtuma, tarjous, mainos, tiedote,……) 

Toteutukseen pyrittiin suunnittelemaan yksi tietorakenne, jolla voi kuvata erilaisia uutistyyppejä: 
tapahtuma, tarjous, mainos, tiedote jne… Tiedoista hyödynnetään ne, jotka kuvaavat uutista ja 
soveltuvat tilanteeseen. 
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events: [ 
 { 

project: 1, 
language: “fi”, 
dtPubl: “2017-08-01”, // publication date, required 
dtStart: “2017-08-15”, // event start date 
dtEnd: “2017-08-15”, // event end date 
dtArchive: “2017-10-30”, // archive date. If not given, always in the event list 
dtHide: “2018-01-01”, // if given, hidden after this date (e.g. offer) 
title: “Agricolan muistolaatan paljastus”; // title 
summary: “Keskiviikkona 9.8.2017 paljastetaan Agricolan muistolaatta Turun....”, // event list 

summary text 
img_small: {resource}, // e.g. small image with the event list summary 
location: “Turku”, // location name 
url: [“http://www….”, http://www….], // list of URLs, e.g. at bottom of the event body 
duration: “08:00”,  //hh:min, event duration 
rDate: NULL, // recurrence date 
rRule: NULL, // recurrence rule 
category: “Tiedote”, // e.g. News, Event, Offer, Advertisement 
description: “Turussa järjestetään….” ,  // formatted content 
geo: { "latitude": xxxxx, "longitude": yyyyyy } // if location is referred 

} , 
{…} 
] 
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Dokumentti 

Dokumentti viittaa tietosisällön kokonaisuuteen, joka on itsessään rakenteellinen. Dokumentti voi 
kuvata vaikka kirjaa, kuten One Hour Words painettuna versiona. Dokumentti sisältää osioita (Sections), 
jotka taas voivat sisältää eri tyyppisiä alaosioita. Tässä esimerkissä on käytettyä vain sanastoa 
dokumentin sisällä, mutta type-arvolla esitetty sisältö voisi olla myös etusivu, johdanto, sisällysluettelo, 
leipäteksti, quiz, jne. 

"document": 
{ 

"name": "Agricolan ajan Turku", // document name 
"type": "dictionary",  // document type 
"project": "1", 
"languages": ["fi"], // supported languages 
"LanguageTextPair": [ // dokumentin names per language 

{ 
 "language": "fi", 
"text": "Agricolan ajan Turku" 
} 

], 
"id": "1", // document id, order number 
"sections": [  // document sections 

{ 
"type": "dictionarysection",  // section type 
”name": "dict", // section name 

"bool": "1", //section id, order number 
"index": "true",  // is in index or not 
" LanguageTextPair ": [  // section language versions 
{ 

"language": "fi", 
"text": "Agricolan ajan Turku -sanasto" 

} 
], 
”dictionaryEntry”: […] // contents of the section, can also be e.g. cover, index, 

body,.. 
} 

} 
 
Sanasto 

Esimerkkinä rakenteellisesta sisällöstä on sanasto. Se on rakenteellinen esitys termi-kuvaus -pareista 
kieliversioittain. 
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"dictionary": [ 
{ 

"id": "001", // id or order number 
"versions": [ // language versions 
{ 
"language": "fi", 
"term": "9 kpl",  // name of the term in the dictionary 
"definition": "Agricolan teosten lukumäärä. Saavutus on kunnioitettava, sillä työ on tehty 

kymmenessä vuodessa ja sisältää hyvin laajoja teoksia. Käännöstyön Agricola teki muun työn ohessa ja 
pitkälti omilla varoillaan." 

} 
] 

}, 
{ 

"id": "002", 
"versions": [ 
{ 
"language": "fi", 
"term": "60%", 
"definition": "Prosenttiluku, joka kertoo, kuinka suuri osa Agricolan käyttämästä sanastosta on 

edelleen käytössä. Näin ollen hänen kanssaan pystyisi helposti keskustelemaan, jos hän sattuisi kadulla 
vastaan. Agricolan Rukouskirjan esipuheen sanoin: ”Kyllä se kuulee suomen kielen, joka ymmärtää 
kaikkein mielen." 

} 
] 

},… 
] 
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Tietovisa 

Toinen esimerkki rakenteellisestä sisällöstä on Tietovisa, joka on rakenteellinen esitys 
kysymys-vaihtoehdot-oikea vastaus -kolmikosta. 

 

"quiz": [ 
{ 

"id": "001", // id or order number 
"versions": [ //language versions 
{ 
"language": "fi", 
"question": "Missä Mikael Agricola syntyi?",  // the question 
"alternatives": ["Turussa", "Perniössä", "Viipurissa"], // answer alternatives 
”correct”: "Pernajassa", // correct alternative 
} 
] 

},… 

] 

 

Edellä esitettyjen esimerkkien mukaan dokumentti-tietorakenne voi sisältää hyvinkin erilaista 
rakenteellista sisältöä, joista sanasto ja tietovisa ovat vain yksittäisiä esimerkkejä. 

Kieliversioiden mukaiset sovelluksen termit 

Keskeisenä sisällön hallinnassa on myös sovelluksen kieliversioiden hallinta. Sovellus voi olla toteutettu 
useilla eri kielillä ja valikoimaa voidaan myöhemmin laajentaa, jolloin sovelluksen terminologia esitetään 
erillisellä kieliversion tietorakenteella.  
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"appLangs": [ 
{ 

"project": 1,  
"version": 1,  // language version id 
"language": "fi", 
"terms":  
[ 

{ 
"tag": "open_map",  // internal reference name 
"term": "Avaa kartta"  // term used for the languagei 
}, 
{ 
"tag": "locations", 
"term": "Kohteet" 
},… 

] 
},… 
] 
 

Sisältöpalvelun rajapinnan kutsut 

Lingsoftin hahmottelema sisällönhallintajärjestelmä sisältää rajapinnan, johon voi tehdä jatkossa kutsuja 
tietojen kyselemiseksi, tallentamiseksi ja muokkaamiseksi. Seuraavassa Agricolan ajan Turku 
–sovelluksen tarvitsemat kutsut tietojen lukua varten. 

Toteutuksessa lähetetään GET-kutsu sisällönhallintapalvelimen rajapinnalle, joka palauttaa projektin 
tiedot. Näistä voidaan lukea viimeisin dataset-arvo (kokonaisluku). Esim. 

https://www.lingsoft.fi/content-api/proj/1/projdata 
joka palauttaa vastaavasti objektin projekti instanssin numero 1 tiedot, esim. 
 
project: { 

id: 1, // identification for the application 
name:”Agricolan ajan Turku”, 
language: “FI”, 
dataset: 2,  
lastmod: 2017-08-14  

} 
 
Jos palvelimella on tuoreempi dataset-numero kuin sovelluksessa oleva, sovellus lukee GET-kutsulla 
projektin kaikki tiedot, esim. 

 
https://www.lingsoft.fi/content-api/proj/1/dataset/2 
joka palauttaa projektin 1 sisältämän datasetin 2 tiedot. 
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Koska kyseissä sovelluksessa koko projektin tietopaketti on pieni, se palautetaan kokonaisuutena. Mikäli 
halutaan toteuttaa myöhemmin rajattuja kutsuja turhan verkkoliikenteen vähentämiseksi, ne voisivat 
olla esimerkiksi muotoa 

https://content.lingsoft.fi/api/proj/1/events (kaikki uutistyyppiset) 
https://content.lingsoft.fi/api/proj/1/dictionaries 
https://content.lingsoft.fi/api/proj/1/locations 
jne… 

 

Lähdekoodi 

Seuraavista linkeistä voit ladata tiedostot, jotka toteuttavat edellä kuvatut tietorakenteet lopullisessa 
muodossaan. 

DataPackage.cs objektien määrittely 

ContentManager.cs datatiedoston luku 

 

Esimerkki sovelluksen palvelimelta lataamasta datapaketista. 

 

Sisällönhallintapalvelu 

Seuraava vaihe toteutuksessa on hahmotella sisällöntuotantoympäristön arkkitehtuuri ja tarvittavat 
toiminnallisuudet. Ainakin seuraavat osa-alueet on tunnistettu tarpeelliseksi määritellä tarkemmin: 

● toimitussisällön elinkaaren hallinta, mihin kuuluu mm. asiakas-, sopimus-, tilaus- ja 
toimitushallinta 

● sisällön hankinta-, tuotanto- ja muokkaustyökalut 
● sisällön tallennusarkkitehtuuri ja hakumenetelmät 
● sisällön rikastus, esimerkiksi kieliversiot, sanastot, semanttinen data, linkitetty data 
● sisällön koonti- ja muotoilumenetelmät, esimerkiksi erilaisten standardien mukainen 

esitystapa käyttökohteen ja –tarkoituksen mukaisesti 
● sisällön jakelumenetelmät eri jakelukanavien vaatimusten mukaan 
● sisällön käytön seuranta-, raportointi- ja laskutusmenetelmät 

Sisällönhallintapalvelu suunnittelu ja toteutus kuuluu Lingsoftin kehityssuunnitelmaan. 

 

Lisätietoja: Simo Vihjanen, Jari Kesti, etunimi.sukunimi@lingsoft.fi 
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https://www.lingsoft.fi/sites/lingsoft.fi/files/2018-11/DataPackage.cs
https://www.lingsoft.fi/sites/lingsoft.fi/files/2018-11/ContentManager.cs
https://www.lingsoft.fi/sites/lingsoft.fi/files/2018-11/project1_dataset5.json

