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1     Johdanto

Bio-  ja  lääketieteet  tuottavat  runsaasti  koneellisessa  muodossa  olevaa  informaatiota. 

Bioinformatiikka  on bio-  ja  informaatiotieteiden  rajapinnalle  syntynyt  tieteenala,  joka 

pyrkii  kehittämään  biologisten  ongelmien  ratkaisemiseen  soveltuvia  tietoteknisiä 

ratkaisuja.  Bioinformatiikka  on osa laskennallista  biologiaa  [Tui03].  OBO-kuvauskieli 

(Open  Biological  Ontology  Format)  [Day06]  on  biologisen  tietämyksen  esittämiseen 

kehitetty teknologia. OBO-kuvauskielellä toteutettuja biologisia tietämyskokonaisuuksia 

eli ontologioita on runsaasti. Esimerkiksi OBO-valimossa1 (Open Biological Ontologies 

Foundry)  on  yli  602 ontologiaa.  Näihin  kuuluu  mm.  solun  rakennetta  ja  biologisia 

prosesseja kuvaava gene_ontology.obo3 ja solutyyppejä kuvaava cell.obo4.

OBO-kuvauskieli  on  suunniteltu  erityisesti  biotieteiden  tarpeisiin,  eikä  sitä  ole 

toistaiseksi käytetty juuri biotieteiden ulkopuolella.  Tietojenkäsittelytieteissä, erityisesti 

tietämystekniikassa (knowledge engineering) on kehitetty runsaasti erilaisia tietämyksen 

esittämiseen  tarkoitettuja  kuvauskieliä,  kuten  KIF  (Knowledge  Interchange  Format) 

[KIF], RDF (Resource Description Framework) [RDF], OWL (Web Ontology Language) 

[OWL]  ja  Topic  Maps  [PH03].  Kuvauskielet  ovat  vakiintuneita  ja  niillä  on  laaja 

käyttäjäkunta.  Tuntuisikin  luonnolliselta  kääntää  OBO-kuvauskielellä  esitettyjä 

ontologioita  tälläiselle  vakiintuneelle  kuvauskielelle  esimerkiksi  työvälineiden  vuoksi. 

Näin on tehtykin. Esimerkiksi OBO-OWL-käännöksiä on määritelty ja toteutettu useita, 

esimerkiksi mainittakoon [Hor06] ja [TM06]. OBO-Topic Map-kuvausta ei kuitenkaan 

ole olemassa.

Helsinkiläisessä  ohjelmistoyrityksessä  Grip  Studios  Interactive  Oy:ssä5 on  kehitetty 

Topic  Map  -editointiohjelmistoa  Wandoraa6 vuodesta  2000.  Olen  ollut  mukana 

suunnittelemassa ja toteuttamassa Wandoraa  alusta  alkaen.  Ohjelmistoa kehittää  tällä 

hetkellä  itseni  lisäksi  Olli  Lyytinen.  Muita  ohjelmiston  nykymuotoon  vaikuttaneita 

1http://www.obofoundry.org
2Laskettu OBO Foundryn WWW-sivuilta 9.9.2007.
3http://obo.cvs.sourceforge.net/*checkout*/obo/obo/ontology/genomic-proteomic/gene_ontology.obo
4http://obo.cvs.sourceforge.net/*checkout*/obo/obo/ontology/anatomy/cell_type/cell.obo
5http://www.gripstudios.com
6http://www.wandora.org
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kehittäjiä  ovat  Pasi  Hytönen7 ja  Marko  Wallgren8.  OBO-Topic  Map-muunnoksen 

toteuttava  ohjelmistolaajennus  on erinomainen  lisä  Wandoraan,  sillä  näin  Wandoran 

potentiaaliset  käyttömahdollisuudet  ja  käyttäjäkunta  kasvavat.  Wandoraa  olisi 

ohjelmistolaajennuksen ansiosta mahdollista käyttää erilaisissa biosovelluksissa. Lisäksi 

muunnos lisää Topic Map-standardin tunnettuutta ja käytettävyyttä biotieteissä.

Tämän  pro  gradun  tutkimustehtävänä  on  määritellä  OBO-Topic  Map-kuvaus. 

Tutkielman hypoteesinä on, että tälläinen muunnos on mahdollinen. Jatkohypoteesina 

on, ettei kuvaus hävitä informaatiota. Lisäksi oletan, että kuvaus on käyttökelpoinen ja 

hyödyllinen.  Tutkielman  tavoitteena  on  toteuttaa  OBO-Topic  Map-kuvaus 

ohjelmistolaajennukseksi Wandoraan. Jatkohypoteesin vahvistamiseksi suunnittelen ja 

toteutan  käänteisen  kuvauksen,  jolla  muunnetaan  Topic  Map-kuvaukset  OBO-

kuvauskielelle.  Jatkohypoteesin  todentaminen  tapahtuu  muuntamalla  OBO-valimon 

ontologiat  ensin  Topic  Map-kuvauksiksi  ja  sen jälkeen  takaisin  OBO-kuvauskielelle 

sekä vertaamalla muunnoksen läpikäyneitä ontologioita alkuperäisiin.

Tutkielman  näkökulma  on  tietojenkäsittely-,  tietämyksenhallinta-  ja 

ohjelmistokeskeinen.  Tutkielma  ei  käsittele  biologisten ontologioiden  merkityksiä  tai 

sisältöjä.  Rajausta  voidaan  perustella  ajatuksella,  että  OBO-kuvauskielen  tulisi  olla 

riippumaton  kuvauskielellä  lausutuista  ontologioista.  Tutkielma  sivuuttaa  erilaiset 

OBO-kuvauskielen  variaatiot,  kuten  OBO-kuvauskieltä  edeltäneen  GO-kuvauskielen 

[GO] ja OBO-kuvauskielen XML-variaation [OBOXML]. Tutkielma ei myöskään pyri 

olemaan  ontologioiden  rakennusohje,  vaikka  kuvauksen  laatua  tarkastaeltaessa 

sivutaankin ontologioiden laatukriteerejä.

Pro gradun aluksi, luvussa 2 määrittelen tutkielman keskeiset käsitteet ja teknologiat: 

OBO-kuvauskielen ja aihekartat.  Peruskäsitteiden ja teknologioiden jälkeen luvussa 3 

esittelen  OBO-aihekarttakuvauksen  sekä  kuvauksen  toteuttavan  ohjelmistoratkaisun. 

Luvussa 4 arvioin muunnoksen laatua käänteisen kuvauksen avulla. Lopuksi luvussa 5 

teen yhteenvedon.

7Pasi Hytönen valmistui Teknillisestä korkeakoulusta, Tietotekniikan osastolta 2004 diplomityöllä 
Aihekarttoihin perustuvan aineistonhallintajärjestelmän toteuttaminen DVD-multimediatuotantoon. 
Hytösen esittelemä aihekarttajärjestelmä on yksi Wandoran esiaste.
8Marko Wallgren osallistui ensimmäisen Wandora-ohjelmiston esiasteen, Kiasmartin suunnitteluun ja 
toteuttamiseeen. Kiasmart on vuonna 2000 valmistunut Nykytaiteen museo Kiasman taidekokoelmia 
esittelevä infokioskijärjestelmä.



3

2     Tutkimuksen keskeisen teknologiat

2.1     OBO-kuvauskieli ja -ontologiat

Bio- ja lääketieteissä tuotetaan runsaasti tutkimustietoa. Erityisesti geeneihin liittyvän 

tutkimustiedon määrä on kasvanut huomattavasti9. Tutkimustiedon lisääntyessä bio- ja 

lääketieteissä on enenevässä määrin alettu kiinnittämään huomiota tiedon esitysmuotoon 

ja  jalostamiseen  [CSF03].  Yksi  tapa  jalostaa  tutkimustietoa  on  kiinnittää 

tutkimustietoon  metatietoa  tutkimuksen  kohteesta  ja  tuloksista.  Metatieto  voi  olla 

kuvailevaa (discourse)  tai  esittelevää (representation).  Kuvaileva  metatieto  on 

vapaamuotoista  tekstiä  ja  sen  koneellinen  käsittely  on  vaikeaa.  Esittelevä  metatieto 

edellyttää metatiedoissa käytettävän sanaston tarkan määrittelyn.  Ontologiat ovat yksi 

menetelmä määritellä metatietosanastoja.

Ontologian käsite on lainattu tietojenkäsittelytieteisiin filosofiasta. Filosofinen ontologia 

on  tieteenala,  joka  tutkii  perustavan  laatuisia  kategorioita  ja  kategorioiden  suhteita. 

Filosofisen ontologian historia on pitkä ja se voidaan ulottaa aina Aristoteleen (384-322 

eaa.) kirjoituksiin10. Filosofin käsitys ontologiasta on erilainen kuin tietojenkäsittelijän. 

Kun filosofi  ajattelee  ontologian tieteenalana,  tietojenkäsittelijä  ymmärtää  ontologian 

yksittäisenä  ihmisen  tuottamana  luokitteluna.  Kun  filosofi  näkee  ontologiassa 

universaalin  jaottelun,  tietojenkäsittelijä  hyväksyy  ontologian  paikallisuuden  ja 

aihealueriippuvuuden [KH02, GG95].

Ontologioilla tarkoitetaan nykyisessä tietojenkäsittelyssä eksplisiittisesti määriteltyä ja 

jaettua käsitteistöä [Gru95]. Eksplisiittisesti määritellyn ontologian määrittely on hyvin 

dokumentoitu.  Ontologia  koostuu  käsitteistä  ja  käsitteiden  välisistä  relaatioista. 

Relaatioiden  monimutkaisuutta  ja  eri  relaatioiden  määrää  käytetään  ontologioiden 

keskeisenä  luokitteluperusteena.  Ontologiat  voidaan  jaotella  monimutkaisuutensa  ja 

ilmaisuvoimansa perusteella janalle, jonka toisessa päässä ovat taksonomiat ja toisessa 

loogiset  maailmanmallit  [Obr04]  (Kuva  1).  Ontologia  voi  yksinkertaisimmillaan  olla 

taksonomia eli hierarkiaan järjestetty sanasto. Monimutkaisempi ontologia voi sisältää 

useita  erilaisia  luokittelu-  ja  järjestysrelaatioita,  kuten  luokka-instanssi-,  yläluokka-

alaluokka-  ja  osa-kokonaisuusrelaation.  Yleensä  ontologia  on  jonkin  sovellusalueen 

9Esimerkkinä on 2003 valmistunut ihmisen geenien kartoitusprojekti (Human Genome Project).
10Aristoteles esittelee Metaphysics IV teoksessaan 10 ontologista kategoriaa, kuten olemus (Substance), 
kvaliteetti (Quality) ja kvantiteetti (Quantity).
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malli  ja  määrittelee  sovellusalueen  keskeiset  käsitteet  ja  käsitteiden  suhteet  [KH02, 

GG95].

Kuva 1: Ontologiat luokiteltuna monimutkaisuutensa ja ilmaisuvoimansa perusteella 

[Obr04].

Geeniontologia11 (Gene  Ontology,  GO)  on  sanasto  [Gen00],  joka  sisältää  solujen, 

geenien  ja  geenituotteiden  ominaisuuksia  kuvaavia  termejä.  Geeniontologiaprojekti 

käynnistyi  vuonna 1998 ja  projektia  vetää  Geeniontologiakonsortio  (Gene Ontology 

Consortium).  Geeniontologia  oli  aluksi  kolmen  eri  genomitietokannan  yhdistelmä. 

Nämä  olivat  kärpäsen12 (FlyBase),   hiivan13 (Saccharomyces  Genome  Database)  ja 

hiiren  genomitietokanta14 (Mouse  Genome  Database).  Nykyisin 

Geeniontologiakonsortioon kuuluu 15 jäsentä.  Geeniontologiaa käytetään esimerkiksi 

DNA-sekvenssien annotoitiin [Gen00]. Kun sanasto on kaikille sama, ovat annotoinnit 

yhteismitallisia,  annotointeja  on  helpompi  vertailla  ja  annotoijien  yhteistoiminta  on 

helpompaa.  Geeniontologia  sisältää  termien  lisäksi  termien  välisiä  relaatioita. 

Relaatioita  ovat  esimerkiksi  yläluokka-alaluokka  ja  osa-kokonaisuus.  Ontologisessa 

mielessä  geeniontologia  on  yksinkertainen,  sillä  erilaisia  relaatioita  vain  muutama 

[SWS03].  Geeniontologian  esittämiseen  kehitettiin  aluksi  GO-kuvauskieli.  GO-

kuvauskieli  on  hyvin  kompakti  ja  soveltuu  hyvin  ontologioiden  manuaaliseen 

käsittelyyn.

11http://www.geneontology.org
12http://www.flybase.org
13http://www.yeastgenome.org
14http://www.informatics.jax.org
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Vuonna  2004,  kuusi  vuotta  geeniontologiaprojektin  käynnistymistä,  PubMed  sisälsi 

lähes 30015 geeniontologiaa käsittelevää artikkelia.  Geeniontologiakonsortion jäsenten 

lukumäärä oli samalla kasvanut kolmesta yli  tusinaan ja monet yhteisölliset  toimijat, 

kuten  Swiss-Prot16 käyttivät  geeniontologiaa  annotoinneissaan  [Lew04]. 

Geeniontologian menestyksen myötä myös muiden biotieteiden ja toimijoiden taholla 

on  tuotettu  ontologiasanastoja.  Tälläisiä  bio-ontologioita  ovat  esimerkiksi 

solutyyppiontologia  (Cell  Ontology)  sekä  nisäkkäiden  fenotyyppiontologia 

(Mammalian Phenotype Ontology). Erilaisia bio-ontologioita on tällä hetkellä yli 60. 

Tyypillinen bio-ontologia sisältää vähän erilaisia relaatioita. Usein relaatioita on vain 

muutama.  Yleisimmät  relaatiot  ovat  yläluokka-alaluokka ja  osa-kokonaisuus.  Lisäksi 

tyypillinen  bio-ontologia  on  kuratoitu  ja  sitä  päivitetään  säännöllisesti.  Kuratointi 

tarkoittaa,  että  ontologiaan  liitettävät  käsitteet  ja  relaatiot  valitaan  huolellisesti  ja 

valinnan tekee nimetty ja tehtävään valittu taho,  kuraattori.  Kuraattorin  tehtävänä on 

siirtää  bio-tieteiden  tutkimustulokset  kirjallisista  lähteistä,  kuten  artikkeleista 

ontologiaan.  Kuratoinnin  ansiosta  ontologian  laatu  pysyy  tasaisena.  Laadukkaassa 

ontologiassa  käsitteet  eivät  ole  monitulkinnallisia  tai  päällekkäisiä  ja  relaatioita 

käytetään yhtenäisesti ja ristiriidattomasti.  Kuratoinnista huolimatta bio-ontologioiden 

laatu  on  vaihteleva.  Esimerkiksi  geeniontologia  on  laadukas,  mutta  yleinen 

anatomiaontologia17 (Common Anatomy Reference Ontology, CARO) vaatii vielä työtä 

laadun parantamiseksi [Smi07].

OBO-konsortio (Open Biomedical Ontologies Consortium) on sateenvarjo-organisaatio, 

joka kerää ja hallinnoi  avoimia bio-ontologioita.  OBO-konsortio toimii  Yhdysvaltain 

kansallisessa  biolääketieteellisessä  ontologiakeskeksessa  (U.S.  National  Center  for 

Biomedical  Ontology).  OBO-valimo18 on OBO-konsortion projekti,  jonka tavoitteena 

on nostaa bio-ontologioiden laatua [Smi07]. OBO-konsortion alaisuudessa on kehitetty 

sanastojen  ja  ontologioiden  kuvaamiseen  tarkoitettu  OBO-kuvauskieli.  OBO-

kuvauskieli  on  korvannut  vanhemman,  geeniontologiaa  varten  kehitetyn  GO-

kuvauskielen.  OBO-kuvauskielestä  on  olemassa  versiot  1.0  ja  1.2.  Lisäksi  OBO-

kuvauskielestä on määritelty esimerkiksi XML-variaatio19.

1515.3.2008 haku PubMediin hakusanalla Gene ontology tuotti 1626 viittausta.
16http://www.ebi.ac.uk/swissprot
17http://obofoundry.org/cgi-bin/detail.cgi?caro
18http://www.obofoundry.org
19http://www.geneontology.org/GO.format.shtml#OBO-XML
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OBO-dokumentit  ovat  tekstitiedostoja  ja  niitä  voidaan  tuottaa  esimerkiksi 

tekstieditorilla.  Yleensä  OBO-dokumentteja  tuotetaan  OBO-Edit-ohjelmalla20 tai  sen 

edeltäjällä  DAG-Editillä  [OBOEdit].  Editoinnin  lisäksi  OBO-Edit  mahdollistaa 

ontologian  visualisoinnin,  selaamisen  ja  muokkaamisen.  OBO-Edit  on  kehitetty 

Berkeleyn  yliopiston  bioinformatiikka-  ja  ontologiaprojektissa21 (Berkeley 

Bioinformatics  and  Ontologies  Project).  OBO-Editin  rahoittamiseen  on  osallistunut 

Geeniontologiakonsortio [DHH07].

OBO-dokumentti  voidaan  jakaa  alkuun (header)  ja  vaihtelevaan  määrään  säkeistöjä 

(stanza).  OBO-dokumentti  voi  sisältää  vain  alkuosan,  ilman  ainuttakaan  säkeistöä 

(Kuva 2).

Kuva 2: OBO-dokumentin rakenne ns. ratakaavioilla [Syn] esitettynä.

2.1.1     OBO-dokumentin alku

OBO-dokumentin  alku  sisältää  dokumenttia  itseään  koskevia  määrittelyjä.  Alku  on 

kokoelma  lauseita  ja  kukin  lause  on  tunniste-arvo  -pari  (Kuva  3).  Tunniste  ja  arvo 

erotetaan kaksoispisteellä. Alun lause päättyy rivinvaihtomerkkiin (End of Line, EOL). 

Seuraavaksi esittelen alun mahdolliset lausetunnisteet, niiden tulkinnan ja arvoalueen.

Kuva 3: OBO-dokumentin alku.

Format-version-lauseella  määritellään  OBO-dokumentissa  käytetyn  kuvauskielen 

versio.  Lauseen arvo on versionumero.  OBO-dokumentin  tulee  aina sisältää  format-

version-lause.  Data-version-lauseella  määritellään  OBO-ontologian  versio. 

20http://www.oboedit.org
21http://www.berkeleybop.org



7

Versioinnille  ei  ole  olemassa  mallia  vaan  ontologian  ylläpitäjä  voi  valita,  miten 

ontologian  eri  versiot  erotetaan  toisistaan.  Versiointi  on  kuitenkin  tärkeää,  sillä 

ontologioita  kehitetään  jatkuvasti.  OBO-valimo  edellyttää  hyvää  versiointia 

hallinnoimiltaan OBO-ontologioilta.  Joissakin vanhemmissa ontologioissa on käytetty 

ontologian version ilmaisemiseen data-version-lauseen sijaan version-lausetta. 

Date-lause  määrittelee  päiväyksen  ja  kellonajan,  jolloin  dokumentti  on  tallennettu. 

OBO-kuvauskielen  määrittely  [Day06] edellyttää,  että  päiväys  on  muodossa 

dd:MM:yyyy  HH:mm.  Esimerkiksi  21.  syyskuuta  2007,  kello  7.35  esitettäisiin  tässä 

päiväysmuodossa  21:09:2007  07:35.  Saved-by-lause määrittelee  OBO-dokumentin 

tallentajan tunnisteen. Jos OBO-dokumentti on luotu ohjelmallisesti, esimerkiksi OBO-

Edit-ohjelmalla,  voi  ohjelma lisätä  dokumenttiin  auto-generated-by-lauseen.  Lauseen 

arvo on käytännössä ohjelman nimi ja versionumero.

OBO-dokumentin  sisältämiä  termejä  on  mahdollista  luokitella  kategorioihin. 

Esimerkiksi geeniontologian termit on jaettu kategorioilla kasveja ja eläimiä koskeviin 

termeihin.  Kaikki  kategoriat  on  määriteltävä  etukäteen  OBO-dokumentin  alussa 

subsetdef-lausein.  Lauseen  arvo  on  rakenteinen.  Se  sisältää  kategorian  tunnuksen  ja 

kuvailevan merkkijonon.

Synonymdef-lauseella  voidaan  kuvailla  ontologiassa  käytetty  synonyymityyppi 

vapaamuotoisella  tekstillä  ja  kiinnittää  synonyymityyppiin  soveltamisalue  (scope). 

OBO-synonyymin soveltamisalue voi olla  EXACT,  BROAD,  NARROW tai RELATED. 

Soveltamisaluetta  EXACT käytetään,  kun  synonyymi  vastaa  tarkasti  termiä. 

Soveltamisaluetta  BROAD käytetään  kun  synonyymi  viittaa  termiä  laajempaan 

käsitteeseen.  Soveltamisaluetta  NARROW käytetään  kun  synonyymi  viittaa 

suppeampaan käsitteeseen kuin termi.  RELATED on sovellusalue kun synonyymillä ja 

termillä on muu suhde. Soveltamisalueen kaltaista jaottelua suppeampiin, laajempiin ja 

täsmällisiin  synonyymeihin  käytetään  yleisesti  kirjastojärjestelmissä  sanastojen 

järjestämiseen. Sanastorelaatiot on määritelty esimerkiksi [Z39.19] standardissa.

Idspace-lauseella  määritellään dokumentissa  käytetylle  tunnisteavaruudelle  globaali 

vastine.  Globaali  vastine  on  URI-tunniste.  Default-relationship-id-prefix-lauseella 

määritellään dokumentissa käytetyille relaatiotunnuksille oletusetuliite. Lauseen arvo on 

etuliitettä  vastaava  tunnus.  Id-mapping-lauseilla  voidaan  määritellä  ontologiassa 

käytetylle  luokalle tai  ilmentymälle  vastine,  korvaava luokka tai ilmentymä.  Default-
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namespace-lauseella kiinnitetään ontologian nimiavaruus. Kaikki ontologian säkeistössä 

määriteltävät  nimet  kuuluvat  tähän  nimiavaruuteen  jos  säkeistö  ei  sisällä  ohittavaa 

nimiavaruuslausetta.  Nimiavaruus  on  ontologiakohtainen.  Sillä  voidaan  erottaa  eri 

ontologioissa käytetyt nimet toisistaan. 

Remark-lauseella  liitetään  ontologiaan vapaamuotoisia  huomioita.  Lauseen  arvo  on 

vapaamuotoinen merkkijono. Joissakin ontologioissa  remark-lausetta käytetään OBO-

kuvauskieleen kuulumattomien lauserakenteiden esittämiseen.

Lisäksi  ontologian  alussa  voi  olla  import-lauseita.  Import-lause  liittää  ontologiaan 

lausearvon  viittaman  OBO-dokumentin.  Kuvassa  4 on  esitetty  esimerkkinä 

geeniontologian alun lauseet.

format-version: 1.0
date: 16:07:2007 19:30
saved-by: gocvs
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
subsetdef: goslim_generic "Generic GO slim"
subsetdef: goslim_goa "GOA and proteome slim"
subsetdef: goslim_plant "Plant GO slim"
subsetdef: goslim_yeast "Yeast GO slim"
subsetdef: gosubset_prok "Prokaryotic GO subset"
default-namespace: gene_ontology
remark: cvs version: $Revision: 4.279 $

Kuva 4: Geeniontologian alku.

2.1.2     OBO-dokumentin säkeistöt

OBO-dokumentin alkua seuraa vaihteleva määrä säkeistöjä. Säkeistöllä esitellään OBO-

ontologian käsite. Käsite voi olla  luokka,  relaatio tai  instanssi. Luokka on tyypittävä 

käsite. Luokasta  käytetään myös nimiä termi ja universaali. Esimerkiksi geeniontologia 

sisältää luokan synapsi22, joka edustaa yleisesti hermosoluhaarakkeiden liitospintoja eli 

synapseja.  OBO-ontologian  instanssisäkeistöllä  esitellään  ontologialuokan yksittäinen 

jäsen.  Instanssista  käytetään  myös  nimiä  partikulaari  ja  ilmentymä.  Instanssi  kuuluu 

aina  johonkin  OBO-luokkaan.  Relaatiosäkeistöillä  esitellään  luokkien  ja  instanssien 

yhteydessä käytettyjä relaatiotyyppejä. Relaatiotyyppi on esimerkiksi adjacent_to, joka 

luokkien  yhteydessä  käytettynä  tarkoittaa,  että  luokan  jäsenet  sijaitsevat  vierekkäin. 

Adjacent_to on  topologinen  relaatio.  Kun relaatiotyyppejä  on  mahdollista  määritellä 

kuvauskielen  omilla  rakenteilla,  niin  OBO-kuvauskielen  semantiikka  on  avoin.  Sitä 

22GO:0045202
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voidaan  joustavasti  laajentaa.  Kuvassa  5 on  esitetty  OBO-ontologian  säkeistötyypit. 

Kuvan nuolet esittävät käyttösuhteita. Luokkien ja instanssien järjestämiseen käytetään 

relaatioita.  Instanssien  tyypittämiseen  käytetään  luokkia.  OBO-ontologia  voi  sisältää 

luokka-, instanssi- ja relaatiomäärittelyjä. Määrittely tapahtuu säkeistöllä.

Kuva 5: OBO-ontologian säkeistötyypit.

Säkeistössä  käsitteelle  annetaan  mm.  tunniste,  nimi,  sanallinen  määritelmä,  joukko 

vaihtoehtoisia  nimiä  ja  relaatioita.  Säkeistö  paketoi  kaikki  käsitteen  yksityiskohdat 

yhteen. Kuvassa  6 on esimerkki geeniontologian säkeistöstä. Säkeistö esittelee luokan 

eli  termin.  Termin  tunniste  on  GO:0000003.  Vaikka  emme  vielä  ole  käsitelleet 

säkeistön  rakennetta,  voimme  helposti  päätellä,  että  säkeistön  esittelemä  käsite  on 

lisääntyminen (reproduction).

[Term]
id: GO:0000003
name: reproduction
namespace: biological_process
alt_id: GO:0019952
alt_id: GO:0050876
def: "The production by an organism of new individuals that
      contain some portion of their genetic material inherited
      from that organism." [GOC:go_curators, GOC:isa_complete,
      ISBN:0198506732 "Oxford Dictionary of Biochemistry and
      Molecular Biology"]
subset: goslim_generic
subset: goslim_pir
subset: goslim_plant
subset: gosubset_prok
synonym: "reproductive physiological process" EXACT []
is_a: GO:0008150 ! biological_process

Kuva 6: Esimerkiksi geeniontologian säkeistöstä.
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Tarkastellaan  seuraavaksi  tarkemmin  säkeistön  kielioppia.  Säkeistö  alkaa  tyypillä23 

(stanza type), jota seuraa vaihtuva määrä säkeistölauseita. Säkeistön tyyppi  on  Term, 

Typedef tai  Instance.  Term  aloittaa luokkasäkeistön. Luokkasäkeistöä kutsutaan myös 

termisäkeistöksi.  Typedef aloittaa  relaatiosäkeistön.  Instance tyypittää 

instanssisäkeistön. Instanssisäkeistöjä kutsutaan myös ilmentymäsäkeistöiksi. Kuvassa 7 

on esitetty säkeistön yleisrakenne.

Kuva 7: Säkeistön rakenne.

Säkeistölause  alkaa  lausetunnuksella.  Lausetunnistetta  seuraa  lauseen  arvo. 

Lausetunnisteen ja arvon erotinmerkkinä käytetään kaksoispistettä.  Arvoa voi seurata 

joukko  tarkenteita  (trailing  modifiers).  Tarkenteet  erotetaan  tunnisteen  arvosta 

aaltosulkein.  OBO-valimosta  haetuissa  ontologioissa  ei  ole  käytetty  tarkenteita. 

Säkeistölauseen rakenne on esitetty kuvassa 8.

Kuva 8: Säkeistölauseen rakenne.

Lausearvon  muoto  ja  tyyppi  ovat  lausekohtaisia.  Ne  riippuvat  lausetunnuksesta. 

Yleisimmät  lausearvotyypit  ovat  merkkijono,  dbxref-kuvailtu  merkkijono  ja 

käsitetunnus (Kuva 9). Merkkijonon lainausmerkit voidaan jättää pois jos arvoon ei liity 

muita määreitä.  Lauseen arvona oleva käsitetunnus viittaa yleensä ontologian toiseen 

käsitteeseen.  Käsitetunnusta  voi  edeltää  relaatiotunnus.  Lausearvon  yksikäsitteinen 

määrittely on OBO-kuvauskielen heikoiten määritelty osuus.

Dbxref-kuvailu  (database  cross-reference)  on  tunnisteen  ja  mahdollisesti  kuvailevan 

tekstin  yhdistelmä.  Dbxref-kuvailuja  käytetään  lausearvoina  toimivien  merkkijonojen 

kuvailemiseen.  Dbxref-kuvailulla  voidaan  kertoa  esimerkiksi  merkkijonon  alkuperä. 

23 OBO-määrittelyssä [Day06] käytetään tässä yhteydessä englanninkielistä termiä Stanza name. Stanza 
name ei kuitenkaan nimeä säkeistöä vaan kyse on selkeästi tyypittävästä rakenteesta.
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Dbxref-tunniste  on  esimerkiksi  ISBN-numero.  Dbxref-määreen  kuvaileva  teksti  on 

esimerkiksi kirjan nimi.

Kuva 9: Kolme tyypillisintä muotoa lausearvoille.

2.1.3     OBO-termisäkeistöt

Termisäkeistöllä  määritellään  ontologiaan  käsiteluokka.  Sitä  on  mahdollista  ajatella 

myös olioluokkana, vaikka OBO ei korosta olioluonnettaan. Esimerkiksi geeniontologia 

sisältää luokan  cellular_component24, joka edustaa yleisesti solun osia. Termisäkeistöt 

ovat yleisin OBO-ontologioiden rakenne.

Termin  tunniste  määritellään id-lauseella.  Tunniste on  id-lauseen  arvo.  Tunnistetta 

käytetään  aina  kun  termiin  halutaan  viitata  niin  ontologian  sisältä  kuin  ontologian 

ulkopuolelta,  esimerkiksi  toisesta  ontologiasta.  Tunniste  koostuu  tunnisteavaruuden 

tunnisteesta ja itse tunnisteesta. Tunnisteavaruus on ontologiakohtainen ja sillä pyritään 

estämään termien sekaantuminen. Esimerkiksi geeniontologian tunnisteavaruus on GO. 

Kärpäsen anatomiaa kuvaavan ontologian25 tunnisteavaruus on Fbtb. Solujen rakennetta 

kuvaavan  ontologian  tunnisteavaruus26 on  CL.  OBO-ontologioissa  on  vakiintunut 

käytäntö  käyttää  tunnisteena  7-numeroista  juoksevaa  numeroa.  Kuvassa  10 on 

esimerkki solujen rakennetta kuvaavan ontologian tunnistelauseesta.

id: CL:0000004

Kuva 10: Esimerkki OBO-ontologian tunnistelauseesta.

24GO:0005575
25Fly_anatomy.obo
26Cell.obo
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Kun säkeistön käsite on uusi, eikä sille ole vielä annettu vakituista tunnistetta, on id-

lauseella  määritelty  tunniste  väliaikainen.  Tunniste  määritellään  väliaikaiseksi 

sijoittamalla säkeistöön  is_anonymous-lause, jonka arvo on totuusarvo true.

Kun biotutkimusta tehdään hajautetusti ja tutkimusryhmät eivät välttämättä ole tietoisia 

toistensa  tutkimuksista,  niin  ontologiaan  voi  syntyä  useampia  samaan  biologiseen 

ilmiöön  viittaavia  käsitteitä.  Kun  ilmiöt  myöhemmin  todetaan  identtisiksi,  myös 

ontologian  käsitteet  yhdistetään.  OBO-luokalla  voi  olla  useampia  vaihtoehtoisia 

tunnisteita  esimerkiksi  termien  yhdistämisen  seurauksena.  Luokkia  yhdistettäessä  ei 

vanhoja  tunnisteita  haluta  hävittää  ennen  kuin  kaikki  viittaukset  niihin  on  ehditty 

korjata. Vaihtoehtoiset tunnisteet annetaan alt_id-lausein. OBO-kuvauskielen määrittely 

[Day07]  ei  ota  kantaa  siihen,  tulisiko  ontologian  sisältää  todellinen  säkeistö  alt_id-

lauseella  määritellylle  tunnukselle.  Ontologioita  tutkiessani  havaitsin,  että  käytäntö 

vaihteli. Joissain tapauksissa ontologia sisälsi kaksi säkeistöä, joista toisessa tunnus oli 

alt_id-lauseessa  ja  toisessa  id-lauseessa.  Tästä  voidaan  päätellä,  että  alt_id-lause 

pikemminkin  assosioi  kaksi  käsitettä  kuin  määrittelee  käsitteelle  tunnuksen.  Tätä 

havaintoa sovelletaan myöhemmin OBO-Topic Map-kuvausta määriteltäessä.

Termin  tunniste  on  numero  ja  se  soveltuu  huonosti  termin  nimeksi.  Termin  nimi 

määritellään name-lauseella. Name-lauseella määritellyn nimen lisäksi luokalla voi olla 

useita  erilaisia,  hieman  eri  käyttötarkoituksiin  soveltuvia  vaihtoehtoisia  nimiä. 

Vaihtoehtoinen nimi määritellään synonym-lauseella. Vaihtoehtoiseen nimeen voidaan 

liittää  tyyppi,  soveltamisalue  (scope)  ja  alkuperä.  Synonyymin  tyyppi  on 

vapaamuotoinen  tunniste.  Soveltamisalue  on  jokin  seuraavista:  EXACT,  BROAD, 

NARROW tai  RELATED.   Samanlaista jakoa täsmällisiin,  laajempiin,  suppeampiin ja 

assosioituihin rinnakkaiskäsitteisiin käytetään yleisesti esimerkiksi kirjastojärjestelmissä 

sanastojen  järjestämiseen.  Sanastorelaatiot  on  määritelty  esimerkiksi  [Z39.19] 

standardissa.  Joissakin  OBO-ontologioissa  käytetään  synonym-lauseen  sijaan  lauseita 

related_synonym,  exact_synonym,  narrow_synonym tai  broad_synonym.  Nämä 

erikoistapaukset  ovat  tulkittavissa  synonym-lauseiksi,  joissa  soveltamisalue  on 

kiinnitetty lausetunnisteeseen.

Synonyymin  alkuperä  voidaan  määritellä  dbxref-rakenteella.  Yleensä  termi  sisältää 

yhden synonyymilauseen  jokaista  synonyymisanaa  kohden. Jos synonyymisanalla  on 

useampi  lähde,  ne  kaikki  paketoidaan  lauseen  dbxref-rakenteeseen.  Tarkempi 
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ontologioiden tutkinta paljasti käytännöstä poikkeuksia. Esimerkiksi OBO-ontologiassa 

envo.obo kaikki  synonyymit  on  määritelty  erillisillä  lauseilla.  Samalla 

synonyymisanalla  saattaa olla useampi määrittelylause erilaisella  lähdetiedolla.  Tämä 

ominaisuus  tulee  myöhemmin  aiheuttamaan  ongelmia  OBO-Topic  Map-kuvausta 

testattaessa. Kun synonyymilauseiden muodostamisperiaate vaihtelee niin Topic Map-

kuvauksen  palauttaminen  OBO-ontologiaksi  edellyttäisi  periaatteen  tunnistamista  ja 

tallentamista Topic Map-kuvaukseen.

Kuvassa  11 on esitetty esimerkkinä geeniontologian termisäkeistö GO:0009104, joka 

sisältää  neljä  erilaista  synonyymilausetta.  Kaikkien  esimerkkisynonyymien 

soveltamisalue on EXACT. Esimerkkisynonyymeihin ei ole liitetty lähdetietoja.

[Term]
id: GO:0009104
name: lipopolysaccharide catabolic process
synonym: "lipopolysaccharide breakdown" EXACT []
synonym: "lipopolysaccharide catabolism" EXACT []
synonym: "lipopolysaccharide degradation" EXACT []
synonym: "LPS catabolic process" EXACT []
is_a: GO:0008653
is_a: GO:0044242
is_a: GO:0044247

Kuva 11: Esimerkki termisäkeistöstä, jossa on synonyymilauseita.

Luokalle  voidaan  antaa  sanallinen  määritelmä.  Määritelmä  on  def-lauseen  arvo. 

Määrittelyyn  on  mahdollista  liittää  lähdetietoja  dbxref-kuvailulla.  Kuvassa  12 on 

esitetty  esimerkki  geeniontologian  def-lauseesta27,  joka  sisältää  kaksi  lähdetietoa. 

Määrittelyn toisena lähteenä on Geeniontologiakonsortio GOC:mtg_transport ja toisena 

kirjallinen lähde ISBN:0815340729.

def: "Catalysis of the transmembrane transfer of a calcium ion 
      by a low voltage-gated channel." 
      [GOC:mtg_transport, ISBN:0815340729]

Kuva 12: Esimerkki  def-lauseesta.

OBO-ontologioita  tutkiessani  havaitsin,  että  samaa  lähdettä  käytetään  ontologiassa 

yleensä useampaan kertaan ja sama lähde saattaa olla kuvailtu ontologiassa useammalla 

eri tavalla. Lähteen vapaamuotoinen kuvailu riippuu kontekstista, jossa kuvailu tehdään. 

Voimme esimerkiksi ajatella kuvitteellista tilannetta, jossa ontologian termit  A ja B on 

27GO:0008332
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määritelty  samaa  kirjallista  lähdettä  käyttäen.  Ontologian  tekijä  on  halunnut  kirjata 

kummankin määrittelyn yhteyteen kirjan nimen lisäksi sivunumeron, jolta määrittely on 

lainattu. Ontologian tekijä kirjaa sivunumeron lähteen vapaamuotoiseen kuvailuun. Nyt 

termien  A ja  B def-lauseiden  lähdetiedot  ovat  lähdetunnuksen  osalta  samat,  mutta 

lähteen kuvailu eroaa sivunumeron osalta.  Tämä on merkittävä havainto OBO-Topic 

Map-kuvauksen  suhteen.  Kuvailua  ei  voi  liittää  osaksi  tunnistetta  vaan  tunniste  ja 

vapaamuotoinen  kuvailu  on  pidettävä  erillään  jos  kuvauksen  ei  haluta  hävittävän 

informaatiota.

Säkeistössä esiteltävään käsitteeseen voidaan liittää  yksi  vapaamuotoinen kommentti. 

Kommentti  on  comment-lauseen  arvo.  Lausekommentteja  käytetään  esimerkiksi 

käytöstä  poistetuissa  luokkasäkeistöissä.  Kuvassa  13 on  esitetty  esimerkkinä 

geeniontologian käytöstä poistettu termi GO:0000005, joka sisältää kommenttilauseen. 

Kannattaa  myös  huomata,  että  säkeistössä  on  is_obsolete-  ja  consider-lauseet,  jotka 

määrittelevät käsitteen vanhentuneeksi ja ehdottavat virallisen korvaavan käsitteen.

[Term]
id: GO:0000005
name: ribosomal chaperone activity
namespace: molecular_function
def: "OBSOLETE. Assists in the correct assembly of ribosomes or
   ribosomal subunits in vivo, but is not a component of 
   the assembled ribosome when performing its normal 
   biological function." [GOC:jl, PMID:12150913]
comment: This term was made obsolete because it refers to a
   class of gene products and a biological process rather 
   than a molecular function.
is_obsolete: true
consider: GO:0042254
consider: GO:0051082

Kuva 13: Esimerkiksi säkeistöstä, joka sisältää kommenttilauseen.

Lausekommenttien lisäksi OBO-ontologiat voivat sisältää yleisiä kommentteja. Yleinen 

kommentti  erotetaan  ontologian  sisällöstä  huutomerkillä  (!).  Yleisiä  kommentteja 

käytetään ontologian sisällön ja rakenteen kommentoimiseen. Vakiintuneen käytännön 

mukaisesti  yleisiä  kommentteja  käytetään esimerkiksi  termitunnisteiden nimeämiseen 

relaatiolauseissa. 

Jos  säkeistössä  määritellyllä  termillä  on  vastine  OBO-ontologian  ulkopuolella, 

esimerkiksi  toisessa ontologiassa,  voidaan vastine  määritellä  OBO-ontologiassa  xref-

lauseella. Lause mahdollistaa siltojen toteuttamisen eri ontologioiden välille. Joissakin 

OBO-ontologioissa  on  käytetty  myös  lauseita  xref_analog ja  xref_unknown.  OBO-
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kuvauskielen  versiossa  1.2  nämä  muunnelmalauseet  on  kuitenkin  määritelty 

vanhentuneiksi.  Kuvassa  14 on  esitetty  esimerkkinä  geeniontologian  termi  GO:

0000310,  jolla  on  vastine  kahdessa  eri  ontologiassa:  Entsyymitermistössä28 ja 

MetaCycissä29.

[Term]
id: GO:0000310
name: xanthine phosphoribosyltransferase activity
namespace: molecular_function
alt_id: GO:0009043
xref: EC:2.4.2.22
xref: MetaCyc:XANPRIBOSYLTRAN-RXN

Kuva 14: Esimerkki xref-lauseita sisältävästä säkeistöstä.

Is_obsolete-lauseella määritellään säkeistön luokka vanhentuneeksi tai muuten käytöstä 

poistetuksi. Kun lauseen arvo on true, luokka on vanhentunut tai käytöstä poistettu, eikä 

sen  tulisi  sisältää  tarkempia  määrittelyjä,  kuten  relaatioita  tai  vaihtoehtoisia  nimiä. 

Vanhentuneen  tai  käytöstä  poistetun  luokan  tilalla  tulisi  käyttää  korvaavaa  luokkaa. 

Korvaava luokka määritellään lauseilla  replaced_by ja  consider.  Replaced_by-lauseen 

arvo  on  korvaavan  luokan  tunniste. Hieman  samanlainen  semantiikka  on  consider-

lauseella.  Jos  säkeistössä  määritelty  luokka  on  poistettu  käytöstä,  voidaan  consider-

lauseella suositella vaihtoehtoinen luokka. Joissakin OBO-ontologioissa käytetään myös 

samanmerkityksistä lausetta use_term. 

Säkeistön  termi  voidaan  kategorisoida  subset-lauseella. Lauseen  arvo  on  kategorian 

tunnus. Kategorian tulee olla määritelty OBO-ontologian alkuosassa subsetdef-lauseella. 

Kuvassa 15 on esimerkki  geeniontologian termisäkeistöstä  GO:0000003, joka sisältää 

neljä  erilaista  kategorialausetta.  Ideana  on,  että  geeniontologiasta  voidaan  irrottaa 

helposti vain ne säkeistöt, jotka kuuluvat haluttuun kategoriaan.

28http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/EC2/4/2/22.html
29http://biocyc.org



16

[Term]
id: GO:0000003
name: reproduction
namespace: biological_process
alt_id: GO:0019952
alt_id: GO:0050876
def: "The production by an organism of new individuals that
      contain some portion of their genetic material inherited
      from that organism." [GOC:go_curators, GOC:isa_complete,
      ISBN:0198506732 "Oxford Dictionary of Biochemistry and
      Molecular Biology"]
subset: goslim_generic
subset: goslim_pir
subset: goslim_plant
subset: gosubset_prok
synonym: "reproductive physiological process" EXACT []
is_a: GO:0008150 ! biological_process

Kuva 15: Esimerkiksi kategorialauseita sisältävästä säkeistöstä.

Is_a-lauseella  viritetään  kahden  ontologian  sisältämän  luokan  välillä  alaluokka-

yläluokka -suhde.  Lauseen arvo on yläluokan tunnus.  Jos A  is_a  B niin kaikki  A:n 

ilmentymät ovat myös B:n ilmentymiä.  Is_a-relaatio on transitiivinen, refleksiivinen ja 

antisymmetrinen30.  Lauseen  ristiriidaton  käyttö  on  käyttäjän  ja  sovellusohjelman 

vastuulla.  Ristiriita  syntyy  esimerkiksi  kun  erilliset  luokat  A  ja  B  ovat  toistensa 

yläluokkia eli A is_a B ja B is_a A. Is_a-lauseiden tulisi noudattaa ristiriidattomuuden 

lisäksi aidon polun sääntöä (true path rule) [Day07]. Aidon polun sääntö tarkoittaa, että 

is_a-lauseet  muodostavat  syklittömän  ketjun  aina  juuriluokkaan  asti.  Is_a-ketju on 

syklitön kun lauseita läpikäymällä ei koskaan kohdata jo läpikäytyä luokkaa.

OBO-ontologioissa  käytetään  is_a-lausetta  varsin  vaihtelevasti.  Usein  käyttö  ei  ole 

ristiriidatonta vaan lauseet muodostavat syklejä, juuriluokkia on useampia, eikä aidon 

polun sääntö toteudu. Sama havainto koskee myös muita OBO-ontologioissa käytettyjä 

relaatioita.  Relaatioiden yhtenäisessä ja ristiriidattomassa käytössä on puutteita [SCK

+05].

Intersection_of-lauseella  määritellään  säkeistöluokka  leikkaukseksi.  Lauseen  arvo  on 

leikkaavan luokan tunnus. Kun eriarvoisia lauseita on kaksi, myös leikkaavia luokkia on 

kaksi ja leikkaus muuttuu merkitykselliseksi. Kuvan  16 lauseet vastaavat joukko-opin 

leikkauslausetta  A=B∩C . Vastaavasti esimerkkisäkeistö voidaan lausua logiikalla 

∀ x x∈A⇒x∈B∧x∈C  .

30Transitiivisyys, refleksiivisyys ja antisymmetrisyys määritellään tarkemmin relaatiolauseiden esittelyn 
yhteydessä.
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[Term]
id: A
intersection_of: B
intersection_of: C

Kuva 16: Esimerkki leikkauslauseista.

Union_of-määrittelee  säkeistöluokan  yhdisteeksi.  Lauseen  arvo  on  yhdisteluokan 

tunnus. Koska lauseella voi olla vain yksi arvo, annetaan yhdisteet erillisillä lauseilla, 

aivan  kuten  leikkauslauseiden  tapauksessa.  Kuvan  17 lauseet  vastaavat  joukko-opin 

yhdistelausetta  A=B∪C .  Esimerkkisäkeistö  voidaan  lausua  logiikkalauseella 

∀ x x∈A⇒x∈B∨x∈C  .

[Term]
id: A
union_of: B
union_of: C

Kuva 17: Esimerkki yhdistelauseista.

Disjoint_from-määrittelee säkeistöluokan eroavan annetuista luokista. Lauseen arvo on 

eroavan luokan tunnus. Tarkastellaan kuvan 18 esimerkkilauseita. Ne tarkoittavat, että 

luokat A ja B ovat erillisiä eli ∀ x x∈A⇒ x∉B  ja ∀ y  y∈B⇒ y∉A .

[Term]
id: A
disjoint_from: B

Kuva 18: Esimerkki disjoint_from-lauseesta.

Relationship-lause  määrittelee  kahden  luokan  välille  relaation.  Relaation  tyyppi 

määritellään  lauseen  arvon  alkuun  sijoitetulla  tarkenteella.  Relaatiotarkenteita  ovat 

esimerkiksi  part_of ja  located_in.  Relaatiotarkenne  määritellään  OBO-ontologiassa 

erillisellä  relaatiosäkeistöllä.  Relationship-lause  mahdollistaa  OBO-kuvauskielen 

joustavan  laajentamisen  relaatioiden  suhteen.  Kuvassa  19 on  esitetty  esimerkki 

termisäkeistöstä, jossa on käytetty  relationship-lausetta. Esimerkin relaatiotarkenne on 

part_of.
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[Term]
id: GO:0000018
name: regulation of DNA recombination
namespace: biological_process
def: "Any process that modulates the frequency, rate or extent
      of DNA recombination, a process by which a new genotype
      is formed by reassortment of genes resulting in gene
      combinations different from those that were present in
      the parents." [GOC:go_curators, ISBN:0198506732 "Oxford
      Dictionary of Biochemistry and Molecular Biology"]
subset: gosubset_prok
is_a: GO:0051052 ! regulation of DNA metabolic process
relationship: part_of GO:0006310 ! DNA recombination

Kuva 19: Esimerkki termisäkeistöstä, jossa on relationship-lause.

Bio-ontologioiden  ongelmana  on  perinteisesti  ollut  relaatioiden  heikko  määrittely  ja 

tästä  seuranneet  epäyhtenäiset  käytännöt  relaatioiden  käytössä.  Esimerkiksi 

sisältyvyysrelaatio  located_in ja osa-kokonaisuusrelaatio  part_of on helppo sekoittaa. 

RO31 (Relation Ontology) määrittelee eräitä OBO-ontologioiden  relationship-lauseissa 

yleisimmin  käytettyjä  relaatiotarkenteita  (Kuva  20).  RO-ontologiassa  määriteltyjen 

relaatiotarkenteiden  semantiikka  on  määritelty  tarkasti,  mikä  helpottaa 

relaatiotarkenteiden yhtenäistä käyttöä [SCK+05].

Foundational relations
   is_a
   part_of

Spatial relations 
   located_in
   contained_in
   adjacent_to

Temporal relations 
   transformation_of
   derives_from
   preceded_by

Participation relations 
   has_participant
   has_agent

Kuva 20: Relaatio-ontologian relaatiot [SCK+05].

2.1.4     OBO-relaatiosäkeistöt

Relaatiosäkeistö  määrittelee  ontologiassa  käytetyn  relaation.  Relaatioita  käytetään 

luokkien välisten suhteiden esittämiseen. Relaatiosäkeistön tyyppi on  Typedef. Yleisin 

OBO-ontologioissa  käytetty  relaatio  on  is_a,  joka määrittelee  kahden termin  välisen 

31 http://obofoundry.org/ro/ro.obo
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ylä-alaluokkasuhteen.  Toinen  yleisesti  käytetty  relaatio  on  part_of,  joka  määrittelee 

luokkien osa-kokonaisuussuhteen.  Erilaisia  relaatioita  käytetään hyvin vähän. Lisäksi 

relaatiot  vaihtelevat  hyvin  vähän eri  OBO-ontologioiden  välillä.  Relaatiosäkeistö  voi 

sisältää  monia  samoja  lauseita  kuin  termisäkeistö  (Kuva  21).  Näiden  lauseiden 

semantiikka  on  sama  kuin  luokkasäkeistössä.  Esittelen  seuraavaksi  muut 

relaatiosäkeistöissä käytettävät lauseet.

id
name
def
comment
alt_id
xref
is_a
relationship
subset
namespace
synonym
consider
replaced_by
is_anonymous
is_obsolete

Kuva 21: Relaatiosäkeistön lauseet, joiden semantiikka on sama kuin vastaavien 

termilauseiden.

Domain-lause kiinnittää  relaation  käyttöalueen.  Käyttöalue  määrittelee,  millaisten 

termien tai säkeistöjen yhteydessä relaatiota voidaan käyttää.  Domain-lauseen arvo on 

luokan  tunnus  tai  varattu  tunnus.  Varattu  tunnus  voi  olla  esimerkiksi 

OBO:TERM_OR_TYPE,  OBO:TERM,  OBO:TYPE tai  OBO:INSTANCE. Käyttöalueen 

määrittely ei ole ehdoton. Siitä voidaan tarvittaessa poiketa. Epävarmuus on seurausta 

biologisten ontologioiden luonteesta. Biologiset ontologiat ovat harvoin valmiita. Usein 

bio-ontologiat  edustavat  sen  hetkistä  tietämystä  ja  kehittyvät  uusien  koe-  ja 

tutkimustulosten seurauksena.

Range-lause kiinnittää relaation vaihteluvälin. Range-lauseen arvo on luokan tunnus tai 

varattu  tunnus.  Varattu  tunnus  voi  olla  esimerkiksi  OBO:TERM_OR_TYPE, 

OBO:TERM, OBO:TYPE tai OBO:INSTANCE. Vaihteluvälin määrittely ei ole ehdoton 

vaan siitä voidaan tarvittaessa poiketa.

Is_metadata_tag-lauseella  määritellään  relaatio  metadatarelaatioksi.  Lauseen  arvo  on 

vakiotunnus  true tai  false. Kun relaatio on metadatarelaatio, liitetään relaatiolla OBO-

käsitteeseen metatietoa, esimerkiksi käyttöhuomioita.



20

Inverse_of-lauseella  määritellään  relaation  käänteisrelaatio.  Lauseen  arvo  on 

relaatiotunnus.  Jos  esimerkiksi  relaatio  R  on  käänteinen  relaation  Q suhteen 

ontologiassa X, niin ∀ a , b∈X , a R b⇒b Q a . Voimme esimerkiksi määritellä OBO-

ontologioissa  käytetylle  part_of eli  osa-kokonaisuusrelaatiolle  käänteisen  relaation 

has_part, joka yhdistää kokonaisuuteen kaikki sen osat.

Transitive_over-lause määrittelee relaation, jonka yli relaatioiden transitiivisyys säilyy. 

Lauseen arvo on relaatiotunnus. Jos esimerkiksi relaatio R on transitiivinen relaation Q 

suhteen ontologiassa X, niin ∀ a ,b , c∈X ,a R b∧bQ c⇒a R c .

Is_cyclic-lauseella määritellään relaation syklisyys.  Lauseen arvo on vakiotunnus  true 

tai false. Kun lauseen arvo on true niin relaatiolla on sallittua tuottaa syklisiä rakenteita. 

Jos esimerkiksi  relaatio  R on määritelty sykliseksi ontologiassa  X, niin ontologia voi 

sisältää  relaation  R suhteen  syklisiä  rakenteita.  Syklisessä  rakenteessa  relaatiota  R 

edeten  päästään  takaisin  aikaisemmin  läpikäytyyn  instanssiin  ts. 

∃a1 , a2 , ... , a k∈X ,a1 R a2...ak R a1 .

Is_reflexive-lauseella  määritellään  relaatio  refleksiiviseksi.  Lauseen  arvo  on 

vakiotunnus  true  tai false.  Kaikki  refleksiiviset  relaatiot  ovat  myös  syklisiä.  Jos 

esimerkiksi  relaatio  R on  refleksiivinen  ontologiassa  X,  niin  ∀ a∈X ,a R a . 

Esimerkiksi  OBO-ontologioissa  käytetty  part_of  eli  osa-kokonaisuusrelaatio  on 

refleksiivinen. Osan voidaan ajatella olevan aina myös osa itseään.

Is_symmetric-lauseella  määritellään  relaation  symmetrisyys.  Lauseen  arvo  on 

vakiotunnus true tai false. Kaikki symmetriset relaatiot ovat myös syklisiä. Kun relaatio 

R on symmetrinen  ontologiassa  X,  niin  ∀ a , b∈X , a R b⇒b R a .  Kun relaatio  on 

symmetrinen, niin relaation lukusuuntaan ei sisälly informaatiota. Voidaan ajatella, että 

symmetrisyys  samaistaa  relaation  lukusuunnat.  OBO-ontologioissa  käytetyt  relaatiot 

ovat  lähes  poikkeuksetta  suunnattuja  eli  niiden  lukusuuntaan  liittyy  oleellista 

informaatiota. Tästä johtuen symmetriset relaatiot ovat harvinaisia OBO-ontologioissa. 

Poikkeuksena sääntöön on esimerkiksi  disjoint_from-lauseella muodostettava relaatio. 

Jos luokka A on erillinen luokasta B, niin myös B on erillinen luokasta A.

Is_anti_symmetric-lauseella määritellään relaation antisymmetrisyys.  Lauseen arvo on 

vakiotunnus  true tai  false.  Kun  relaatio  R on  antisymmetrinen  ontologiassa  X,  niin 

∀ a ,b∈X ,a R b∧b R a⇒a=b . Esimerkiksi OBO-ontologioissa käytetty part_of eli 
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osa-kokonaisuusrelaatio on antisymmetrinen. Osa ja kokonaisuus ovat identtisiä jos ne 

ovat toistensa osia.

Is_transitive-lauseella  määritellään  relaation  transitiivisyys.  Lauseen  arvo  on 

vakiotunnus  true tai  false.  Kun  relaatio  R on  transitiivinen  ontologiassa  X,  niin 

∀ a ,b , c∈X ,a R b∧b R c⇒a R c . Esimerkiksi OBO-ontologioissa käytetty  is_a eli 

yläluokka-alaluokkarelaatio on transitiivinen. Alaluokka on kaikkien sen yläluokkien, 

myös yläluokan yläluokkien alaluokka. 

Transitiivisyys,  kuten  muutkin  edellä  esitellyt  relaatio-ominaisuudet  virittävät 

ontologiaan  joukon  implisiittisiä  relaatioita.  Nämä  implisiittiset  relaatiot,  kuten 

alaluokan suhde sen yläluokan yläluokkiin  paljastuvat  vasta  kun relaatioita  tulkitaan 

niiden ominaisuuksien avulla. Tämä edellyttää päättelyä. Tuhansia käsitteitä sisältävien 

ontologioiden hallinnointa ilman päättelyyn kykenevää sovellusta on haastava tehtävä. 

Hieman  ankarammin  ilmaistuna  voidaan  sanoa,  että  OBO-ontologioiden  laadukas 

hallinta edellyttää päättelyyn kykenevän sovelluksen käyttöä. Tämä on jossain määrin 

ristiriidassa  OBO-kuvauskielen  ontologioiden  manuaalista  käsittelyä  korostavan 

suunnittelupäämäärän suhteen.

2.1.5     OBO-instanssisäkeistöt

Instanssisäkeistö  määrittelee  yksittäisen,  todellisen  ja  havaitun  luokkailmentymän. 

Ilmentymä  kuuluu  aina  luokkaan.  Yleisesti  vaikuttaa  siltä,  että  OBO-ontologiat 

sisältävät hyvin vähän instanssisäkeistöjä. OBO-valimosta haetuista OBO-ontologioista 

yksikään  ei  sisältänyt  instanssisäkeistöjä.  Instanssisäkeistön  tunnus  on  Instance. 

Instanssisäkeistö voi sisältää esimerkiksi instance_of- ja property_value-lauseita.

Instance_of-lauseella määritellään instanssin luokka. Luokka on samassa ontologiassa 

määritelty termi. Lauseen arvo on termin tunniste. Property_value-lauseella säkeistöön 

kiinnitetään  nimetty  ominaisuus.  Lauseen  arvo  määrittelee  ominaisuuden  nimen  ja 

ominaisuuden  arvon  sekä  joissakin  tapauksissa  ominaisuuden  tyypin.  Lisäksi 

instanssisäkeistö voi sisältää eräitä samoja lauseita kuin termisäkeistö. Nämä lauseet on 

lueteltu  kuvassa  22.  Näiden  lauseiden  semantiikka  ja  käyttö  vastaa  termilauseiden 

semantiikkaa ja käyttöä.
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is_anonymous
namespace
alt_id
comment
xref
synonym
is_obsolete
replaced_by
consider

Kuva 22: Instanssisäkeistön lauseet, joiden semantiikka on sama kuin vastaavien 

termilauseiden.

2.1.6     OBO-yhteenveto

OBO-kuvauskieli  on  kehitetty  korostetun  käyttäjäkeskeisesti.  Ohjaavana  kriteerinä 

kuvauskielen rakenteen kehityksen kannalta on ollut kuvauskielen helppo tuottaminen 

ja hallinta yksinkertaisin työvälinein, kuten tekstieditorein. Idea ei välttämättä toteudu 

jos ontologia sisältää runsaasti implisiittisiä relaatioita, joiden havaitseminen edellyttää 

päättelyä.

OBO-dokumentti  koostuu  alusta  ja  joukosta  säkeistöjä.  Alku  ja  säkeistö  sisältävät 

joukon lauseita. Lisäksi säkeistöllä on tyyppi. Säkeistötyyppi voi olla Term, Typedef tai 

Instance.  Lause  on  lausetunnus  ja  -arvopari.  Lauseen  arvo  on  tunnuskohtainen. 

Tyypillisesti lauseen arvo on  vapaamuotoinen merkkijono tai termitunnus.

OBO-kuvauskieli  on heikosti  määritelty.  Kuvauskielen  virallinen  määrittely  [Day06] 

kuvaa kielen rakenteet luonnollisella  kielellä ja  jättää  avoimeksi monia kuvauskielen 

piirteitä.  Kieliopin  suhteen  avoimeksi  jääviä  kysymyksiä  ovat  esimerkiksi  miten  ns. 

välilyöntimerkit  tulkitaan  lausetunnisteessa  ja  -arvossa,  milloin  merkkijono  rajataan 

lainausmerkeillä tai miten lainausmerkittömissä merkkijonoissa esitetään kommentteja. 

Virallisessa  määrittelyssä  on  lisäksi  määritelty  ainakin  yksi  kielioppirakenne, 

lausetarkenteet,  joita  ei  ole  toistaiseksi  käytetty  lainkaan  todellisissa  OBO-

ontologioissa.  Semantiikan  suhteen  on  epäselvää,  milloin  relaatiolla  on  oma 

lauserakenne  ja  milloin  esittämiseen  on  käytettävä  relationship-lausetta  ja 

relaatiotarkennetta.  Heikkoon  määrittelyyn  ovat  kiinnittäneet  huomiota  esimerkiksi 

[SCK+05] ja [MM07]. Myös OBO-kuvauskielen formalisointia on ehdotettu [GH07].
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2.2     Topic Maps

Tietojenkäsittelyssä  ja erityisesti  tekoälytutkimuksessa on kehitetty runsaasti  erilaisia 

verkkorakenteisiin  perustuvia  tietämyksen  esitysmalleja.  Yksi  ensimmäisistä  oli 

amerikkalaisen  filosofin  Charles  Sanders  Peircen  1900-luvun  alussa  kehittämä, 

symbolisen  logiikan  graafinen  esitys  Existential  Graphs.  Muita  tietämyksen 

verkkoesitysmalleja  ovat  mm.  semanttiset  verkot  (semantic  networks)  [Sow92]  ja 

käsitekartat (concept maps) [Con]. Jopa epäformaaleja ajatuskarttoja (mind maps) [Min] 

voidaan  pitää  verkkomaisena  tietämyksen  esitysmuotona.  Myös  aihekartat32 (Topic 

Maps) [Pep00] lukeutuvat verkkorakenteisiin tietämyksen esitysmuotoihin.

Aihekartat sisältävät nimensä mukaisesti aiheita (topic) ja aiheiden välisiä assosiaatioita 

(association). Aihekartta visualisoidaan verkkona, jossa aiheet vastaavat verkon solmuja 

ja  assosiaatiot  solmujen  välisiä  kaaria  (Kuva  23).  Seuraavissa  kappaleissa  käsittelen 

tarkemmin aihekartan rakenteita. Ensin käsittelen subjektia ja tämän kone-esitysmuotoa 

aihetta. 

Kuva 23: Aihekartta voidaan visualisoida verkkona.

32Topic Map -termistä käytetään joissain yhteyksissä suomennosta käsitekartta. Koska käsitekartalla 
viitataan yleisesti epäformaaliin ja graafiseen tiedonesittämismenetelmään (Concept Maps), tässä 
tutkielmassa Topic Map -termistä käytetään suomenkielistä sanaa aihekartta.



24

2.2.1     Subjekti

Subjektilla  tarkoitetaan  aihekarttojen  yhteydessä  jotain,  johon  on  mahdollista  viitata 

inhimillisen  käsityskyvyn  avulla.  Subjektilta  ei  edellytetä  nimettävyyttä  tai  fyysistä 

olomuotoa.  Subjekti  voi  olla  esimerkiksi  keltainen,  kenkä,  rauha tai  Helsinki.  ISO-

määritelmä [ISO13250] subjektista on

In  the  most  generic  sense,  a  ‘subject’  is  any  thing  whatsoever,  regardless  of 

whether it exists or has any other specific characteristics, about which anything 

whatsoever may be asserted by any means whatsoever.

Subjektit  voidaan  jakaa  osoitteellisiin  ja  osoitteettomiin  subjekteihin.  Osoitteellisella 

subjektilla  on  yksiselitteinen,  kone-esitettävässä  muodossa  oleva  osoite.  Esimerkiksi 

WWW-sivusta  puhuttaessa  subjektin  osoite (subject  address)  on WWW-sivun URL-

osoite. Kone-esitettävä osoite identifioi subjektin yksikäsitteisesti.

Suurin  osa  inhimillisen  kokemuspiirimme  subjekteista  ei  ole  identifioitavissa  kone-

esitettävällä osoitteella. Tälläiset subjektit ovat osoitteettomia. Osoitteettomia subjekteja 

ovat esimerkiksi  rauha,  keltainen ja  Elvis Presley. Osoitteeton subjekti identifioidaan 

epäsuoraan  subjektiviittausten (subject identifier) avulla. Epäsuorat subjektiviittaukset 

osoittavat  subjekti-indikaattoreihin (subject  indicator),  jotka  sisältävät  subjektin 

määrittelyn  ihmisen  tulkittavassa  muodossa,  kuten  vapaamuotoisena  tekstinä 

[ISO13250,  XTM].  Subjekti-indikaattorin  tulkinta  on aina  moniselitteinen  ja  riippuu 

ihmistulkitsijasta.

Ajatellaan esimerkiksi aihetta  keltainen. Aihe kuuluu inhimilliseen kokemuspiiriimme, 

eikä ole olemassa yksikäsitteisesti aihetta määrittelevää koneosoitetta. Aiheen mukainen 

subjekti on osoitteeton.  Voimme kuitenkin määritellä subjektin  keltainen viittaamalla 

esimerkiksi  paikallisen  maalitehtaan  WWW-sivuilta  löytyvän  värikartan  keltaiseen 

väriin.  Värikartan  keltaiseen  väriin  osoittava  URL-osoite  on  tällöin  subjektiviite  ja 

värikartassa  oleva  keltaisen  värin  määritelmä  subjekti-indikaattori.  Tulkinta  on 

kuitenkin  moniselitteinen.  Onko  indikaattorin  subjekti  keltainen  maali,  WWW-

teknologia vai  keltainen  väri?  Kysymys  on  loppujen  lopuksi  sopimuksesta  ja 

sopimuksen noudattamisesta.

Julkaistu  subjektiviite (published  subject  indentifier) on  kone-esitettävä  URI-osoite 

julkaistuun  subjekti-indikaattoriin  (published  subject  indicator).  Julkaistu  subjekti-
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indikaattori  määrittelee  osoitteettoman subjektin  ihmisen  ymmärrettävässä  muodossa. 

Julkaistu  subjektiviite  on  kuitenkin  julkaisijan  näkemys  subjektista  ja  koska 

määritelmien  julkaisua  ei  ole  rajoitettu  on  todennäköistä,  että  samoja  subjekteja 

määritellään  usean  julkaisijan  toimesta  hieman  eri  tavalla.  Julkaistujen  subjekti-

indikaattorien käyttäjät päättävät, mitkä määritelmät säilyvät käytössä ja mitkä häviävät 

käytön  puutteessa  [Pep03].  Näkemys  muistuttaa  lamarckilaista  evoluutiota  [Lam]. 

Hankittujen  yksilöominaisuuksien  sijaan  luonnollisen  valinnan  kohteena  ovat 

subjektiviitteet.  Vielä  lähempänä  näkemys  on  kulttuurievoluutiota,  jossa 

evolutionäärisen  valinnan  kohteena  ovat  kulttuurigeenit  eli  meemit  [Bla99]. 

Subjektiviitteiden voidaan ajatella olevan konemaailman meemejä. 

Ajatellaan  esimerkiksi  WWW-dokumenttia  lohikaarmeet.html (Kuva  24).  Siihen  on 

mahdollista  viitata  yksikäsitteisellä  URI-osoitteella.  Tämä  URI-osoite  on  WWW-

dokumentin  subjektiosoite.  Sen  sijaan  lapsena  saduissa  kohtaamaamme  lohikäärme-

subjektiin ei ole olemassa URI-osoitetta, sillä kyseessä on inhimillisen maailman käsite. 

Voimme kuitenkin sopia, että lohikäärme-subjektiin osoitetaan subjektiviitteellä,  joka 

on  myös  URI-osoite.  Kun  kerromme  tästä  subjektiviitteestä  ystävällemme  niin 

julkaisemme  subjektiviitteen.  Tämän  jälkeen  ystävämme  voi  sitoutua  käyttämään 

meidän subjektiviitettämme tai meidän epäonneksemme hän voi keksiä lohikäärmeelle 

oman  subjektiviitteen  ja  meidän  on  itse  sitouduttava  käyttämään  hänen 

subjektiviitettään säilyttääksemme yhteisymmärryksen. Jo aikaisemmin mainitsin, että 

kysymys on loppujen lopuksi sopimuksesta ja sopimuksen noudattamisesta.

Julkaistut  subjektiviitteet  ja  -indikaattorit  määrittelevät  konesanastoa  inhimillisen 

maailman  ilmiöille.  Konesanastot  ovat  erittäin  merkittävässä  roolissa  esimerkiksi 

ontologioissa,  eikä  ole  liioiteltua  väittää  subjektiviitteiden  ja  -indikaattorien 

laajamittaisen julkaisun ja käytön olevan välttämätön edellytys ontologioiden julkaisulle 

ja käytölle. Subjektikeskeinen laskenta (subject centric computing) on paradigma, jossa 

subjektin merkitys on korostettu kun tietoa osoitetaan, haetaan ja käsitellään [Pep07]. 

Paradigmaa perustellaan ihmiskeskeisyydellä. Ihminen on loppujen lopuksi kiinnostunut 

subjekteista eikä tietokoneista, tiedostoista tai hakemistoista etsiessään ja käyttäessään 

tietoa.
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Kuva 24: Esimerkki erilaisten subjektiviitteiden käytöstä.

2.2.2     Aihe

Aihekarttojen  tietomalli  on  subjektikeskeinen.  Subjektia  edustaa  aihekartassa  aihe 

(topic33).  Tapahtumaa,  jossa  subjektista  tuotetaan  aihe  kutsutaan  konkretisoinniksi 

(reification).  Konkretisoinnissa  subjektin  osoite  tai  subjekti-indikaattorit  kiinnitetään 

luotuun aiheeseen. Kun aiheen edustama subjekti on osoitteellinen sanotaan, että aihe 

määrittelee (constitutes) subjektin. Osoitteellista subjektia edustavalla aiheella on aina 

täsmälleen  yksi  subjektiosoite.  Kun  aiheen  edustama  subjekti  määritellään  subjekti-

indikaattorien  avulla  sanotaan,  että  aihe  viittaa  (indicates)  subjektiin.  Osoitteetonta 

subjektia edustavalla aiheella on yksi tai useampi subjekti-indikaattori. Subjektiosoite ja 

-indikaattori  ovat  subjektitunnisteita.  Subjektitunnisteet  esitetään  vakiintuneen 

käytännön mukaan URI-osoitteina [PH03].

Ajatellaan  esimerkiksi,  että  haluan  luoda  aiheen  Helsingin  yliopisto-subjektille. 

Kyseessä ei ole konemaailman subjekti  ja minun on käytettävä subjekti-indikaattoria 

subjektin  osoittamiseen.  Helsingin  yliopiston  URL-osoite  soveltuu  tähän  hyvin. 

Konkretisoin  Helsingin  yliopisto-subjektille  aiheen  käyttäen  subjekti-indikaattoria 

http://www.helsinki.fi/yliopisto/.  Aiheella  voi olla  useampia subjekti-indikaattoreja  ja 

voin vahvistaa konkretisointia subjekti-indikaattoreilla 

33Topic viittaa kreikankieliseen sanaan Topos, joka tarkoittaa aihetta ja paikkaa.
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● http://www.helsinki.fi/university/index.html

● http://www.helsinki.fi/universitetet/index.html

Ajatellaan  toista  esimerkkiä.  Haluan  luoda  aiheen  Steve  Pepperin  verkkoartikkelille 

[Pep00].  Artikkelilla  on  yksikäsitteinen  verkko-osoite34 ja  voin  käyttää  sitä 

konkretisoitavan  aiheen  subjektiosoitteena.  Subjektiosoite  riittää  subjektin 

yksikäsitteiseen  identifiointiin,  joten  subjektia  ei  tarvitse  vahvistaa  ylimääräisillä 

subjekti-indikaattoreilla.

Konkretisoinnin jälkeen aiheella on subjekti ja aiheen edustamasta subjektista voidaan 

keskustella  tarkemmin.  Aiheelle  voidaan  antaa  nimiä,  se  voidaan  linkittää  toisiin 

aiheisiin ja siihen voidaan liittää ilmentymiä. Aihekartan sanotaan olevan konsistentti 

(consistent) kun aihekartta sisältää ainoastaan yhden aiheen jokaista subjektia kohden.

Muita  aiheiden  ominaisuuksia  ovat  nimet  ja  esiintymät.  Nimet  ovat  aiheen 

esitysmuotoja.  Esiintymät  ovat  aiheisiin  liittyviä  vapaamuotoisia  resursseja,  kuten 

dokumentteja. Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin aiheiden ominaisuuksia.

2.2.3     Aiheen nimet

Aiheen  nimi  on  subjektin  esitysmuoto (external  representation).  Nimi  on 

vapaamuotoinen merkkijono. Subjektin  esitysmuoto riippuu esimerkiksi  käytettävästä 

kielestä,  käyttötarkoituksesta,  painotuksesta  ja  aiheella  voi  olla  vaihteleva  määrä  eri 

käyttötarkoituksiin ja asiayhteyksiin soveltuvia nimiä. Nimiä käytetään esimerkiksi kun 

halutaan esittää aihe aihekarttoja käyttävässä sovelluksessa.

Aiheen nimistö on kaksitasoinen. Aiheella voi olla perusnimiä (base name) ja jokaisella 

perusnimellä  voi  olla  useita  muunnelmanimiä (variant  name).  Jokaiseen  perus-  ja 

muunnelmanimeen  on  mahdollista  liittää  näkyvyysalue35 (scope).  Näkyvyysalue  on 

moniarvoinen. Usein näkyvyysalue määrittelee kielen, jolla nimi on ilmaistu. Nimi on 

esimerkiksi englanninkielinen. Lisäksi näkyvyysalueeseen liitetään usein nimen tyyppi. 

Aihekarttastandardi  määrittelee  kaksi  nimityyppiä:  näyttönimen  (display  name)  ja 

aakkostusnimen  (sort  name).  Standardi  ei  kuitenkaan  rajoita  uusien  nimityyppien 

määrittelyä. Nimen näkyvyysalue on kokoelma aiheita.

34http://www.ontopia.net/topicmaps/materials/tao.html
35OBO-kuvauskielessä käytetään vastaavaa scope termiä synonyymien sovellusalueen kuvaamiseen. 
Aihekarttojen scope termi viittaa assosiaatioiden, esiintymien ja nimien näkyvyysalueeseen.
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Nimistön  ekstensio  on  niiden  olioiden  joukko,  joihin  nimistöllä  voidaan  viitatata. 

Aiheen nimistön ektension tulisi  olla  sama kuin subjektin aiottu  ekstensio ts.  aiheen 

tulisi  nimistönsä  puolesta  edustaa  mahdollisimman  tarkasti  subjektiaan.  Nimistön 

muodostamisen kriteerinä tulisi painottaa nimien syntaktisia eroja semanttisten erojen 

sijaan.  Aiheiden nimeämismalli mahdollistaa semanttisia vivahteita sisältävien nimien 

käytön, jolloin nimistön ekstensio saattaa todellisuudessa olla huomattavasti laajempi 

kuin  aiheen  aiottu,  subjektilla  määritelty  ekstensio.  Nimeämismallia  on  mahdollista 

käyttää vahingossa tai tarkoituksellisesti väärin, määrittelemällä  aiheen nimistöön aito 

semanttinen  verkko,  joka  tulisi  kuvata  aiheiden  ja  assosiaatioiden  avulla.  Aiheen 

nimistön rakentaminen edellyttää huolellisuutta. 

Kuvassa 25 on esimerkki aiheesta  Syödä, joka sisältää hyvin laajan nimistön. Aiheella 

on  kolme  perusnimeä:  ätä,  eat ja  syödä.  Perusnimillä  on  edelleen  useita 

nimimuunnelmia.  Nimimuunnelmat  ovat  perusnimen  semanttisia  vivahteita.  Onkin 

mahdollista, että nimistön ekstensio on laajempi kuin aiheen  tavoiteltu subjekti. Kuvan 

25 nimistöä  voidaan  siten  pitää  äärimmäisenä  esimerkkinä  aihekarttojen 

mahdollistamasta  aiheiden  nimeämisestä.  Selkeyden  vuoksi  kuvasta  on  jätetty  pois 

kaarien nimet eli nimien näkyvyysalueet.  

Kuva 25: Esimerkki aiheen nimistöstä.

2.2.4     Aiheen esiintymät

Esiintymä (occurrence)  on aiheeseen,  erityisesti  aiheen  mukaiseen  subjektiin  liittyvä 

vapaamuotoinen  informaatioresurssi,  kuten  WWW-sivu,  kuva  tai  teksti.  Esiintymiä 

käytetään esimerkiksi tekstimassojen liittämiseen aiheisiin. Kuten aiheen nimellä, myös 

esiintymällä  on  moniarvoinen  näkyvyysalue  ja  sillä  määritellään  esimerkiksi 

esiintymässä käytetty kieli ja tyyppi.
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Aihekarttojen  käyttö  dokumenttien  julkaisussa  perustuu  esiintymiin.  Kun esiintymää 

säilytetään  aihekartan  ulkopuolella,  aihekartan  voidaan  ajatella  muodostavan 

esiintymädokumenttien  välille  metaverkon,  joka  linkittää  dokumentit  uudella, 

dokumenttien  sisäisestä  linkityksestä  riippumattomalla  tavalla.  Samaan 

dokumenttikokoelmaan voidaan luoda uusia linkitysverkkoja määrittelemällä aiheiden 

väliset assosiaatiot uudelleen. Aikaisemmin esitetyssä kuvassa 23 esiintymät on kuvattu 

aiheista riippuvina dokumentteina, jotka voivat sijaita aihekartan sisällä tai ulkopuolella.

2.2.5     Aiheiden väliset yhteydet

Aiheiden välinen yhteys eli assosiaatio on yhden tai useamman aiheen välinen relaatio. 

Assosiaatiolla on tyyppi (association type), joka ilmaisee tarkemmin yhteyden laadun. 

Kun  aihe  on  mukana  assosiaatiossa,  sanotaan  että  aihe  on  assosiaation  esiintyjä 

(association  player).  Assosiaation  esiintyjällä  on  rooli  (association  role),  joka 

määrittelee  tarkemmin  esiintyjän  paikan  assosiaatiossa.  Assosiaation  tyyppi  ja  roolit 

ovat myös aiheita. Jos kaikilla esiintyjillä on eri rooli, vastaa assosiaatio symmetristä 

suunnattua  graafia  (symmetric  directed  graph).  Assosiaation  esiintyjän  ja  roolin 

muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan assosiaation jäseneksi (association member).

Kuvassa 26 on esitetty graafina yksinkartainen assosiaation, jossa on kaksi esiintyjää A 

ja  B sekä  näiden  roolit  ja  assosiaation  tyyppi.  Esimerkkinä  kuvan  kaltaisesta 

assosiaatiosta  voimme ajatella vaikkapa aikaisemmin konkretisoimaamme  Helsingin 

yliopisto-aihetta. Konkretisoidaan lisäksi pro gradun mukainen aihe pro gradu sopivalla 

subjekti-indikaattorilla. Nyt voimme luoda assosiaation, joka yhdistää  pro gradun ja 

Helsingin  yliopiston.  Voimme  antaa  assosiaatiolle  tyypin  korkeakouluun  tehty  

opinnäyte. Voimme antaa  pro gradulle roolin opinnäyte ja Helsingin yliopistolle roolin 

korkeakoulu.

Kuva 26: Kaksipaikkainen assosiaatio ja assosiaation osat.
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Assosiaation  paikkaluku  on  sen  sisältämien  jäsenten  lukumäärä36.  Assosiaation 

paikkalukua  ei  ole  rajoitettu.  Usein  assosiaatiot  ovat  kuitenkin  kaksipaikkaisia  eli 

binäärisiä.  Assosiaatiolle  voidaan  antaa  näkyvyysalue,  joka  rajaa  assosiaation 

voimassaoloa.  Assosiaation  näkyvyys  voi  olla  rajattu  esimerkiksi  maantieteellisen 

paikan tai käytetyn kielen suhteen. Näkyvyysalue on kokoelma aiheita.

Aiheeseen on lisäksi mahdollista kiinnittää tyypittäviä aiheita. Aiheen ja tyypin välinen 

suhde (topic type) voidaan ajatella assosiaationa, jossa assosiaation tyyppi ja roolit on 

kiinnitetty.  Assosiaation  rakenne saattaa  vaikuttaa  monimutkaiselta.  Monimutkaisuus 

kuitenkin hälvenee jos assosiaatio visualisoidaan kuvan 27 mukaisena taulurakenteena. 

Taulun otsikko vastaa assosiaation tyyppiä, sarakkeiden otsikot rooleja ja sarakkeiden 

sisällöt assosiaation esiintyjiä.

assosiaation tyyppi
rooli A rooli B
esiintyjä A esiintyjä B

Kuva 27: Assosiaatio voidaan visualisoida tauluna.

Edellä  on  esitetty  aihekarttojen  keskeiset  piirteet.  Aihekartta  koostuu  aiheista  ja 

assosiaatioista. Aiheen ominaisuuksia ovat subjektin määrittelevät URI-osoitteet, nimet 

ja ilmentymät. Assosiaatiot ovat aiheiden välisiä nimettyjä relaatioita, joissa jokaisella 

relaation esiintyjällä on rooli.

Aihekarttastandardissa  [ISO13250]  on  aiheiden  ominaisuuksien  yhteydessä  maininta 

myös faseteista (facet types). Faseteilla tarkoitetaan aihekarttarakenteisiin kiinnitettäviä 

ominaisuus-arvo  -pareja.  Fasetteja  käyttäviä  sovelluksia  on  kuitenkin  vähän. 

Esimerkiksi aihekarttojen yleisin tallennusmuoto, XTM ei tue fasetteja.

2.2.6     Aihekarttojen esitys- ja tallennusmuodot

Aihekarttastandardi  [ISO13250]  ei  määrittele  millaisessa  muodossa  aihekartat  tulisi 

esittää  tai  tallentaa.  Aihekartoille  onkin  kehitetty  useita  erilaisia  esitys-  ja 

tallennusmuotoja. Yhteistä näille kaikille muodoille on sarjallisuus. Ne on mahdollista 

esittää  tekstinä.  Keskeisimmät  aihekarttojen  tallennusmuodot  ovat  XTM  ja  LTM. 

Esittelen seuraavaksi kummankin lyhyesti.

36Assosiaation paikkaluku on vastaava käsite kuin relaation paikkaluku matematiikassa.
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XTM (XML Topic Maps) on aihekarttojen esittämiseen käytetty XML-skeema. XTM-

esitysmuotoa  on  kehitetty  vuodesta  2000 alkaen  TopicMaps.Org  Authoring  Groupin 

toimesta.  Ensimmäinen  määrittely,  XTM  1.0,  julkaistiin  joulukuussa  2000  [XTM]. 

XMT mukailee XML-periaatteita [XML] ja pyrkii edesauttamaan aihekarttojen internet- 

ja WWW-käyttöä. Koska XML soveltuu itsessään vain puurakenteiden kuvaamiseen, ei 

sillä  ole  mahdollista  kuvata  suoraan  verkkorakenteita  ilman  lisämäärittelyjä.  XTM 

soveltaa Xlink- ja URI-määrittelyjä verkkorakenteen kuvaamiseen. 

Kuvassa  28 on esitetty  esimerkki  XTM-aihekartasta,  joka määrittelee  eksplisiittisesti 

yhden  aiheen  Hamlet,  Prince  of  Denmark ja  yhden  assosiaation,  jonka  tyyppi  on 

written-by ja  esiintyjät  shakespeare sekä   Hamlet,  Prince  of  Denmark.  Esiintyjän 

Shakespeare  rooli  on  author.  Esiintyjän  Hamlet,  Prince of  Denmark rooli  on  work. 

Written-by,  shakespeare,  author,  work ja  play ovat myös aiheita,  mutta niillä ei ole 

eksplisiittistä määrittelyä aihekartassa.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<topicMap xmlns="http://www.topicmaps.org/xtm/1.0/"
          xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
 <topic id="hamlet">
   <instanceOf>
     <topicRef xlink:href="#play"/>
   </instanceOf>
   <baseName>
     <baseNameString>
       Hamlet, Prince of Denmark
     </baseNameString>
   </baseName>
 </topic>
 <association>
   <instanceOf>
     <topicRef xlink:href="#written-by"/>
   </instanceOf>
   <member>
     <roleSpec>
       <topicRef xlink:href="#author"/>
     </roleSpec>
     <topicRef xlink:href="#shakespeare"/>
   </member>
   <member>
     <roleSpec>
       <topicRef xlink:href="#work"/>
     </roleSpec>
     <topicRef xlink:href="#hamlet"/>
   </member>
 </association>
</topicMap>

Kuva 28: Esimerkki XTM-dokumentista.
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LTM (Linear Topic Maps)  on kompakti aihekarttojen kuvauskieli. LTM on kehitetty 

Ontopiassa37,  eikä  sitä  ole  toistaiseksi  standardoitu.  LTM on  kuitenkin  kohtuullisen 

suosittu helpon toteutettavuuden ja käytön vuoksi. LTM-dokumentteja on mahdollista 

tuottaa esimerkiksi yksinkertaisella tekstieditorilla. LTM on BNF-määritelty (Backus-

Naur form). LTM-jäsentäjien toteuttaminen on siten helppoa. [Gar06]. Kuvassa  29 on 

esitetty LTM-aihekartta, jossa on sama eksplisiittinen aihe ja assosiaatio kuin kuvassa 

28. Aiheen ja assosiaation lisäksi kuvassa  29 on esitetty  aiheeseen Hamlet, Prince of  

Denmark kiinnitetty URL-esiintymä, jonka jonka tyyppi on script.

@UTF-8
[hamlet : play = "Hamlet, Prince of Denmark"]
written-by(shakespeare : author, hamlet : work)
{hamlet, script [[http://shakespeare.mit.edu/hamlet/full.html]]}

Kuva 29: Esimerkki LTM-dokumentista.

2.2.7     Aihekarttojen yhdistämissäännöt

Aihekartan  tulisi  aina  olla  konsistentti  eli  jokaista  aihekartan  subjektia  pitäisi 

aihekartassa  vastata  täsmälleen  yksi  aihe.  Aihekarttojen  yhdistämissäännöillä  (merge 

rules) varmistetaan, ettei aihekarttaan synny useampia samaa subjektia vastaavia aiheita. 

Kun  aihekarttaan  lisätään  aihe,  jonka  subjekti  on  ennestään  aihekartassa,  aihe 

yhdistetään  automaattisesti  subjektia  vastaavaan,  aihekartassa  jo  olevaan  aiheeseen. 

Käytännössä aiheen subjektin määrittelevät 

● subjektiosoite

● subjektitunnisteet

● perusnimet

Aihekarttojen yhdistämissäännöt voidaan esittää seuraavasti: kun aihekartassa on kaksi 

aihetta, joilla on sama subjektiosoite, subjektitunniste tai perusnimi niin aiheet edustavat 

samaa  subjektia,  ja  aiheet  on  yhdistettävä.  Aihekarttojen  yhdistämissäännöt 

mahdollistavat  tiedon  inkrementaalisen  keräämisen  ja  tietoaineistojen  joustavan 

yhdistelyn.

37http://www.ontopia.net/
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Kuvassa 30 on esitetty esimerkki tilanteesta, jossa kaksi erillistä aihekarttaa yhdistetään. 

Kumpikin  aihekartta  sisältää  aiheen,  jonka  subjekti-indikaattori  on 

http://www.helsinki.fi/yliopisto.  Aiheet  yhdistetään  yhdistesääntöjen  perusteella  ja 

yhdistetyssä  aihekartassa  on  vain  yksi  aihe,  jonka  subjekti-indikaattori  on 

http://www.helsinki.fi/yliopisto.  Tämä  yhdisteaihe  on  perinyt  kaikki  ominaisuutensa 

kummaltakin alkuperäiseltä aiheelta.

Yhdistesääntöjä sovelletaan aihekarttojen yhdistämisen lisäksi  myös kun aihekarttaan 

luodaan uusia aiheita ja aiheita muokataan esimerkiksi subjektitunnisteiden osalta. Kun 

aiheeseen  lisätään  subjektitunniste  niin  seurauksena  voi  olla  aiheen  automaattinen 

yhdistyminen toiseen aiheeseen.

Kuva 30: Esimerkki kahden aihekartan yhdistämisestä.

2.2.8     Aihekarttojen käyttösovelluksia

Aihekartat  kehitettiin alkujaan eri menetelmillä  toteutettujen sähköisten hakemistojen 

yhdistämiseen  [OL03].  Alkuperä  näkyy  vielä  esimerkiksi  aiheiden 

nimeämiskäytännössä  ja  yhdistämissäännöissä.  Aihekarttoja  voidaan  käyttää 
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monipuolisesti  erilaisissa  tiedon  keräämiseen,  hallintaan  ja  julkaisuun  liittyvissä 

sovelluksissa. Aihekarttojen käyttösovelluksia ovat esimerkiksi:

● Aihekartat soveltuvat hyvin inkrementaaliseen tiedon keräämiseen ja erilaisten 

tietoaineistojen  integrointiin.  Kun  subjekti-indikaattorit  harmonisoidaan 

sopivasti,  eri  lähteistä  kerätystä  tiedoista  rakentuu  aihekarttojen 

yhdistämissääntöjen ansiosta eheä tietokokonaisuus. Lisäksi uusien assosiaatio- 

ja  esiintymätyyppien  käyttöönotto  on  helppoa,  mikä  tekee  aihekarttojen 

tietomallista joustavan. Kaikkia yhdisteeseen liitettäviä tietoaineistoja ei tarvitse 

tuntea etukäteen.

● Aihekarttoja voidaan käyttää tietokantojen mallintamiseen.  Pieniä aihekarttoja 

on nopea tuottaa ja varioida esimerkiksi käytettyjen assosiaatiotyyppien suhteen. 

Tietomallia  on  mahdollista  muuttaa  helposti  mallissa  havaittujen  puutteiden 

perusteella.

● Aiheiden  esiintymiksi  on  mahdollista  linkittää  aihekartan  ulkopuolisia 

dokumentteja.  Aihekartta  on  esiintymäjoukon  metaverkko.  Se  sisältää 

dokumentteihin liittyvää, mutta niistä riippumatonta tietoa. Aihekarttoja voidaan 

käyttää esimerkiksi dokumenttien annotointiin.

● Aihekarttoja  voidaan  käyttää  tiedon  julkaisuun.  XTM-aihekarttoja  voidaan 

muuntaa XSL-muunnoksin esimerkiksi HTML-dokumenteiksi.

● Aihekartat soveltuvat hyvin monikielisiin projekteihin. Aihekartoissa on valmis 

tuki aiheiden erikielisille nimille ja esiintymille.

Edellä kuvattuja käyttötarpeita on esimerkiksi WWW-palveluissa ja -portaaleissa sekä 

uutis-,  ontologia-,  julkaisu-  ja  sanastosovelluksissa.  Edellä  esitettyihin 

käyttösovelluksiin palataan myöhemmin kun kartoitetaan OBO-Topic Map -kuvauksen 

käyttösovelluksia. 
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3     OBO-Topic Map-kuvauksen toteutus

3.1     Katsaus OBO-kuvauksiin

Ennen  OBO-Topic  Map-kuvauksen  määrittelyä  esittelen  lyhyesti  muita  OBO-

kuvauskielelle  tehtyjä  kuvausmäärittelyjä  ja -toteutuksia.  OBO-valimosta38 voi ladata 

OBO-ontologian esimerkiksi XML-, RDF-, OWL- tai Prolog-muodossa.

XML (Extensive  Markup  Language)  on  rakenteisten  dokumenttien  esittämiseen 

käytetty  kuvauskieli.  XML-dokumentti  voidaan  esittää  puumaisena  tietorakenteena 

(suunnattu ja syklitön graafi), jossa puun lehdet ovat dokumentin osia ja nimetyt kaaret, 

XML-elementit,  määrittelevät  osan  paikan  dokumentissa.  OBO-XML-kuvaus 

määrittelee  OBO-kuvauskielen  elementit  XML-rakenteiksi  hyvin  suoraviivaisesti. 

Jokaista  lausetta  vastaa  XML-elementti.  XML-elementtien  sisältyvyyssuhteet 

noudattavat  tarkasti  OBO-kuvauskielen  rakenteiden  sisältyvyyssuhteita.  OBO-XML-

muunnoksia  voidaan  tehdä  esimerkiksi  go-perl  -ohjelmalla39.  XML-kuvattuja  bio-

ontologioita  on mahdollista  käsitellä  XML-editorein ja niitä  on mahdollista  muuntaa 

XSL-kuvauksin [XSL] muihin esitysmuotoihin.

RDF (Resource  Description  Framework)  on  tietoresurssien  annotointiin  kehitetty 

tietämyksen  esitysmuoto.  RDF:n  tietomalli  perustuu  subjekti,  predikaatti ja  objekti 

-kolmikoihin  [RDF].  Kolmikko  voidaan  ajatella  esimerkiksi  aihekarttojen 

binääriassosiaationa,  jossa  subjekti  ja  objekti  ovat  esiintyjiä  sekä  predikaatti 

assosiaation tyyppi.  RDF:n tietomalli  on hieman yksinkertaisempi kuin aihekarttojen. 

RDF-kolmikot  voidaan  serialisoida  esimerkiksi  XML-dokumentiksi.  OBO-RDF-

kuvauksessa40 OBO-elementit  kuvataan  RDF-kolmikoiksi  kiinnitettyä 

predikaattisanastoa  käyttäen.  Predikaattisanastossa  on  vastine  jokaiselle  OBO-

elementille ja relaatiolle. RDF-kuvattuja bio-ontologioita voidaan muokata esimerkiksi 

RDF-editorein, kuten Protégélla ja niitä on mahdollista yhdistellä helposti muihin RDF-

ontologioihin.

OWL (Web Ontology Language)  on RDF-kielen laajennus.  OWL-sisältää  rakenteita 

esimerkiksi luokkahierarkkian, luokkien välisten suhteiden sekä rajoitusten esittämiseen 

38http://www.berkeleybop.org/ontologies/
39http://search.cpan.org/~cmungall/go-perl/
40http://www.geneontology.org/GO.format.shtml#RDF-XML
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[OWL].  OWL tunnetaan  erityisesti  semanttisen  webin ontologiakielenä.  OBO-OWL-

muunnos tehdään esimerkiksi  Protégé-ohjelmistoon41 toteutetun  laajennuksen avulla42 

tai  OBO-XML-kuvauksesta  XSL-muunnoksella43.  OBO-OWL-kuvauksia  kehitetään 

tällä hetkellä voimakkaasti.  Kaikkien kehitysprojektien tavoitteena on parantaa OBO-

kuvauskieleen liittyviä  puutteita  ja helpottaa suurien ontologioiden hallintaa.  Vahvan 

semantiikan ansiosta OWL-kuvauksia voidaan käyttää esimerkiksi sovelluksissa, jotka 

edellyttävät  ontologiaan  tehtäviä  päättelykyselyjä.  Erilaiset  OBO-OWL-kuvaukset  on 

listattu lähteessä [OBO2OWL].

Prolog (Programmation  en  Logique)  on  ohjelmointikieli  [SS86],  joka  perustuu  ns. 

loogiseen  ohjelmointiparadigmaan.  Prolog-ohjelma  on  loogisten  aksioomien  ja 

sääntöjen kokoelma. Prolog-ohjelman suorittaminen vertautuu logiikkakyselyyn,  jossa 

selvitetään,  pystytäänkö  kysely  johtamaan  aksioomien  ja  sääntöjen  avulla.  Prologia 

käytetään erityisesti tekoälysovelluksissa. OBO-Prolog-kuvauksessa  OBO-dokumentin 

lauseet  muunnetaan  Prolog-aksioomiksi  ja  -säännöiksi.  Muunnos  toteutetaan  obol-

ohjelmalla44.  Muunnoksen jälkeen  ontologiaan  voidaan  tehdä  kyselyjä,  jotka  olisivat 

muuten hyvin työläitä. Kyselyjen avulla voidaan esimerkiksi havaita ontologian sykliset 

relaatiot.  Prolog-muunnos  mahdollistaa  myös  ontologian  täydentämisen  puuttuvien, 

mutta päättelemällä löydettävien relaatioiden osalta [Mun04].

Yhteenvetona voidaan  sanoa,  että  OBO-muunnoksia  on  määritelty  hyvin  paljon  ja 

OBO-ontologioita on saatavilla näissä kaikissa muodoissa. Muunnosten runsaslukuisuus 

johtunee  ainakin  osittain  OBO-kuvauskielen  yksinkertaisuudesta  ja  heikosta 

määrittelystä. Yksinkertaiselle kuvauskielelle on helppo toteuttaa muunnos ja heikosti 

määritelty kuvauskieli motivoi toteuttamaan muunnoksia. Toisaalta vaikuttaa siltä, että 

bio-ontologioiden  sisältö  ajaa  toteutusteknologian  ohi.  Sisältö  kuvataan  aina 

tarkoituksenmukaisimpaan  muotoon  [Lew04].  Tämä on hyvä  lähtökohta  OBO-Topic 

Map-kuvausta ajatellen.

3.2     OBO-Topic Map-kuvauksen määrittely

Tämän  pro  gradun  tutkimustehtävänä  oli  määritellä  OBO-Topic  Map-kuvaus. 

Seuraavaksi esittelen määrittelemäni kuvauksen. Kuvauksen esittely on jaettu neljään 
41http://protege.stanford.edu/
42http://protege.cim3.net/cgi-bin/wiki.pl?OBOConverter
43http://geneontology.cvs.sourceforge.net/geneontology/go-dev/xml/xsl/oboxml_to_owl.xsl?view=log
44http://www.berkeleybop.org/obol
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vaiheeseen,  OBO-kuvauskielen  rakenteita  noudattaen.  Aluksi  määrittelen  kuvauksen 

OBO-ontologian  alkuosalle.  Tämän  jälkeen  määrittelen  kuvauksen  jokaiselle 

säkeistötyypille: termille, relaatiolle ja instanssille. Korostan tarkastelussa määrittelyyn 

liittyneitä  haasteita  ja  perustelen  eräitä  ratkaisuja.  Kuvauksen  yksityiskohtaiset 

muunnostaulut on esitetty liitteessä 1.

OBO-Topic Map-kuvauksen lähtöjoukko sisältää OBO-ontologioiden elementit. OBO-

ontologioiden elementtejä ovat alkuosa ja säkeistöt. Säkeistöjä on kolmea eri tyyppiä: 

tyyppimäärittelyjä,  termejä  ja  instansseja.  Säkeistö  sisältää  mm.  yksikäsitteisen 

tunnisteen, joukon vaihtoehtoisia tunnisteita, nimen, määritelmän, kommentin, joukon 

synonyymejä  sekä  joukon  nimettyjä  viittauksia  ja  relaatioita  muihin  käsitteisiin. 

Maalijoukko sisältää aihekarttojen elementit.  Aihekarttojen elementtejä ovat aiheet ja 

assosiaatiot.  Aiheen sisäisiä  elementtejä  ovat  subjektitunnisteet,  nimet  ja  esiintymät. 

Assosiaation sisäisiä elementtejä ovat tyyppi ja joukko roolitettuja jäseniä. Kuvassa 31 

on esitetty yleisluontoinen kuvaus lähtö- ja maalijoukosta.

Pro gradun jatkohypoteesina  on,  ettei  OBO-Topic  Map-kuvaus  hävitä  informaatiota. 

Informaatiota  ei  häviä  jos  aihekartaksi  kuvattu  ontologia  voidaan  palauttaa 

alkuperäiseen muotoonsa. Palautus edellyttää käänteistä kuvausta. Käänteinen kuvaus 

on mahdollinen vain jos kuvaus on injektio ts. mitkään lähtöjoukon alkiot eivät kuvaudu 

samalle maalijoukon alkiolle.

Kuva 31: OBO-Topic Map -kuvauksen lähtö- ja maalijoukko.
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3.2.1     Alkuosan kuvaus aihekartaksi

OBO-ontologia koostuu alkuosasta ja joukosta säkeistöjä. Ontologian alkua vastaavaa 

elementtia  ei  ole  aihekartoissa.  Sille  voidaan  kuitenkin  määritellä  aihe.  Alku  on 

ontologiakohtainen.  Eri ontologioiden alkujen halutaan pysyvän aihekartassa erillään, 

joten alkua vastaavan aiheen subjekti ja perusnimi on valittava huolellisesti. Alkuosassa 

määritellään usein ontologiakohtainen oletusnimiavaruus. Muodostin aiheen subjektin ja 

perusnimen tätä oletusnimiavaruutta käyttäen. Subjektitunnisteen malli on

http://www.wandora.org/obo/oletusnimiavaruus/header

Perusnimen malli on

header (oletusnimiavaruus)

Kuvauksessa  luotujen  aiheiden  subjektitunnisteissa  käytetään  yleisesti  samaa  URI-

runkoa http://www.wandora.org/obo/45.

Alkuosa  sisältää  ontologian  yleisiä  ominaisuuslauseita.  Jokainen  lause  koostuu 

lausetunnuksesta ja lausearvosta. Yleisenä periaatteena on, että alun lause muunnetaan 

alkua  vastaavan  aiheen  esiintymäksi,  jossa  lausetunnus  on  esiintymän  tyyppi  ja 

lausearvo  itse  esiintymä.  Sovellusaluetta  käytetään  esiintymässä  käytetyn  kielen 

kuvaamiseen.  OBO-ontologian alun lauseisiin ei  liity kielitietoa.  Sovellusalueen kieli 

voidaan  kuitenkin  vakioda.  Sovellusaluevakioksi  valitsin  englannin  kieltä  vastaavan 

aiheen.  Samaa  sovellusaluevakiota  käytetään  jatkossa  kaikissa  esiintymissä  ja 

muunnelmanimissä.

Joskus OBO-ontologian alkuosa sisältää saman lauseen useampaan kertaan eri arvoilla. 

Tälläinen  moniarvoinen  lause  on  esimerkiksi  remark,  jolla  liitetään  ontologiaan 

vapaamuotoista  tekstiä.  Moniarvoisten lauseiden järjestys  ei  ole yhdentekevä.  Kaikki 

OBO-ontologian  alun  lauseet  ovat  yksirivisiä  ts.  lausearvot  eivät  sisällä 

rivinvaihtomerkkejä. Lauseiden arvot voidaan latoa peräkkäin samaan esiintymään. Jos 

arvojen väliin laitetaan rivinvaihto, voidaan lauseiden alkuperäinen järjestys palauttaa.

45Erilaisten URI-runkojen käytölle OBO-Topic Map-kuvauksessa ei ole teknisiä esteitä. Aihekartat 
mahdollistavat useamman subjektitunnisteen käytön samassa aiheessa. Esimerkiksi OBO-OWL 
-kuvauksissa käytetään yleisesti URI-runkoa http://purl.org/obo/owl/. OWL-kuvauksissa käytettyjen URI-
tunnisteiden lisääminen OBO-Topic Map -muunnokseen saattaisi olla hyödyllistä jos muunnoksessa 
syntyvä aihekartta on tarkoitus myöhemmin yhdistää OWL-ontologiaan.
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Joitakin  OBO-ontologian  alkuosan  lausearvoja  käytetään  säkeistöjä  tulkittaessa. 

Tälläinen ominaisuus esimerkiksi subsetdef, jolla määritellään kategoria OBO-termeille. 

Kategoriamäärittely sisältää  kategorian  nimen (category name) ja kuvailun (category 

description).  Esiintymäkuvauksen  sijaan  subsetdef-määrittely  käsitellään  seuraavasti. 

Subsetdef-määrittelyn kuvaamalle kategorialle luodaan aihe subjektitunnisteella:

http://www.wandora.org/obo/category_name

Annetaan kategorialle luodulle aiheelle perusnimeksi

category_description (category_name)

OBO-ontologian alkuosan  import-lauseella liitetään ontologiaan ulkopuolinen, lauseen 

arvona  olevan  URL-osoitteen  osoittama  OBO-ontologia.  Import-lauseen  viittaama 

OBO-ontologia  muunnetaan  aihekartaksi  ja  yhdistetään  aihekarttojen 

yhdistämissääntöjä  soveltaen  käsiteltävänä  olevaan  aihekarttaan.  Liitteessä  1  on 

kuvauksen yksityiskohtaiset muunnostaulut.

Kuvassa  32 on esitetty esimerkkinä geeniontologian alun Topic Map-kuvaus. Kuvan 

yläosassa  on  alku  OBO-muodossa.  Kuvan  alaosassa  on  alun  Topic  Map-kuvaus. 

Harmaan  ympyrät  ovat  aiheita.  Aiheen  vieressä  on  perusnimi.  Ympyröiden  väliset 

kaaret  ovat  assosiaatioita.  Kuvassa  on  yläluokka-alaluokka-  ja  luokka-instanssi 

-assosiaatioita.  Yläluokka-alaluokka  -assosiaatiokaaren  päässä  on  kolmio.  Luokka-

instanssi -assosiaatiokaaren päässä on salmiakkikuvio.  Tekstiesiintymät  on kiinnitetty 

aiheeseen katkoviivalla. Katkoviivan vieressä on esiintymän tyyppi.

Alkuosan lisäksi OBO-ontologia sisältää joukon säkeistöjä. OBO-ontologia voi sisältää 

relaatio-,  termi-  ja  instanssisäkeistöjä.  Yleisenä  periaatteena  on,  että  säkeistössä 

käsiteltävän subjektin konkretisointi tuottaa ainakin yhden aiheen. Säkeistön sisältämät 

lauseet  kuvautuvat  tämän  aiheen  elementeiksi,  kuten  subjektitunnisteiksi,  nimiksi  ja 

esiintymiksi  sekä  assosiaatioiksi,  jos  lauseen  arvo  konkretisoituu  itse  aiheeksi. 

Seuraavaksi tarkastelen säkeistöelemettien kuvauksia säkeistötyyppi kerrallaan.
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Kuva 32: Geeniontologian alun Topic Map -kuvaus.
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3.2.2     Termisäkeistön kuvaus aihekartaksi

Termisäkeistö määrittelee OBO-ontologiaan termin. Termisäkeistön  tunnus on  Term. 

Termisäkeistö sisältää aina id-lauseen, jonka arvo identifioi yksikäsitteisesti säkeistössä 

käsiteltävän termin. Id-lauseen arvo soveltuu hyvin aiheen tunnisteeksi. Lauseen arvo ei 

kuitenkaan  ole  URI  vaan  muodostuu  tunnisteavaruuden  tunnuksesta  ja  yksilöllisestä 

numerosarjasta46.  Id-lauseen  arvo  muunnetaan  URI:ksi  liittämällä  se  tiedostonimeksi 

vakiomuotoiseen URI-osoitteeseen seuraavasti:

http://www.wandora.org/obo/id

Muodostettua  URI-tunnistetta  voidaan  käyttää  aihekartassa  termisäkeistöä  vastaavan 

aiheen tunnisteena. Samaa menetelmää käytetään jatkossa kaikkien termi-, relaatio- ja 

instanssitunnisteiden muodostamiseen.  Identtisestä menetelmästä  on seurauksena, että 

saman  id-tunnisteen  jakavat  termit,  relaatiot  ja  instanssit  yhdistyvät  aihekarttojen 

yhdistämissääntöjen ansiosta.

Termisäkeistö  voi  sisältää  ensisijaisen  tunnisteen  lisäksi  useampia  vaihtoehtoisia 

tunnisteita.  Vaihtoehtoiset  tunnisteet  määritellään  alt_id-lausein.  Lauseen  arvo  on 

tunniste. Tunnisteen muoto on sama kuin ensisijaisen tunnisteen. Tuntuisi luonnolliselta 

lisätä  vaihtoehtoiset  tunnisteet  säkeistöaiheen  subjektitunnisteiksi  ts.  vahvistaa 

säkeistöaiheen  konkretisointia.  Näin  teinkin  aluksi,  mutta  koemuunnoksia  tehdessäni 

huomasin,  että  OBO-ontologia  saattoi  sisältää  vaihtoehtoista  tunnistetta  vastaavan 

säkeistön  ts.  OBO-ontologiassa  oli  säkeistö,  jonka  ensisijainen  tunniste  oli  toisessa 

säkeistössä  toissijaisena  tunnisteena.  Tämän  seurauksena  säkeistöjä  vastaavat  aiheet 

yhdistyivät  aihekarttojen  yhdistymissääntöjen  perusteella.  Yhdisteaihe  sisälsi 

kummankin säkeistön tiedot sekaisin, eikä esimerkiksi relaatioiden alkuperää ollut enää 

mahdollista  erottaa.  Yhdistymisen  seurauksena  informaatiota  hävisi,  eikä  käänteinen 

muunnos  ollut  mahdollinen.  Olikin  mietittävä  vaihtoehtoinen  kuvaus  vaihtoehtoisille 

tunnisteille.

Vaihtoehtoiselle  tunnisteelle  luodaan  oma  aihe  ja  aihe  yhdistetään  kaksipaikkaisella 

assosiaatiolla  säkeistöä  vastaavaan  aiheeseen.  Vaihtoehtoiselle  tunnisteelle  luotavan 

aiheen  subjektitunniste  koostetaan  edellä  kuvatulla  tavalla  liittämällä  alt_id-lauseen 

arvo  URI-runkoon.  Jokaista  alt_id-lausetta  kohti  syntyy  yksi  uusi  aihe  ja 

46Esimerkiksi GO:0000004
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kaksipaikkainen  assosiaatio  säkeistöä  vastaavan  aiheen  ja  toissijaisesta  tunnisteesta 

luodun aiheen välille.  Assosiaation tyyppi  on  alt-id ja roolit  term sekä  alt-id.  Koska 

vaihtoehtoista  tunnistetta  vastaavasta  aiheesta  ei  tiedetä  tunnisteen  lisäksi  muita 

yksityiskohtia, kuten nimeä, vaihtoehtoista tunnistetta vastavaava aihe jää tyngäksi, jota 

täydennetään myöhemmin jos ontologia sisältää sille lisämäärittelyjä.

Termillä on aina nimi. Nimi annetaan  name-lauseella. Nimi ei kuitenkaan välttämättä 

ole  yksikäsitteinen  vaan  sama  nimi  saattaa  esiintyä  myös  toisella  termillä.  Näin  on 

esimerkiksi  OBO-ontologioissa,  joissa  käsitellään  saman  biologisen  luokan 

aikamuutoksia47.  Nimi  ei  sovellu  yksinään  säkeistöä  vastaavan  aiheen  perusnimeksi, 

sillä perusnimi kuuluu aihekarttojen yhdistesääntöjen piiriin. Nimen ja id:n yhdistelmä 

sen sijaan on yksikäsitteinen.  Niinpä  voimme antaa  termisäkeistöä  vastaavan aiheen 

perusnimeksi näiden yhdistelmän seuraavasti:

nimi (id)

Aiheen muunnelmanimet eivät kuulu yhdistesääntöjen piiriin ja säkeistössä määritelty 

nimi soveltuu hyvin säkeistöä vastaavan aiheen muunnelmanimeksi. Muunnelmanimen 

näkyvyysalueeksi  soveltuu  hyvin  aihekarttastandardin  määrittelemä  näyttönimi  ja 

englanninkieli.

OBO-synonyymilauseilla  määritellään  termille  vaihtoehtoisia  nimiä.  OBO-

synonyymillä  voi  olla  tyyppi,  soveltamisalue  ja  joukko  lähteitä.  Periaatteessa 

synonyymi olisi mahdollista esittää aihekarttojen muunnelmanimillä, siten että tyyppi, 

soveltamisalue  ja  lähteet  paketoitaisiin  muunnelmanimen  näkyvyysalueeseen.  Koska 

lähteet ovat usein erilaisia niin muunnelmanimistä tulisi näkyvyysalueen suhteen hyvin 

erilaisia.  Näkyvyysalueen  suhteen  erilaisia  muunnelmanimiä  on vaikea  hallita.  Tästä 

johtuen OBO-synonyymeja ei kuvata muunnelmanimiksi.

OBO-synonyymilauseet  muunnetaan  assosiaatioiksi,  joissa  on  esiintyjinä  termiä 

vastaava aihe ja synonyymitekstistä luotu aihe. Assosiaation tyyppi on synonym ja roolit 

term sekä synonym. Jos synonyymilauseessa on mukana synonyymin soveltamisalue ja 

tyyppi,  myös  nämä  lisätään  mukaan  esiintyjiksi  synonyymiassosiaatioon. 

Soveltamisalueen  rooli  on  scope.  Tyypin  rooli  on  type.  Jos  synonyymilauseessa  on 

määritelty synonyymin lähdetieto kuvailuineen myös nämä liitetään mukaan esiintyjiksi 

synonyymiassosiaatioon.  Lähdetiedon  rooli  on  author ja  lähteen  kuvailu  dbxref-
47 Esimerkiksi human-dev-anat-staged.obo
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description.  Täydellisessä  synonyymiassosiaatiossa  on  kuusi  esiintyjää.  Jos 

synonyymilauseessa  on  useampia  lähteitä,  jokaiselle  lähteelle  luodaan  oma 

synonyymiassosiaatio.

Termisäkeistö  voi  sisältää  termin  tekstuaalisen  määrittelyn.  Määrittely  annetaan  def-

lauseella. Määrittely liitetään säkeistöä vastaavaan aiheeseen esiintymäksi. Esiintymän 

tyypiksi valitaan  def ja näkyvyysalueeksi englannin kieltä vastaava aihe. Määrittelyyn 

voi  liittyä  useampia  lähdetietoja.  Lähdetieto  on  kaksiosainen.  Se  sisältää  lähteen 

tunnisteen  sekä  vapaamuotoisen  kuvailun.  Lähdetunnisteelle  ja  -kuvailulle  luodaan 

kummallekin  aihe.  Lähdetunniste  ja  -kuvailu  yhdistetään  OBO-säkeistöä  vastaavaan 

aiheeseen kolmepaikkaisella assosiaatiolla, jonka esiintyjiä ovat termi, lähdetunniste ja 

lähteen  kuvaus.  Assosiaation  tyyppi  on  def ja  roolit  term,  author sekä  author-

description. Jos lähde ei sisällä kuvailua, assosiaatio on kaksipaikkainen. Jos lähdettä ei 

ole määritelty lainkaan, jätetään koko assosiaatio luomatta. 

Tekstuaalinen  määrittely  ja  sen  lähde  kuvataan  aihekartoissa  erilaisilla  elementeillä, 

esiintymin ja assosiaatioin. Tälläinen kahtiajakautunut määrittely herättää kysymyksiä. 

Eikö olisi ollut parempi käyttää samaa elementtiä määrittelyn ja lähteiden kuvaamiseen. 

Perustelen  seuraavaksi  kahtiajakautunutta  käytäntöä  määrittelyn  kuvaamisessa.  Def-

lauseen vaihtoehtoisia kuvaustapoja aihekartoiksi on kolme:

• Kuvataan  määrittely  ja  sen  lähteet  ainoastaan esiintymiä  käyttäen.  Tämä 

vaihtoehto  ei  muunna  lähdettä  aiheeksi  vaan  käsittelee  sitä  vapaamuotoisena 

tekstinä. Lähteitä on määrittelyihin verrattuna yleensä vähän, ts. samaa lähdettä 

käytetään  useammassa  määrittelyssä.  Vaihtoehto  olisi  tarkoittanut,  että 

kuvauksessa syntyvässä aihekartassa on lukuisa määrä identtisiä esiintymiä. 

• Kuvataan  määrittely  ja  sen  lähteet  ainoastaan yhdellä  monipaikkaisella 

assosiaatiolla.  Tässä  tapauksessa  määrittelyteksti  on  konkretisoitava  aiheeksi, 

jotta  sitä  voitaisiin  käyttää  assosiaation  esiintyjänä.  Koska  kaikki 

määrittelytekstit  ovat  erilaisia,  vaihtoehto  olisi  tarkoittanut,  että  kuvaukseen 

syntyy aiheita, jotka säilövät vapaamuotoista tekstiä.

• Kuvataan  määrittely  ja  sen  lähteet  yhdellä  aiheella,  joka  on  assosioitu 

määriteltävään  kohteeseen.  Tässä  vaihtoehdossa  määrittely  paketoidaan 

lähdetietoineen  yhteen  aiheeseen.  Ongelmaksi  muodostui  lähteiden 
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vapaamuotoiset  kuvaukset.  Sama  lähde  saatettiin  kuvailla  ontologiassa 

useammalla  eri  tavalla.  Kun kuvailu  on  kiinni  määrittelyssä,  vaihtoehto  olisi 

tarkoittanut informaation häviämistä ja käänteisen muunnoksen vaikeutumista.

Termisäkeistö  voi  sisältää  vapaamuotoisen  tekstikommentin.  Kommentti  annetaan 

comment-lauseella.  Kommentti  muunnetaan  säkeistöä  vastaavaan  aiheeseen 

tekstimuotoiseksi  esiintymäksi.  Esiintymän  tyypiksi  valitaan  comment ja 

näkyvyysalueeksi englanninkieli.

Subset-lause muunnetaan kaksipaikkaiseksi assosiaatioksi, jossa toisena esiintyjänä on 

säkeistöä  vastaava  aihe  ja  toisena  subset-lauseen  arvoa  vastaava  kategoria-aihe. 

Assosiaation tyyppi on subset ja rooleina subset sekä term. OBO-ontologiassa käytetyt 

kategoriat  määritellään  alkuosassa.  Jos  ontologiassa  käytetään  määrittelemätöntä 

kategoriaa, tulisi jäsentimen antaa virheilmoitus. Subset-lausetta käsiteltäessä ei lauseen 

arvoa  vastaavaa  kategoria-aihetta  luoda  automaattisesti  vaan  kategoria-aiheen 

olemassaolo  tarkistetaan.  Jos  kategoria  määritellään  ontologian  alkuosassa,  sille  on 

luotu kategoria-aihe aikaisemmin muunnoksen aikana. Muussa tapauksessa kyseessä on 

määrittelemätön kategoria.

Termisäkeistön  sisältämä  namespace-,  xref-,  consider- ja  replaced_by-lause 

muunnetaan  kaksipaikkaiseksi  assosiaatioksi,  jonka  tyyppi  ja  lausearvoa  vastaavan 

esiintyjän rooli on johdettu lausetunnuksesta. Säkeistöä vastaavan aiheen rooli on term. 

Koska  lausearvo  on  tunniste,  jää  siitä  luotava  aihe  tyngäksi  esimerkiksi  nimen, 

määritelmän  ja  relaatioiden  osalta.  Lauseen  arvoa  vastaava  aihe  tullaan  kuitenkin 

myöhemmin generoimaan uudelleen kun tunnistetta vastaava säkeistö tulee käsittelyyn. 

Kun aiheiden subjektitunnisteet muodostetaan samalla menetelmällä, yhdistyvät aiheet 

automaattisesti aihekarttojen yhdistämissääntöjen nojalla ja aihe täydentyy.

Termisäkeistön sisältämän is_obsolete-lauseen arvo tarkistetaan ja jos se on tosi (true), 

niin  termiaiheelle  merkitään  tyypiksi  ennalta  luotu  is-obsolete-aihe.  Aihekarttaan  ei 

siten talleteta lainkaan tietoa jos  is_obsolete-lauseen arvo on jotain muuta kuin  true. 

Tälläinen muunnos ei hävitä informaatiota, sillä lausearvo false vastaa tilannetta, jossa 

koko lause olisi vakiintuneen tavan mukaisesti jätetty pois säkeistöstä.

Vastaavalla tavalla  muodostetaan kaikki termisäkeistön relaatiolauseiden Topic Map-

kuvaukset  is_a-lausetta  lukuunottamalla.  Is_a-lause  muunnetaan  yläluokka-
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alaluokkarelaatioksi  käyttäen aihekarttastandardin [XTM] mukaista assosiaatiotyyppiä 

sekä rooleja.

Myös  relationship-lause  käsitellään  hieman  poikkeuksellisesti. Relationship-lauseen 

laatu  tarkennetaan  erillisellä  määreellä.  Jos  relaation  laatu  halutaan  mukaan 

aihekarttaan,  niin  aiemmin  esitelty  Topic  Map-kuvaus  tuottaisi  kolmepaikkaisen 

assosiaation,  jossa  yhtenä  esiintyjänä  olisi  aina  relationship.  Esiintyjän  lisääminen 

kaikkiin assosiaatioihin on turhaa, sillä erillinen relaatiomääre identifioi yksikäsitteisesti 

relaation.  Tästä  johtuen   Relationship-lause  muunnetaan  kaksipaikkaiseksi 

assosiaatioksi,  jonka  tyyppi  on  suhteen  laadun  tarkentava  määre  ja  roolit  term ja 

related-term.

Edellä  on  määritelty  runsaasti  erilaisia  assosiaatiotyyppejä  ja  -rooleja  sekä 

esiintymätyyppejä, kuten term,  replaced_by ja related-term. Kaikki nämä ovat aiheita. 

Tyyppejä ja rooleja vastaavan aiheen perusnimi on kursivoitu teksti ja subjektitunniste 

muodostetaan perusnimen avulla lisäämällä siihen URI-runko http://www.wandora.org/

obo/schema/. Esimerkiksi roolin term subjektitunniste on http://www.wandora.org/obo/ 

schema/term.  Kun  tyyppien  ja  roolien  subjektirunko  on  erilainen  kuin  ontologian 

sisältämien  termien  niin  termit  eivät  vahingossa  sekoitu  tai  yhdisty  tyyppi-  ja 

rooliaiheisiin.  Jatkossa  assosiaatioiden  tyyppiä  ja  roolia  sekä  esiintymien  tyyppiä 

vastaavat aiheet muodostetaan aina samalla tavalla.

Kuvassa 33 on esitetty esimerkkinä geeniontologian yhden termisäkeistön Topic Map-

kuvaus. Kuvattu termi on GO:0043292.  Termisäkeistö on kuvan yläosassa. Topic Map-

kuvaus  on  sijoitettu  alas.  Kuvan  harmaan  ympyrät  ovat  aiheita.  Aiheen  viereen  on 

kirjattu  aiheen  perusnimi.  Ympyröiden  väliset  kaaret  ovat  assosiaatioita.  Yläluokka-

alaluokka-assosiaatiot  on  merkitty  kaaren  alaluokkapäähän  piirretyllä  kolmiolla. 

Luokka-instanssi-assosiaatiot  on  merkitty  kaaren  instanssipäähän  merkityllä 

salmiakkikuviolla.  Muiden  assosiaatioiden  tyyppi  on  kirjoitettu  kaaren  viereen. 

Selkeyden  vuoksi  assosiaatioroolit  on  jätetty  kuvasta  pois.  Kolmepaikkaiset 

synonyymiassosiaatiot on nivelletty pienellä täytetyllä ympyrällä.  Tekstiesiintymät on 

yhditetty aiheeseen katkoviivalla. Esiintymän tyyppi on kirjattu katkoviivan viereen.
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Kuva 33: Geeniontologian termin GO:0043292 Topic Map -kuvaus.

3.2.3     Relaatiosäkeistön kuvaus aihekartaksi

Relaatiosäkeistö  määrittelee  ontologiaan  relaation.  Relaatioita  käytetään 

termisäkeistöissä relationship-lauseiden määreinä. Relaatiosäkeistön tunnus on Typedef. 

Relaatiosäkeistö voi sisältää monia samoja lauseita kuin termisäkeistö. Nämä lauseet on 

lueteltu  luvun  2.1.4  kuvassa  21.  Näiden  lauseiden  aihekarttakuvaus  on  sama  kuin 

vastaavien  termilauseiden.  Erona  on  ainoastaan  assosiaatioroolin  term käyttö. 

Relaatiolauseiden aihekarttakuvauksissa käytetään roolin term sijaan roolia typedef.
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Muut  relaatiosäkeistön  lauseet  muunnetaan  kaksipaikkaisiksi  assosiaatioiksi,  joiden 

tyyppi  ja  lausearvoa  vastaavaan  esiintyjän  rooli  on  johdettu  lausetunnuksesta. 

Säkeistökäsitteen  rooli  on  aina  typedef.  Tarkastellaan  esimerkiksi  domain-lausetta. 

Domain-lause kiinnittää relaation käyttöalueen.  Domain-lauseen arvo on käyttöalueen 

nimi.  Käyttöalueen  nimi  muunnetaan  aiheeksi.  Domain-lause  muunnetaan 

kaksipaikkaiseksi assosiaatioksi, jonka tyyppi on domain ja roolit typedef ja domain.

OBO-kuvauskielellä  on  mahdollista  määritellä  relaation  semanttisia  ominaisuuksien. 

Esimerkiksi  is_transitive-lauseella relaatio määritellään transitiiviseksi. Transitiivisyys 

vaikuttaa  relaation  myöhempään  käyttöön.  Transitiivisyyden  lisäksi  relaation 

myöhempään  käyttöön  vaikuttavia  relaatio-ominaisuuksia  ovat  syklisyys, 

antisymmetrisyys,  symmetrisyys  ja  refleksiivisyys.  Topic  Map  -standardissa  ei  ole 

mahdollista  määritellä  assosiaatioita  aidosti  transitiivisiksi,  syklisiksi, 

antisymmetrisiksi,  symmetrisiksi  tai  refleksiivisiksi.  OBO-ontologian  relaatio-

ominaisuuslauseiden  Topic  Map-kuvaukset  eivät  oikeasti  rajoita  relaatioiden  käyttöä 

aihekartassa.  Relaatio-ominaisuuslauseiden  muunnokset  säilyttävät  lauseen 

informaation, mutta muunnoksilla ei ole aihekartassa samaa semantiikkaa kuin OBO-

kuvauksissa.

3.2.4     Instanssisäkeistön kuvaus aihekartaksi

Instanssisäkeistö  määrittelee  termiluokalle  jäsenen  eli  instanssin.  Instanssisäkeistön 

tunnus  on  Instance.  Instanssisäkeistö  voi  sisältää  esimerkiksi  instance_of- ja 

property_value-lauseita.  Kuten  relaatiosäkeistössä,  instanssisäkeistön  lauseet 

muunnetaan  kaksipaikkaisiksi  assosiaatioiksi,  joiden  tyyppi  ja  lausearvoa  vastaavan 

aiheen  rooli  on  johdettu  lausetunnuksesta.  Säkeistöaiheen  rooli  on  aina  instance. 

Liitteessä 1 on täydellinen instanssisäkeistölauseiden muunnostaulu.

Lisäksi instanssisäkeistö voi sisältää eräitä samoja lauseita kuin termisäkeistö.  Nämä 

lauseet on lueteltu luvun 2.1.5 kuvassa 22. Näiden lauseiden aihekarttakuvaus on sama 

kuin  vastaavien  termilauseiden.  Erona  on  ainoastaan  assosiaatioroolin  term käyttö. 

Instanssilauseiden  aihekarttakuvauksissa käytetään  roolin  term sijaan roolia  instance. 

Näin esimerkiksi xref-lauseen muunnos on kaksipaikkainen assosiaatio, jonka tyyppi on 

xref ja roolit instance sekä xref.
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3.3     OBO-Topic Map-kuvauksen ohjelmistototeutus

Toteutin  edellä  määritellyn  OBO-Topic  Map  -kuvauksen  ohjelmistolaajennukseksi 

Wandoraan.  Wandora  on  Grip  Studios  Interactive  Oy:ssä  kehitetty 

tietämyseditoriohjelmisto.  Wandoran  sisäinen  tietomalli  perustuu  aihekarttoihin. 

Ohjelmalla  luodaan,  muokataan  ja  julkaistaan  aihekarttoja.  Wandora  on  avoimen 

lähdekoodin48 työpöytäohjelmisto.  Kuka  tahansa  voi  siten  tutustua  ohjelmisto-

toteutukseen. Wandora on toteutettu Java-ohjelmointikielellä49 (versio 6).

3.3.1     Yleisarkkitehtuuri

Wandoran  ohjelmistoarkkitehtuuri  on  kerroksittainen  (layered).  Arkkitehtuurissa  on 

kolme kerrosta: 

● Käyttöliittymä

● Sovellus

● Aihekartta 

Käyttöliittymäkerros vastaanottaa käyttäjän ohjauskomennot (Kuva 34, 1) ja välittää ne 

edelleen  sovellukselle.  Sovellus  sisältää  muunneltavan  työkalukehyksen  (white-box 

framework) ja joukon työkalukehyksen mukaisia työkaluluokkia (Kuva  34, 3). Kukin 

työkalu  toteuttaa  yhden  toiminnallisuuden.  Työkalukehys  tarjoaa  käyttörajapinnan 

takaisin  sovellukseen  (Kuva  34,  4)  sekä  aihekarttoihin  (Kuva  34,  5).  Wandoran 

aihekarttakerros sisältää yhden tai useamman aihekartan.

Kuva 34: Wandoran yleisarkkitehtuuri.

48General Public License (GPL)
49http://java.sun.com
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3.3.2     Työkaluluokat

Lähes kaikki  Wandoran toiminnallisuudet  on toteutettu  työkaluluokilla.  Muunneltava 

työkalukehys (WandoraTool) määrittelee yhtenäisen tavan 

● suorittaa työkalu

● välittää työkalulle suorituskonteksti

● kytkeä työkalu Wandoran käyttöliittymään

Lisäksi  työkalukehys  tarjoaa  takaisinkutsurajapinnan  sovellukseen  ja  aihekarttoihin. 

Työkaluluokka toteutetaan laajentamalla (extends) esimerkiksi abstrakti työkaluluokka. 

Wandora  sisältää  joukon  abstrakteja  työkaluluokkia,  jotka  on  erityisesti  tarkoitettu 

omien  työkalujen  toteuttamiseen.  Yksinkertainen  työkalu  voidaan  toteuttaa 

laajentamalla AbstractAdminTool-luokka. Aihekarttamuunnoksia tekevä luokka voidaan 

toteuttaa  laajentamalla  AbstractImportTool.  Kuvassa  35 on  esitetty  Wandoran 

työkalukehys ja kaksi kehyksen toteuttavaa esimerkkiluokkaa UML-kaaviona. Kuvasta 

on selkeyden vuoksi jätetty pois palvelujen argumentit.

Työkalun suoritus tapahtuu aina execute-metodilla (Kuva 34, 2). Metodia ei kutsuta itse 

sovelluksesta  vaan  suoritus  saapuu  metodiin  automaattisesti  Wandoran 

WandoraToolActionListener -luokalta50.  Execute-metodi  saa  argumenttina  Wandora-

sovelluksen  (Wandora)  sekä  suorituskontekstin  (Context).   Suorituskonteksti  vastaa 

käyttöliittymäelementtiä, jossa työkalun suoritus käynnistyi.

Kuva 35: Wandoran työkalukehys.
50implements java.awt.event.ActionListener
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3.3.3     Topic Map -malli ja -rajapinta

Wandoran  aihekarttatoteutus  eroaa  hieman  aihekarttastandardista  [ISO13250]. 

Keskeisimpiä eroja ovat

● Wandoran aihekarttatoteutus on kerroksellinen (layered Topic Maps).

● Wandoran  aihekarttatoteutuksessa  aiheella  voi  olla  vain  yksi  perusnimi,  eikä 

perusnimellä ole näkyvyysaluetta tai tyyppiä.

● Wandoran  aihekarttatoteutuksessa  aiheella  voi  olla  vain yksi  muunnelmanimi 

kutakin  tyyppiä  ja  näkyvyysaluetta  kohti  ts.  aiheella  ei  voi  olla  kahta 

muunnelmanimeä samalla tyypillä ja näkyvyysalueella.

● Wandoran aihekarttatoteutuksessa assosiaatioissa ei ole näkyvyysaluetta.

● Wandoran  aihekarttatoteutuksessa  assosiaatio  voi  sisältää  yhden  esiintyjän 

kutakin  roolia  kohden ts.  saman  assosiaation  kahdella  esiintyjällä  ei  voi  olla 

sama rooli.

● Wandoran  aihekarttatoteutuksessa  esiintymä  on  aina  tekstimuotoinen  ja  sitä 

säilytetään aihekartan sisällä.

Wandoran kerroksellinen aihekarttatoteutus on muunneltava kehys ja joukko kehyksen 

toteutuksia (Kuva 36). Kehykseen kuuluu kolme abstraktia luokkaa: Topic, Association 

ja  TopicMap.  Topic on  aihekartan  aihetta  vastaava  luokka Wandorassa.  Se säilyttää 

aiheen subjektitunnisteet,  -indikaattorit,  nimet ja esiitymät.  Lisäksi  se sisältää joukon 

aiheen muokkaamiseen tarkoitettuja palveluja. Tälläisiä palveluja ovat mm.

● Subjekti-indikaattorien  listaaminen  (getSubjectIdentifiers),  lisääminen 

(addSubjectIdentifier) ja poistaminen (removeSubjectIdentifier).

● Perusnimien tulostaminen (getBaseName) ja asettaminen (setBaseName).

● Muunnelmanimien  tulostaminen  (getVariant,  getDisplayName,  getSortName, 

getName) ja asettaminen (setVariant, setDisplayName).

● Esiintymien  tulostaminen  (getData),  asettaminen  (setData)  ja  poistaminen 

(removeData).
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Association on  aihekarttojen  assosiaatiota  vastaava  luokka  Wandorassa.  Se  säilyttää 

assosiaation  tyypin,  roolit  ja  esiintyjät.  Lisäksi  luokka  määrittelee  joukon 

assosiaatioiden käsittelemiseen tarkoitettuja palveluja. Tälläisiä palveluja ovat mm.

● Assosiaation tyypin listaaminen (getType) ja asettaminen (setType).

● Esiintyjän  poimiminen  (getPlayer),  lisääminen  (addPlayer)  ja  poistaminen 

(removePlayer).

TopicMap on Wandoran vastineluokka aihekartalle. Se säilyttää aihekartan kaikki aiheet 

ja assosiaatiot.  Lisäksi  sen palveluilla aihekartta  on esimerkiksi  mahdollista tallentaa 

XTM- tai LTM-dokumentiksi.

Wandoran  aihekarttakehyksellä  on  kolme  erilaista  toteutusta:  Memory,  Layered ja 

Database. Memory-toteutus sisältää muistinvaraisen aihekartan, aiheen ja assosiaation. 

Layered-toteutus  sisältää  kerroksellisen  aihekartan,  aiheen  ja  assosiaation. 

Kerroksellinen aihekartta  on pinoon järjestetty kokoelma aihekarttoja.  Kerroksellinen 

aihe  on  yhdistesääntöjen  mukaan  koottu  kokoelma  pinon  aiheita.  Kerroksellinen 

assosiaatio on kerroksellisten aiheiden välinen assosiaatio. Wandora käyttää oletuksena 

kerroksellista aihekarttaa. Database-toteutus sisältää tietokantaan talletetun aihekartan, 

aiheen ja assosiaation.
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Kuva 36: Wandoran aihekarttakehys ja -toteutukset.  
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3.3.4     OBO-jäsennin ja -aihekarttamuunnin

OBO-aihekarttakuvauksen  toteutus  on  edellä  kuvattua  työkalukehystä  laajentava 

OBOImport.  OBOImport perii  työkalukehyksestä  mm.  tiedoston  latauspalvelun 

(importFile).  OBOImport on  itsessään  hyvin  yksinkertainen.  Kaikki  OBO-tiedoston 

jäsentämiseen liittyvä toiminnallisuus on paketoitu sisäluokkiin. OBO-jäsenninluokkana 

toimii  OBOParser. OBO-kuvauskielen rakenne on heikosti määritelty, eikä jäsentimen 

toteutukseen käytetty automaatteja, kuten lex51 ja yacc52 vaan jäsennin toteutettiin käsin. 

OBOParser  käyttää apuluokkia  OBO-dokumentin  sisältämien  elementtien 

jäsentämiseen ja välitallennukseen. Apuluokkia ovat

● Header välitallentaa OBO-dokumentin alkuosan.

● Stanza välitallentaa OBO-dokumentin säkeistön.

● TagValuePair välitallentaa OBO-dokumentin lauseen.

● RelatedTerm jäsentää ja välitallentaa  OBO-dokumentin  lausearvon sisältämän 

tunnisteen  ja  tarkenteen.  Esimerkiksi  relationship-lauseen  arvo  jäsennetään 

RelatedTerm-luokalla.

● Synonym jäsentää ja välitallentaa säkeistön synonym-lauseen arvon.

● Definition jäsentää ja välitallentaa säkeistön def-lauseen arvon.

● Category jäsentää ja välitallentaa alkuosan subsetdef-lauseen arvon.

● Dbxrefs ja Dbxref jäsentävät ja välitallentavat säkeistön lausearvon mahdollisesti 

sisältämät dbxref-tarkenteet.

OBO-aihekarttakuvaukseen käytetyt vakiot ja kirjastomaiset palvelut on sijoitettu OBO-

luokkaan. Tälläisiä vakioita ja palveluja ovat esimerkiksi subjektitunnisteiden rungot ja 

palvelun, jotka tuottavat subjektitunnisteita eri käyttötarkoituksiin. OBOParser ja OBO 

käyttävät työkalukehyksen  tarjoaman  rajapinnan  kautta  suoraan  Wandoran 

aihekarttakehystä. Kuvassa 37 on esitetty OBO-jäsentimen suhde muihin luokkiin.

51http://en.wikipedia.org/wiki/Lex_programming_tool
52http://en.wikipedia.org/wiki/Yacc
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Kuva 37: OBOImport sisäluokkineen toteuttaa OBO-jäsentimen ja -muuntimen.
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Jäsennin  käynnistetään  parse-metodilla.  Jäsentimen  käynnistää  OBOImport  kun 

Wandoran käyttöliittymässä on tapahtunut aktivoiva toimenpide. Kuvassa 38 on kuvattu 

sekvenssikaaviona  karkeasti  jäsentimen  aktivointiin  johtavat  toimenpiteet  sekä 

yleiskuvaus  jäsentimen  toiminnasta.  Selkeyden  vuoksi  jäsennyksessä  käytettyjä 

apuluokkia on jätetty kuvasta pois.

Kuva 38: OBO-aihekarttakuvauksen toteuttavan OBOImport-luokan toiminta.

Jäsentimen toimintaa voidaan kuvata yksinkertaisella algoritmilla:

Jos tiedostossa vielä rivejä niin
  lue rivi.
  Jos rivi on säkeistön tyyppi niin
    käsittele edellinen säkeistö,
    luo uusi väliaikainen säkeistö ja 
    laita säkeistön tyyppi talteen väliaikaiseen säkeistöön.
  Muutoin
    erottele rivistä lausetunnus, -arvo ja kommentti ja
    säilö erotellut tiedot väliaikaiseen säkeistöön.

Samassa algoritmissa käsitellään  myös  OBO-dokumentin  alkuosa,  ikäänkuin alkuosa 

olisi säkeistön erikoistapaus. Säkeistön käsittely haarautuu säkeistön tyypin perusteella 

processTypedefStanza-,  processTermStanza-  ja  processInstanceStanza-aliohjelmiin. 

Näiden kaikkien toiminta voidaan kuvata seuraavasti
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Luo säkeistölle aihe
Jos säkeistössä on vielä lauseita niin
    ota lause käsittelyyn.
    Valitse lauseen tunnistetta vastaava case-haara ja
    käsittele lause valitussa case-haarassa.

Lauseen käsittely riippuu säkeistötyypistä  ja lausetunnisteesta sekä -arvosta.  Lauseen 

käsittelyn  yhteydessä voidaan luoda uusia aiheita,  assosiaatioita  tai  esiintymiä  (Kuva 

36). Jos lausearvolla on tunnisteen perusteella sisäinen rakenne, jäsennetään lausearvo 

apuluokkia  käyttäen  (Kuva  37).  Liite  1  sisältää  yksityiskohtaiset  OBO-Topic  Map-

muunnostaulut.

3.3.5     OBO-Topic Map-muuntimen käyttö

Edellä  kuvattu  OBO-Topic  Map-muunnoksen  toteuttava  ohjelmistolaajennus 

käynnistetään  Wandorassa53 valitsemalla  File  >  Import  -valikosta  OBO  Import...54.  

Wandora kysyy aluksi muunnettavan tiedoston nimeä ja paikkaa tiedostojärjestelmässä. 

Kun  käyttäjä  on  osoittanut  muunnettavan  OBO-tiedoston  ja  klikannut  Open-nappia 

Wandora  aloittaa  tiedoston  muuntamisen.  Muunnoksen  etenemistä  voi  seurata 

Wandoran  avaamasta  loki-ikkunasta.  Loki-ikkunaan  tulostetaan  myös  kaikki 

muunnoksen aikana kohdatut virheet.  Virheitä syntyy esimerkiksi  kun OBO-jäsennin 

kohtaa  OBO-tiedostossa  tunnistamattomia  lauserakenteita.  Myös  vanhentuneista 

(deprecated)  OBO-lauserakenteista  tulostetaan  loki-ikkunaan  varoitus.  Muunnos  on 

mahdollista  keskeyttää  missä  vaiheessa  tahansa  loki-ikkunan  Stop -napilla.  Kun 

muunnos  on valmis  Wandora tulostaa  loki-ikkunaan vielä  yhteenvedon muunnoksen 

virheistä  ja  varoituksista  sekä  käsiteltyjen  säkeistöjen  lukumäärän  ja  muunnokseen 

kuluneen  ajan.  Esimerkiksi  kuvassa  39 on  Wandoran  loki-ikkuna  geeniontologian 

muutamisen jälkeen.

53Wandora-ohjelmisto on ladattavissa Wandoran kotisivuilta osoitteesta http://www.wandora.org. 
Wandora asennetaan purkamalla ohjelmistopaketti tietokoneen asennushakemistoon. Wandora 
käynnistetään ohjelmalla Wandora.exe tai bin-hakemiston skripteillä. Wandoran käyttö edellyttää Java 6-
suoritusympäristön.
54Vaihtoehtoinen tapa käynnistää muunnos on raahata OBO-tiedosto Wandora-ikkunan päälle. Wandora 
tunnistaa tiedoston obo-tiedostopäätteestä ja aloittaa ikkunaan pudotetun tiedoston muuntamisen 
automaattisesti jos tunnistus onnistui.
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Kuva 39: Loki-ikkuna geeniontologian muuntaminen jälkeen.

Kun  OBO-tiedosto  on  muunnettu  aihekartaksi,  on  Wandoralla  mahdollista  selata  ja 

käsitellä muunnoksessa tuotettuja aiheita ja assosiaatioita. Selaamiseen on mahdollista 

käyttää  erilaisia  visualisointimalleja.  Tavallisin  visualisointimalli  on  katsella  yhtä 

aihetta  ja  aiheen  assosiaatioita  sekä  esiintymiä  kerrallaan  taulukkorakenteina  (Kuva 

40). Wandoran graafivisualisointi mahdollistaa monimutkaisten assosiaatiorakenteiden 

esittämisen,  mutta  ongelmana  on  yleensä  graafin  suodattaminen.  Kuvan  41 

graafivisualisointi  esittää  GO-termiä  Protein  Complex (GO:0043234)  sekä  termin 

alaluokkia.  Lisäksi  graafissa  on  kuvattu  alaluokkien  part_of-suhteet  ruskeilla 

poikittaisilla  kaarilla.  Visualisoinnin  lisäksi  aihekartta  on  mahdollista  tallentaa 

Wandorasta XTM- tai LTM-tiedostoon.

Kuva 40: Wandoran taulukkorakenteinen visualisointimalli.



58

Kuva 41: Wandoran graafivisualisointi.
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4     OBO-Topic Map-kuvauksen arviointia

4.1     Informaation säilyminen

OBO-Topic Map-kuvauksen arvioimiseksi on tarpeen tietää hävittääkö tai muuntaako 

kuvaus  ontologioiden  sisältämää  informaatiota.  Informaation  säilyvyyden 

selvittämiseksi  toteutin  koejärjestelyn,  jossa aihekartoiksi  muunnetut  OBO-ontologiat 

palautettiin  alkuperäiseen  muotoonsa  ja  alkuperäisiä  ontologioita  verrattiin 

palautettuihin. Jatkossa aihekartaksi muunnettua ja alkuperäiseen muotoon palautettua 

ontologiaa kutsutaan kierretyksi ontologiaksi. Alkuperäisten ontologioiden vertaaminen 

kierrettyihin  paljastaa  OBO-aihekarttakuvauksen  hävittämän  tai  muuttaman 

informaation. Jos alkuperäinen ontologia ei eroa kierretystä voidaan sanoa, että kuvaus 

ei  hävitä  tai  muuta  OBO-ontologian informaatiota.  Jos alkuperäinen  ontologia  eroaa 

kierretystä, niin käännös on epätäydellinen ja ontologian sisältämä informaatio muuttuu 

käännöksessä. Kuvaus on sitä laadukkaampi,  mitä vähemmän se hävittää tai muuttaa 

informaatiota.

4.1.1    Koejärjestely

Koejärjestelyä  varten  toteutin  OBO-aihekarttamuunnokselle  käänteisen  kuvauksen. 

Käänteisellä  kuvauksella  muunnetaan  sopivasti  muodostettu  aihekartta  OBO-

ontologiaksi. Kyseessä ei siten ole yleinen muunnos aihekartoista OBO-kuvauskielelle 

vaan nimenomaan Wandoraan toteutetun OBO-aihekarttakuvauksen käänteisoperaatio. 

Paketoin  käänteisen  kuvauksen  ohjelmistototeutuksen  Wandoraan  OBO  Export-

työvälineeksi.  Lisäksi  toteutin  OBO  Roundtrip  -työvälineen,  jolla  on  mahdollista 

kierrättää  useampia  OBO-ontologioita  aihekartoiksi  ja  takaisin  eräajona.  Eräajon 

mahdollistava työväline nopeutti huomattavasti testiaineistona käytettyjen ontologioiden 

käsittelyä.

Koejärjestelyn  vaatimuksena  oli  alkuperäisten  ja  kierrettyjen  OBO-ontologioiden 

vertailu.  Tutkimuksen  luotettavuuden  lisäämiseksi  käytin  vertailuun  ulkopuolista 

vertailuohjelmaa.  Ontologioiden  merkkimuotoinen  vertailu  ei  paljasta  ontologioiden 

semanttisia  eroja  tai  semanttiset  erot  hukkuvat  vertailudataan.  Merkkimuotoisen 
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vertailun  sijaan  käytin  ontologioiden  vertailuun  OBO-dokumenttien  käsittelyyn 

tarkoitetun OBO-Edit -ohjelmiston obodiff-ohjelmaa55.

Testiaineistona  käytetyt  OBO-ontologiat  hain  OBO-valimosta  tammikuussa  2008. 

Testiaineistona  käytettäviä  ontologioita  ei  valikoitu,  vaan  kaikki  valimon  tarjoamat 

OBO-tiedostot otettiin mukaan. Kaiken kaikkiaan testijärjestelyyn otettiin mukaan 46 

ontologiaa. Nämä ontologiat on lueteltu liitteessä 2. Testiaineisto sisälsi kummallakin 

kuvauskielen  versiolla  1.0  ja  1.2  toteutettuja  ontologioita.  Tarkempi  testiaineistoon 

tutustuminen paljasti, ettei testiaineisto kuitenkaan kattanut kaikkia OBO-kuvauskielen 

piirteitä.  Testiaineistona käytetyissä ontologioissa ei  ollut  lainkaan instanssisäkeistöjä 

tai lausearvotarkenteita.

Testijärjestelmä  on  esitetty  kuvassa  42.  Liitteessä  3  on  täydellinen  vertailuraportti. 

Vertailuraportti  sisältää  luettelon  obodiff-ohjelman  havaitsemista  alkuperäisten  ja 

kierrettyjen  ontologioiden  eroista.  Testin  keskeiset  tulokset  ovat  kuvassa  43.   Jos 

alkuperäinen ontologia erosi kierretystä ontologiasta niin sarakkeessa virheitä on rasti. 

Seuraavaksi tarkastelen kuvauksen onnistumista testitulosten valossa.

Kuva 42: OBO-Topic Map-kuvauksen arvioimiseen käytetty koejärjestely.
55Käytin OBO-Editin ohjelmaversiota 2.000-beta28. OBO-Editin verkkosivut ovat osoitteessa 
http://www.oboedit.org. Obodiffin käyttöohje on osoitteessa 
http://www.oboedit.org/docs/html/obodiff.htm
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Kuva 43: Yhteenveto alkuperäisten ja kierrätettyjen ontologioiden vertailudatasta. 

4.1.2    Koetulosten analyysi

Yhteenvetona  voidaan todeta,  että  3456 OBO-ontologian  kierto  onnistui  täydellisesti. 

Täydellinen  kierto  tarkoittaa,  ettei  obodiff  huomannut  lainkaan eroja alkuperäisen  ja 

kierretyn ontologian välillä. 34 ontologian kohdalla aihekarttamuunnos ei hävittänyt tai 

5674% kaikista ontologioista ja 77% kaikista säkeistöistä.

# ontologia virheitä versio säkeistöjen lkm.
1 adult_mouse_anatomy.obo 1.2 2746
2 caro.obo 1.2 47
3 cell.obo 1.0 858
4 cereals_development.obo X 1.0 236
5 dictyostelium_anatomy.obo 1.0 131
6 EMAP.obo 1.0 13732
7 environment_ontology.obo 1.0 496
8 envo.obo X 1.2 1076
9 event.obo X 1.0 2782
10 evidence_code.obo 1.2 139
11 fix.obo 1.0 1168
12 fly_anatomy.obo X 1.2 6224
13 fly_development.obo X 1.0 121
14 fly_taxonomy.obo 1.2 6599
15 flybase_controlled_vocabulary.obo 1.0 693
16 fma_obo.obo 1.2 75149
17 fungal_anatomy.obo 1.0 68
18 gene_ontology_edit.obo X 1.2 25916
19 human-dev-anat-abstract.obo 1.0 2315
20 human-dev-anat-staged.obo 1.0 8342
21 image.obo 1.0 260
22 mammalian_phenotype.obo 1.2 6086
23 mao.obo 1.0 168
24 medaka_ontology.obo 1.0 4361
25 molecule_role.obo 1.0 8848
26 mosquito_anatomy.obo X 1.0 1863
27 mouse_pathology.obo 1.0 460
28 pathway.obo 1.0 595
29 phenotype_ontology.obo 1.2 1623
30 po_anatomy.obo 1.0 835
31 po_temporal.obo X 1.0 276
32 pro.obo 1.2 729
33 psi-mi.obo X 1.0 820
34 psi-mod.obo X 1.0 1131
35 quality.obo 1.0 1906
36 rex.obo 1.0 558
37 ro.obo 1.2 26
38 sep.obo 1.0 189
39 so.obo X 1.2 1449
40 teleost_anatomy.obo 1.2 2102
41 tick_anatomy.obo X 1.0 629
42 unit.obo 1.0 2169
43 worm_development.obo 1.0 70
44 xenopus_anatomy.obo 1.2 589
45 zea_mays_anatomy.obo 1.0 182
46 zebrafish_anatomy.obo 1.2 2176

188938



62

muuttanut  ontologian  sisältämää  informaatiota.  Hieman  yllättäen  täydellisesti 

onnistuneiden  kiertojen  joukossa  oli  runsaasti  ontologioita,  jotka  käyttivät  OBO-

kuvauskielen  versiota  1.0.  OBO-aihekarttakuvaus  oli  kuitenkin  ensisijaisesti  tehty 

kuvauskielen versiota 1.2 ajatellen. Epätäydellisiä kiertoja oli yhteensä 12. Tarkastelen 

seuraavaksi epätäydellisiä kiertoja ontologia kerrallaan ja pohdin syitä, jotka aiheuttivat 

informaation häviämisen tai muuttumisen.

cereals_development.obo

Kierretty  ontologia  erosi  alkuperäisestä  ainostaan  yhden,  termissä  GR0:0007216 

sijaitsevan  dbxref-määrittelyn  osalta  (Liite  3,  rivit  16-17).  Alkuperäisen  ja  kierretyn 

GR0:0007216 termin vertaaminen (Kuva 44) paljasti, ettei alkuperäisen termimäättelyn 

def-lauseen alkuperän tyhjä tarkenne säilynyt kierrossa.

[Term]
id: GRO:0007216
name: 1.1-dry seed
def: "The physiologically mature seed that is ready to undergo the 
germination phase. The seed may or maynot be in the dormant 
state." [GR:pj ""]
is_a: GRO:0007043 ! 01-germination

[Term]
id: GRO:0007216
name: 1.1-dry seed
def: "The physiologically mature seed that is ready to undergo the 
germination phase. The seed may or maynot be in the dormant 
state." [GR:pj]
is_a: GRO:0007043 ! 01-germination

Kuva 44: Alkuperäinen ja kierretty GR0:0007216.

envo.obo

Ontologian alkuperäinen ja kierretty versio erosivat toisistaan huomattavasti  obodiff-

raportin perusteella (Liite 3, rivit 34-577). Tarkempi tutkiminen paljasti alkuperäisestä 

ontologista systemaattisen määrittelypiirteen, joka aiheutti eroavuudet. Alkuperäisessä 

ontologiassa  kaikki  synonyymit  oli  määritelty  erikseen.  Yleensä  OBO-ontologioissa 

määritellään  synonyymin  kaikki  lähteet  samassa  lauseessa.  Kuvassa  45 on  esitetty 

esimerkkinä alkuperäisen ja kierretyn ontologian termi ENVO:00000004. Muuttuneet 

lauseet on lihavoitu.

Olisi luonnollista ajatella, että jos kierto ei yhdistäisi synonyymilauseita lähteiden osalta 

niin  envo.obo-ontologian  kierto  olisi  täydellinen.  Hypoteesin  testaamiseksi  toteutin 
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OBO Export -ohjelmasta  muunnoksen57,  joka pitää synonyymimäärittelyt  erillään jos 

niillä on eri alkuperä. Kiersin  envo.obo-ontologian uudelleen ohjelmamuunnoksella ja 

vertasin alkuperäistä ontologiaa  kierrettyyn. Erojen lukumäärä oli vähentynyt, mutta ne 

eivät  hävinneet.  Synonyymilauseiden  järjestys  muuttui  kierrossa  ja  obodiff  vertaili 

saman synonyymin eri versioita keskenään.

Yhteenvetona  voidaan  todeta,  että  synonyymien  lähdetiedot  kootaan  samaan 

synonyymimäärittelyyn, vaikka ne olisi määritelty erikseen alkuperäisessä ontologiassa. 

Jos  synonyymit  pidetään  keinotekoisesti  erillään,  niin  OBO-aihekarttakuvaus  ei 

välttämättä säilytä synonyymien määrittelyjärjestystä.

[Term]
id: ENVO:00000004
name: administrative region
synonym: "administrative area" EXACT [ADL:FTT]
synonym: "administrative division" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "administrative division" RELATED [Getty:TGN]
synonym: "administrative entity" RELATED [Getty:TGN]
synonym: "boundary region" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "civil area" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "district" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "free trade zone" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "governed place" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "leased area (government)" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "leased zone (government)" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "neutral zone (political)" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "prefecture" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "protectorate" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "sheikdom" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "sultanate" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "trade zone" RELATED [ADL:FTT]

[Term]
id: ENVO:00000004
name: administrative region
synonym: "sheikdom" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "boundary region" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "trade zone" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "governed place" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "neutral zone (political)" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "sultanate" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "leased area (government)" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "free trade zone" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "administrative area" EXACT [ADL:FTT]
synonym: "administrative division" RELATED [ADL:FTT, Getty:TGN]
synonym: "district" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "leased zone (government)" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "protectorate" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "prefecture" RELATED [ADL:FTT]
synonym: "administrative entity" RELATED [Getty:TGN]
synonym: "civil area" RELATED [ADL:FTT]

Kuva 45: Alkuperäinen ja kierretty ENVO:0000004.

57Ohjelmamuunnos on mahdollista aktivoida Wandorassa. Aktivoiminen tapahtuu  konfiguroimalla OBO 
Roundtrip-työväline. Konfigurointidialogi avataan painamalla CTRL-nappia samalla kun OBO Roundtrip  
käynnistetään. Ohjelmamuunnos aktivoidaan poistamalla rasti kohdasta collate similar terms (export).
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event.obo

Kierretty  ontologia  erosi  alkuperäisestä  nimiavaruusmäärittelyn  osalta.  Alkuperäisen 

ontologian  nimiavaruus  erosi  kierretyn  ontologian  nimiavaruudesta  (Liite  3,  rivit 

582-583).  Tarkempi  tutkimus  paljasti,  ettei  alkuperäisen  ontologian  alku  sisältänyt 

lainkaan oletusnimiavaruuden määrittelevää lausetta. Vertailuun käytetty obodiff käytti 

oletusnimiavaruutena  ontologian  hakemistopolkua,  jos  nimiavaruus  oli  jätetty 

määrittelemättä.  Kun  alkuperäinen  ja  kierretty  ontologia  olivat  eri  hakemistoissa, 

ontologioiden nimiavaruus oli erilainen.

fly_anatomy.obo

Obodiff havaitsi neljä eroa alkuperäisen ja kierretyn fly_anatomy.obo-ontologian välillä 

(Liite 3, rivit 596-599):

* changed "completes" status of FBbt:00001369 
  --OBO_REL:is_a--> FBbt:00005146 to true
* changed "completes" status of FBbt:00001369 
  --part_of--> FBbt:00005554 to false
* changed "completes" status of FBbt:00007051 
  --OBO_REL:is_a--> FBbt:00005542 to false
* changed "completes" status of FBbt:00007051 
  --part_of--> FBbt:00005542 to true

Tarkastelin raportissa ensimmäisenä mainittua termisäkeistöä. Säkeistöt olivat kuitenkin 

samanlaiset,  joten  obodiffin  havaitsema  eroavuus  ei  selvinnyt.  Sama  päti  muihin 

fly_anatomy.obo-ontologiassa  havaittuihin  eroihin.  Alkuperäinen  ja  kierretty  säkeistö 

olivat  identtisiä.  Kuvassa  46 on  esitetty  esimerkkinä  alkuperäisen  ja  kierretyn 

ontologian termi FBbt:00001369.

Koska  eroja  oli  vaikea  löytää,  kokeilin  verrata  alkuperäistä  ontologiaa  itseensä. 

Luonnollisena oletuksena oli,  ettei  obodiff havaitsisi  eroja. Hieman yllättäen obodiff 

kuitenkin  havaitsi  samat  eroavuudet  kuin  alkuperäistä  ja  kierrettyä  ontologiaa 

verrattaessa.  Havainnon  seurauksena  vertasin  kaikkia  alkuperäisiä  ja  kierrettyjä 

ontologioita  myös  itseensä.  Yllättäen  itseensä vertaaminen tuotti  eroja  myös  muiden 

kuin  alkuperäisen  fly_anatomy.obon-ontologian  osalta.  Liitteessä  4  on  korjattu 

yhteenveto alkuperäisten ja kierrätettyjen ontologioiden vertailutestistä.
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[Term]
id: FBbt:00001369
name: neuroblast of ventral nerve cord primordium
def: "." [FB:FBrf0090460, FB:FBrf0098344]
comment: Redo as G&D def.
subset: cur
subset: EmbDevSlim
synonym: "neuroblast of ventral nervous system" RELATED []
is_a: FBbt:00005146 ! neuroblast
intersection_of: FBbt:00005146 ! neuroblast
intersection_of: part_of FBbt:00005554 
                 ! ventral nerve cord primordium
relationship: part_of FBbt:00005554 
                 ! ventral nerve cord primordium

[Term]
id: FBbt:00001369
name: neuroblast of ventral nerve cord primordium
def: "." [FB:FBrf0090460, FB:FBrf0098344]
comment: Redo as G&D def.
subset: EmbDevSlim ! EmbDevSlim
subset: cur ! cur
synonym: "neuroblast of ventral nervous system" RELATED []
is_a: FBbt:00005146 ! neuroblast
intersection_of: FBbt:00005146 ! neuroblast
intersection_of: part_of FBbt:00005554 
                  ! ventral nerve cord primordium
relationship: part_of FBbt:00005554 
                  ! ventral nerve cord primordium

Kuva 46: Alkuperäinen ja kierretty FBbt:00001369.

fly_development.obo

Alkuperäinen  ontologia  erosi  kierretystä  termin  FBdv:00005291  määrittelylauseen 

osalta  (Liite  3,  rivit  604-612).  Alkuperäisen ja kierretyn  lauseen tutkiminen paljasti, 

ettei alkuperäisessä määrittelyssä ollut kaksoispisteen koodausmerkki, kenoviivamerkki 

(\)  säilynyt  kierrossa.  Koodattuja  merkkejä  käytetään,  kun  merkillä  voi 

käyttöyhteydessä  olla  muu  merkitys.  Kaksoispistettä  käytetään  lausetunnisteen  ja 

lauseen arvon erotinmerkkinä.

gene_ontology_edit.obo

Geeniontologian termillä GO:0033920 (Liite 3, rivi 634) oli kaksi synonyymisanan 6-

phospho-beta-D-galactosidase activity suhteen identtistä synonyymiä.  Synonyymit  oli 

määritelty eri lauseilla ja niillä oli erilainen soveltamisalue. Toisen soveltamisalue oli 

EXACT  ja  toisen  BROAD.  Synonyymilauseiden  järjestys  ei  kuitenkaan  säilynyt 

kierrossa.  Obodiffin  havaitsema  ero  johtuu  synonyymilauseiden  järjestyksen 

vaihtumisesta.
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mosquito_anatomy.obo

Alkuperäisen  ja  kierretyn  mosquito_anatomy.obo-ontologian  erot  johtuivat  samoista 

syistä  kuin  envo.obo-ontologian  tapauksessa.  Alkuperäinen  Mosquito_anatomy.obo 

sisälsi synonyymisanan suhteen identtisiä synonyymimäärittelyjä eri lähdetiedoin (Liite 

3,  rivit  667-683).  Kierretyssä  ontologiassa  lähdetiedot  yhdistettiin  samaan 

synonyymilauseeseen.

po_temporal.obo

Alkuperäinen  ontologia  sisälsi  tyhjiä  lähdekuvailuja  (Liite  3,  rivit  703-764). Tyhjät 

lähdekuvailut  eivät  säilyneet  kierrossa.  Sama  ongelma  havaittiin 

cereals_development.obo ontologiassa.

psi-mi.obo

Alkuperäisessä  ontologiassa  oli  käytetty  vanhentuneita  synonyymilauseita,  joissa 

synonyymin käyttöalue on osa lausetunnusta (Liite 3, rivit 773-784). Ontologiassa oli 

käytetty kuvauskielen versiota 1.0, joka sallii tälläiset lausetunnukset. Lausetunnukset 

muuntuivat  kierrossa  kuvauskieliversion  1.2  mukaisiksi.  Kuvassa  47 on  esitetty 

esimerkkinä alkuperäisen ja kierretyn ontologian termi MI:0122. Muuttuneet lauseet on 

lihavoitu.

[Term]
id: MI:0122
name: n-acetyl-alanine
def: "residue modification." [PMID:11125103, RESID:AA0041]
related_synonym: "(S)-2-(acetylamino)propanoic acid" []
related_synonym: "[A:ac]" []
related_synonym: "AAC" []
related_synonym: "acetylalanine" []
related_synonym: "N-acetyl-L-alanine" []
exact_synonym: "acetylalanine" []
is_a: MI:0121 ! acetylated residue

[Term]
id: MI:0122
name: n-acetyl-alanine
def: "residue modification." [RESID:AA0041, PMID:11125103]
synonym: "acetylalanine" RELATED []
synonym: "(S)-2-(acetylamino)propanoic acid" RELATED []
synonym: "[A\:ac]" RELATED []
synonym: "AAC" RELATED []
synonym: "N-acetyl-L-alanine" RELATED []
synonym: "acetylalanine" EXACT []
is_a: MI:0121 ! acetylated residue

Kuva 47: Alkuperäinen ja kierretty MI:0122.
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psi-mod.obo

Kuten edellä käsitellyssä  psi-mi.obo-ontologiassa niin myös  psi-mod.obo  käytti OBO-

kuvauskielen  versiota  1.0  ja  sen  sisältämät  synonyymilauseet  olivat  muotoa 

related_synonym, exact_synonym, narrow_synonym ja broad_synonym. Kierrossa nämä 

lauseet muuntuivat  synonym-lauseiksi,  joiden käyttöalue on johdettu lausetunnuksesta 

(Liite 3, rivit 789-1239).

so.obo

Kaikki obodiffin havaitsemat erot ovat samaa  muotoa (Liite 3, rivit 1260-1587):

* changed "completes" status of SO:0000034 --has_quality--> SO:
0001183 to false

Kun  vertasin  alkuperäisen  ontologian  termiä  SO:0000034  kierrettyyn,  en  havainnut 

eroja muuten kuin kommenttien osalta (Kuva 48). Jopa lauseiden järjestys on sama. Kun 

vertasin alkuperäistä ontologiaa itseensä, obodiff tuotti samat eroavuudet, joten tilanne 

oli siten samanlainen kuin fly_anatomy.obon tapauksessa.

tick_anatomy.obo

obodiff raportoi alkuperäisen ja kierretyn ontologian eron (Liite 3, rivi 1596):

* changed inverse necessarily true status of null to false

Eroavuutta ei ole kohdistettu tiettyyn termiin tai lauseeseen, joten eroavuuden lähteen 

arviointi jäi puutteelliseksi. Alkuperäisen tai kierretyn ontologian vertaaminen itseensä 

ei tuottanut eroavuuksia. Alkuperäinen ontologia käytti OBO-kuvauskielen versiota 1.0 

ja se sisälsi related_synonym-lauseita, jotka kiertyvät synonym-lauseiksi.
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[Term]
id: SO:0000034
name: morpholino_oligo
def: "Morpholino oligos are synthesized from four different
      Morpholino subunits, each of which contains one of the four
      genetic bases (A, C, G, T) linked to a 6-membered morpholine
      ring. Eighteen to 25 subunits of these four subunit types
      are joined in a specific order by non-ionic
      phosphorodiamidate intersubunit linkages to give a
      Morpholino." 
      [http://www.gene-tools.com/Morpholinos/morpholinos.HTML]
synonym: "morpholino oligo" EXACT []
is_a: SO:0000696 ! implied link automatically realized 
                 ! oligo
intersection_of: SO:0000696 ! oligo
intersection_of: has_quality SO:0001183 ! morpholino
relationship: has_quality SO:0001183 
                 ! implied link automatically realized 
                 ! morpholino

[Term]
id: SO:0000034
name: morpholino_oligo
def: "Morpholino oligos are synthesized from four different
      Morpholino subunits, each of which contains one of the four
      genetic bases (A, C, G, T) linked to a 6-membered morpholine
      ring. Eighteen to 25 subunits of these four subunit types
      are joined in a specific order by non-ionic
      phosphorodiamidate intersubunit linkages to give a
      Morpholino." 
      [http://www.gene-tools.com/Morpholinos/morpholinos.HTML]
synonym: "morpholino oligo" EXACT []
is_a: SO:0000696 ! oligo
intersection_of: SO:0000696 ! oligo
intersection_of: has_quality SO:0001183 ! morpholino
relationship: has_quality SO:0001183 ! morpholino

Kuva 48: Alkuperäinen ja kierretty SO:0000034.

4.1.3    Koetulosten yhteenveto

Yhteenvetona koejärjestelystä  voidaan  todeta,  että  testiaineisto  kattoi  kohtuullisen 

suuren  joukon  erilaisia  OBO-kuvauskielen  piirteitä.  Instanssisäkeistöjen  ja 

lausearvotarkenteiden  osalta  testaus  jäi  puutteelliseksi,  sillä  yksikään  testatuista 

ontologioista  ei  sisältänyt  näitä  OBO-kuvauskielen  elementtejä.  Kohtuullisen  suuri 

määrä,  74%  ontologioista  kääntyi  aihekartoiksi  siten,  ettei  kuvauksessa  hävitetty 

lainkaan ontologian sisältämää informaatiota, vaan aihekarttakuvaus oli palautettavissa 

alkuperäiseen  OBO-muotoonsa.  Kun  alkuperäinen  ja  kierretty  ontologia  erosivat 

toisistaan, eroavuudet olivat lähes aina selitettävissä. Ainoastaan yhdessä tapauksessa, 

tick_anatomy.obo,  eroavuudelle  ei  löytynyt  selitystä.  Löydetyt  eroavuusluokat  on 

esitetty kuvassa 49. 
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Eroavuusluokka Ontologiat

Alkuperäisen ontologian tyhjät 
merkkijonot eivät säilyneet kierrossa.

cereals_development.obo
po_temporal.obo

Synonyymillä oli useampi määrittely. 
Määrittelyt yhdistettiin kierrossa.

envo.obo
mosquito_anatomy.obo

Alkuperäinen ontologia sisälsi OBO-
kuvauskielen 1.0 mukaisia 
synonyymilauseita. Kierrossa lauseet 
muutettiin kuvauskielen versiolle 1.2.

psi-mi.obo
psi-mod.obo

Synonyymillä oli useampi määrittely. 
Määrittelyjen järjestys ei säilynyt 
kierrossa.

gene_ontology_edit.obo
envo.obo58

mosquito_anatomy.obo58

Alkuperäinen ontologia erosi itseensä 
verrattaessa.

fly_anatomy.obo
so.obo

Merkkijonojen koodaus muuttui 
kierrossa.

fly_development.obo

Alkuperäisen ontologian nimiavaruu 
oli jätetty määrittelemättä.

event.obo

Selvittämätön tick_anatomy.obo

Kuva 49: Alkuperäisten ja kierrettyjen ontologioiden eroavuusluokat.

Suurin osa eroavaisuuksista syntyi synonyymien kierrossa. Synonyymien kierrossa oli 

kolmen tyyppisiä ongelmia:

● Synonyymisanalla  saattoi  olla  useampi  määrittelylause.  Määrittelylauseet 

erosivat ainoastaan synonyymin lähteen osalta. Kierto yhdisti määrittelylauseet.

● Synonyymilauseissa  käytettiin  OBO-kuvauskieliversion  1.0  mukaisia 

lausetunnisteita.  Lausetunnisteet  muuttuivat  kierrossa  OBO-kuvauskielen  1.2 

mukaisiksi lausetunnisteiksi.

● Synonyymilauseiden järjestys muuttui kierrossa.

Synonyymien  lisäksi  eroavuuksia  aiheuttivat  tyhjät  merkkijonot  ja  merkkijonojen 

koodaus.  Lisäksi  alkuperäisen  ontologian  ominaisuudet  aiheuttivat  ongelmia.  Tähän 

kategoriaan voidaan lukea:

● Alkuperäisessä ontologiassa määrittelemättä jätetty nimiavaruus

● Alkuperäisen ontologian erot itseensä verrattuna

Tarkempi tutkimus (Liite 4) osoitti, että seitsemän alkuperäistä OBO-ontologiaa erosi 

itsestään. Koejärjestelyä olisi voinut parantaa huomioimalla nämä erot etukäteen. Erojen 
58Vain jos erilähteisiä synonyymejä ei yhdistetty.
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havaitseminen  etukäteen  olisi  edellyttänyt  koejärjestelyn  kalibrointia.  Kalibroinnin 

puutetta voidaan pitää koejärjestelyn heikkoutena.

OBO-aihekarttakuvausta  on  mahdollista  parantaa  joidenkin  löydettyjen 

eroavuusluokkien  osalta.  Ainakin  synonyymien  tyhjät  merkkijonot  ja  merkkijonojen 

koodaus  on  helppo  korjata.  Joidenkin  eroavuusluokkien  korjaaminen  ei  ole 

tarkoituksenmukaista.  Esimerkiksi  synonyymilauseiden  keinotekoinen  erottaminen 

lähdetietojen  perusteella  aiheuttaa  uuden  eroavuusluokan  kun  synonyymilauseiden 

järjestystä  ei  pystytä  takaamaan.  Synonyymilauseiden  järjestystä  ei  ole  mielekästä 

tallentaa aihekarttaan koska järjestyksellä  ei  ole eksplisiittistä  semanttista  merkitystä. 

Myös  synonyymilauseissa  käytetyn  kuvauskieliversion  säilyttämistä  on  syytä  pohtia. 

Voi  olla  tarkoituksenmukaisempaa,  että  kuvaus  kääntää  vanhentuneet  kuvauskielen 

rakenteet  uusiksi.  Tällöin  kiertoa  on  mahdollista  käyttää  OBO-ontologioiden 

muuntamiseen kuvauskielen versiolta 1.0 versiolle 1.2.

Koejärjestelyn  tuloksista  voidaan  päätellä,  että  OBO-Topic  Map-kuvaus  on 

mahdollinen, mutta se ei ole kaikilta osin virheetön. Virheita on mahdollista vähentää 

kuvausta  parantamalla,  mutta  kuvauksen  parantelu  ei  ole  kaikilta  osin 

tarkoituksenmukaista. Lisäksi kuvaus sisältää testaamattomia osia, sillä testiaineistossa 

ei sisältänyt instanssisäkeistöjä tai lausearvotarkenteita.

4.2     Kuvauksen käyttösovelluksia

OBO-Topic Map-kuvauksen hyödyllisyys  liittyy kiinteästi aihekartoiksi muunnettujen 

bio-ontologioiden  hyödyllisyyteen  ja  käyttösovelluksiin.  Aihekartoiksi  käännettyjä 

OBO-ontologioita  on  mahdollista  visualisoida,  selata,  yhdistellä ja  julkaista helposti 

aihekarttaohjelmistoilla, kuten Wandoralla. OBO-ontologioiden käytettävyys paranee ja 

mahdolliset  käyttösovellukset  lisääntyvät  kun  niitä  on  mahdollista  käsitellä  uusilla 

ohjelmistoilla.  Lisäksi  ontologioiden  saavutettavuus  paranee  uuden  esitysmuodon 

seurauksena. Saavutettavuuden parantuminen tuo bio-ontologioiden pariin aivan uuden 

käyttäjäyhteisön, Topic Map -käyttäjät.

Aihekartaksi  muunnettua  OBO-ontologiaa  on  mahdollista  visualisoida  esimerkiksi 

Wandora-ohjelmiston taulu- tai verkkorakenteilla (Kuvat  40 ja  41). Verkkorakenteilla 

on mahdollista havainnollistaa hyvin monimutkaisia rakenteita jos verkkoa suodatetaan 

sopivasti. Aihekarttojen graafivisualisointeja tukevat myös muut aihekartta sovellukset, 
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kuten Ontopia Vizigator59 ja Mondeca Topic Navigator60 [GS00]. Graafivisualisointien 

lisäksi aihekarttaohjelmistoilla voi muuntaa aihekartan HTML-sivuiksi.  HTML-sivuja 

on mahdollista selata WWW-selaimella ja ne on mahdollista julkaista internetissä.

Aihekarttojen  yhdistämissäännöt  mahdollistavat  erilaisten  tietämyskokonaisuuksien 

joustavan  ja  helpon  yhdistelyn.  Aihekartoiksi  käännettyjä  OBO-ontologioita  on 

mahdollista yhdistellä keskenään ja muihin tietämysresursseihin (knowledge mashups), 

jotka  eivät  välttämättä  ole  kuvattu  OBO-kuvauskielellä.  Yhdistämissäännöt 

mahdollistavat  OBO-ontologioiden  käytön  tietämyskomponentteina  erilaisissa 

aihekarttasovelluksissa.  Komponenttikäyttö  säästää  sovelluksen  toteuttamiseen 

tarvittavia resursseja.

Esimerkkinä  OBO-Topic  Map-kuvauksen  käyttösovelluksesta  voimme  ajatella 

seuraavaa skenaariota. Tiedämme, että geeniontologiaa kehitetään kuratoidusti. Kaikki 

ontologiaan tehdyt muunnokset perustuvat julkaistuihin geenejä koskeviin tutkimuksiin. 

Tavoitteena on  tehdä  geeniontologian  kuratoinnista  läpinäkyvää  siten,  että  kaikki 

geeniontologian muutokset on jäljitettävissä nykyistä tarkemmin tieteellisiin viitteisiin, 

joiden  perusteella  muutos  tehtiin.  Toteutuksessa yhdistetään  geeniontologian 

aihekarttamuunnos tieteellisiä viitetietoja sisältävään aihekarttaan. Viitetiedot sisältävä 

aihekartta on mahdollista tuottaa esimerkiksi Wandoran BibText-louhimella. Liitetään 

viiteaihekarttaan  geeniontologian  termejä  vastaavat  aihetyngät  ja  assosioidaan 

aihetyngät viitteisiin, joiden perusteella termi luotiin. Aihekarttojen yhdistämissääntöjen 

ansiosta  geeniontologiaa  ja  viiteaihekarttaa  voidaan  säilyttää  erillään  ja  kumpikin 

voidaan päivittää erikseen. Kun aihekartat yhdistetään, saamme tietämyskokonaisuuden, 

jossa  viiteaihekartan  tynkäaiheet  täydentyvät  geeniontologian  tiedoilla.  Sovelluksen 

ansiosta  geeniontologian  kuratointi  on  läpinäkyvä  ja  dokumentoitu  prosessi.  Lisäksi 

geeniontologia toimii navigointirakenteena tieteellisiin dokumentteihin.

OBO-ontologian  aihekarttamuunnos  soveltuu  heikosti  OBO-ontologioiden 

muokkausmuodoksi jos ontologialta edellytetään OBO-palautettavuutta.  Aihekartoissa 

on  monia  ominaisuuksia,  jotka  eivät  käänny  takaisin  OBO-muotoon.  Alkuperäinen 

ontologia rikkoontuu helposti, kun kaikki aihekarttaan tehdyt muutokset eivät kuvaudu 

OBO-kuvauskielelle.  Lisäksi  joillakin,  lähinnä  OBO-relaatioiden  määrittelyyn 

käytetyillä ominaisuuksilla ei ole semanttista vastinetta Topic Map-standardissa. Tämän 

59http://www.ontopia.net
60http://www.mondeca.com



72

seurauksena  relaatioiden  käyttöä  ei  pystytä  rajoittamaan  ja  ohjaamaan 

aihekarttaohjelmissa samalla tavalla kuin esimerkiksi OBO-Edit-ohjelmassa.
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5     Yhteenveto

Pro  gradun  tavoitteena  oli  määritellä  OBO-Topic  Map-kuvaus.  Tutkimus  esittää 

ratkaisun  tutkimusongelmaan  määrittelemällä  kuvauksen  ja  esittelemällä 

ohjelmistoratkaisun, jolla muunnoksia tuotetaan. Ohjelmaratkaisu on avoin ja vapaasti 

kokeiltavissa61.

Kuvauksen  arviointia  varten  46  OBO-valimon  hallinnoimaa  OBO-ontologiaa 

käännettiin Topic Map-muotoon ja takaisin OBO-kuvauskielelle. 34 (74%) käännetyistä 

ontologioista  palautui  takaisin  OBO-kuvauskielelle  ilman,  että  alkuperäisessä  ja 

kierretyssä  ontologiassa  havaittiin  eroja.  Erojen  puuttuminen  tulkittiin  täydelliseksi 

kierroksi, joka ei hävitä informaatiota. Epätäydelliset kierrot analysoitiin ja luokiteltiin 

kahdeksaan  eri  kategoriaan.  Suurin  epätäydellisten  kiertojen  syy  oli  synonyymien 

käsittely. Kiertojen analysointi paljasti myös puutteen koejärjestelyssä. Koejärjestelyä ei 

kalibroitu.  Kalibroinnilla  olisi  todennäköisesti  vältetty  osa  epätäydellisten  kiertojen 

kategorioista.  Koejärjestelyn  tuloksista  voidaan  päätellä,  ettei  määritelty  OBO-Topic 

Map-kuvaus ole täydellinen vaan hävittää jonkin verran informaatiota. Kuvaus on tästä 

huolimatta käyttökelpoinen.

Aihekartoiksi kuvattuja OBO-ontologioita on mahdollista selata, yhdistellä ja julkaista 

aihekarttaohjelmistoilla, kuten Wandoralla. OBO-ontologioiden käytettävyys paranee ja 

mahdolliset  käyttösovellukset  lisääntyvät,  kun  niitä  on  mahdollista  käsitellä  uusilla 

ohjelmistoilla.  Tärkein  uusi  käyttösovellusluokka  on  aihekarttakuvattujen  OBO-

ontologioiden ja aihekarttojen yhdisteet. Aihekartaksi muunnettua OBO-ontologiaa on 

mahdollista  käyttää  tietämyskomponenttina  erilaisissa  aihekarttasovelluksisssa.  OBO-

ontologian  aihekarttamuunnos  ei  sovellu  suoraan  OBO-ontologioiden  muokkaus-  ja 

säilytysmuodoksi,  sillä  aihekartoissa  on  monia  ominaisuuksia,  jotka  eivät  kuvaudu 

takaisin OBO-kuvauskielelle.

Aihekarttoja  on  toistaiseksi  käytetty  vähän  biotieteissä.  OBO-Topic  Map-kuvaus 

toivottavasti  lisää  aihekarttojen  tunnettuutta  ja  käyttöä  biotieteissä.  Wandora  pääsi 

kuvauksen ansiosta mukaan geeniontologiatyövälineiden listalle62. Topic Map -yhteisö 

on aktiivinen ja pystyy toivottavasti hyödyntämään määriteltyä ja toteutettua kuvausta 

Topic Map -sovelluksissaan.

61http://www.wandora.org
62http://www.geneontology.org/GO.tools.other.shtml
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Liite 1. OBO-Topic Map -kuvaus muunnostauluina

Liite  sisältää  yhteenvedon  OBO-Topic  Map-kuvauksesta  muunnostauluina  esitettynä. 

Muunnostauluissa  käytetään  Topic  Map-assosiaatioiden  kuvaamiseen  taulurakennetta, 

joka esiteltiin kuvassa 27.

OBO-termejä,  -relaatioita  ja  -instansseja  vastaavien  aiheiden  subjekti-indikaattori 

muodostetaan  aina  samalla  menetelmällä  liittämällä  termin,  relaation  tai  instanssin  id 

URI-runkoon http://www.wandora.org/obo/ .

Assosiaatiotyyppejä,  -rooleja  ja  esiitymätyyppejä  vastaavien  aiheiden  subjekti-

indikaattori  muodostetaan  aina  samalla  menetelmällä  liittämällä  aiheen  nimi  URI-

runkoon http://www.wandora.org/obo/schema/ . Poikkeuksena edelliseen on Superclass-

Subclass  -assosiaation  tyyppi  ja  roolit,  joiden  subjektit  on  määritelty 

aihekarttastandardissa [XTM].

Synonyymiaiheiden subjekti-indikaattori muodostetaan liittämällä synonyyminimi URI-

runkoon http://www.wandora.org/obo/synonym/ .

Alku (Header)
OBO-kuvauskielen rakenne Topic Map-rakenne
OBO-dokumentin alku Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi

      http://www.wandora.org/obo/namespaceheader

Asetetaan aiheen tobo perusnimeksi
      obo (namespaceheader)
Luodaan uusi aihe theader. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceheader/header
Asetetaan aiheen  theader perusnimeksi
      header (namespaceheader)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
theader tobo
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tag: value Luodaan aihe ttag ja liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
       http://www.wandora.org/obo/schema/tag
Asetetaan aiheen ttag perusnimeksi
      tag
Liitetään aiheeseen theader englanninkielinen esiintymä:

ttag

value
Tässä lausetunniste tag viittaa kaikkiin mahdollisiin lausetunnisteisiin. 
Poikkeuksen tekee ainoastaan subsetdef-lause, jota ei muunneta 
esiintymäksi.

namespace: namespaceheader Käsitellään kuin namespace olisi tag ja namespaceheader olisi value.

subsetdef: categoryid Luodaan aihe tall-categories. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceheader/category
Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceheader

Luodaan assosiaatio
Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tall-categories tobo

Luodaan aihe tcategory. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/categoryid

Asetetaan aiheen  tcategory perusnimeksi
      categoryid

Liitetään aiheen tcategory tyypiksi tall-categories.

subsetdef: categoryid 

categorydesc

Luodaan aihe tall-categories. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceheader/category
Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceheader

Luodaan assosiaatio
Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tall-categories tobo

Luodaan aihe tcategory. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/categoryid

Asetetaan aiheen  tcategory perusnimeksi
      categorydesc (categoryid)
Asetetaan aiheen tcategory englanninkieliseksi näyttönimeksi
      categorydesc

Liitetään aiheeseen tcategory englanninkielinen esiintymä
dbxref-description
categorydesc

Liitetään aiheen tcategory tyypiksi tall-categories.

import: url Muunnetaan urlin osoittama OBO-ontologia Topic Map-muotoon.

typeref: url Toimitaan kuin lausetunnus olisi import.
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Termisäkeistö (Term Stanza)
OBO-kuvauskielen rakenne Topic Map-kuvaus
[Term] Luodaan uusi aihe tterm.

Luodaan aihe tall-terms. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/term
Asetetaan aiheen  tall-terms perusnimeksi
      term (namespaceterm)
Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm

Asetetaan aiheen  tobo perusnimeksi
      obo (namespaceterm)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tall-terms tobo

Liitetään aiheen tterm tyypiksi tall-terms.

id: idterm Liitetään aiheeseen tterm subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/idterm

Liitetään aiheeseen t englanninkielinen esiintymä
obo-id
idterm

      Tarvittaessa luodaan esiintymän tyyppinä käytetty aihe.

name: nameterm Liitetään aiheeseen tterm perusnimi
      nameterm (idterm)
Liitetään aiheeseen tterm englanninkielinen näyttönimi
      nameterm

alt_id: altidterm Luodaan aihe taltid ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/altidterm

Luodaan assosiaatio
alt_id
term alt_id
tterm taltid

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

def: defterm Liitetään aiheeseen tterm englanninkielinen esiintymä:
def
defterm

      Tarvittaessa luodaan esiintymän tyyppinä käytetty aihe.

def: defterm [odef] Liitetään aiheeseen tterm englanninkielinen esiintymä:
def
defterm

      Tarvittaessa luodaan esiintymän tyyppinä käytetty aihe.
Luodaan aihe tdefo subjekti-indikaattorilla 
      http://www.wandora.org/obo/odef

Asetetaan aiheen tdefo perusnimeksi
      odef

Luodaan assosiaatio
definition-origin
term origin
tterm tdefo

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
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def: defterm [odef ”ddef”] Liitetään aiheeseen tterm englanninkielinen esiintymä:
def
defterm

      Tarvittaessa luodaan esiintymän tyyppinä käytetty aihe.
Luodaan aihe tdefo subjekti-indikaattorilla
      http://www.wandora.org/obo/odef

Asetetaan aiheen tdefo perusnimeksi
      odef

Luodaan ddef aihe tdefd subjekti-indikaattorilla
      http://www.wandora.org/obo/description/ddef

Asetetaan aiheen tdefd perusnimeksi
      ddef

Liitetään aiheen tdefd tyypiksi description (namespaceterm).
Luodaan assosiaatio

definition-origin
term origin origin-definition
tterm tdefo tdefd

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

comment: commentterm Liitetään aiheeseen tterm englanninkielinen esiintymä
comment
commentterm

      Tarvittaessa luodaan esiintymän tyyppinä käytetty aihe.

namespace: namespaceterm Luodaan aihe tnamespace ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/schema/namespaceterm

Asetetaan aiheen tnamespace perusnimeksi
      namespaceterm

Luodaan assosiaatio
namespace
term namespace
tterm tnamespace

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

xref: xrefterm Luodaan aihe txref ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/xrefterm

Luodaan assosiaatio
xref
term xref
tterm txref

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

xref_unknown: xrefterm Jos make scoped xrefs63 ei ole asetettu niin toimitaan kuin lausetunniste 
olisi xref. Muutoin luodaan aihe txref ja liitetään aiheeseen subjekti-
indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/xrefterm

Luodaan assosiaatio
xref
term xref modifier
tterm txref UNKNOWN

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi, rooliaiheet sekä
      vakioaihe UNKNOWN.

63Asetusta säädetään Wandorassa OBOImport-työkaluluokan konfigurointi-ikkunassa.
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xref_analog: xrefterm Jos make scoped xrefs63 ei ole asetettu niin toimitaan kuin lausetunniste 
olisi xref. Muutoin luodaan aihe txref ja liitetään aiheeseen subjekti-
indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/xrefterm

Luodaan assosiaatio
xref
term xref modifier
tterm txref ANALOG

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi, rooliaiheet sekä
      vakioaihe ANALOG.

synonym: ”synonymterm” Luodaan aihe tsynonym ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/synonym/synonymterm

Asetetaan aiheen tsynonym perusnimeksi
      synonymterm

Luodaan assosiaatio
synonym
term synonym
tterm tsynonym

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Luodaan aihe tall-synonyms ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/synonym
Asetetaan aiheen tall-synonym perusnimeksi
      synonym (namespaceterm)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tall-synonym tobo

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Liitetaan aiheen tsynonym tyypiksi tall-synonym.

synonym: ”synonymterm” 
scopesyn

Luodaan aihe tsynonym ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/synonym/synonymterm

Luodaan aihe tscope ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/scopesyn

Luodaan assosiaatio
synonym
term synonym synonym-scope
tterm tsynonym tscope

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Luodaan aihe tall-synonyms ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/synonym
Asetetaan aiheen tall-synonym perusnimeksi
      synonym (namespaceterm)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tall-synonym tobo

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Liitetaan aiheen tsynonym tyypiksi tall-synonym.
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synonym: ”synonymterm” 
scopesyn typesyn

Luodaan aihe tsynonym ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/synonym/synonymterm

Luodaan aihe tscope ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/scopesyn

Luodaan aihe ttype ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/typesyn

Luodaan assosiaatio
synonym
term synonym synonym-scope synonym-type
tterm tsynonym tscope ttype

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Luodaan aihe tall-synonyms ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/synonym
Asetetaan aiheen tall-synonym perusnimeksi
      synonym (namespaceterm)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tall-synonym tobo

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Liitetaan aiheen tsynonym tyypiksi tall-synonym.

synonym: ”synonymterm” 
scopesyn typesyn [osyn]

Luodaan aihe tsynonym ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/synonym/synonymterm

Luodaan aihe tscope ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/scopesyn

Luodaan aihe ttype ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/typesyn

Luodaan aihe tsyno ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/osyn

Luodaan assosiaatio
synonym
term synonym synonym-

scope
synonym-
type

synonym-
origin

tterm tsynonym tscope ttype tsyno

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Luodaan aihe tall-synonyms ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/synonym
Asetetaan aiheen tall-synonym perusnimeksi
      synonym (namespaceterm)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tall-synonym tobo

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Liitetaan aiheen tsynonym tyypiksi tall-synonym.
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synonym: ”synonymterm” 
scopesyn typesyn [osyn ”dsyn”]

Luodaan aihe tsynonym ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/synonym/synonymterm

Luodaan aihe tscope ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/scopesyn

Luodaan aihe ttype ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/schema/typesyn

Luodaan aihe tsyno ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/osyn

Luodaan aihe tsynd ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori 
      http://www.wandora.org/obo/dsyn

Luodaan assosiaatio
synonym
term synonym synonym-

scope
synonym-
type

synonym-
origin

dbxref-
description

tterm tsynonym tscope ttype tsyno tsynd

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Luodaan aihe tall-synonyms ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/synonym
Asetetaan aiheen tall-synonym perusnimeksi
      synonym (namespaceterm)
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tall-synonym tobo

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
Liitetaan aiheen tsynonym tyypiksi tall-synonym.

exact_synonym: ”synonymterm” Toimitaan kuin kyseessä olisi synonym-lausetunnus, mutta kiinnitetään 
scopesyn == EXACT.

narrow_synonym: 
”synonymterm”

Toimitaan kuin kyseessä olisi synonym-lausetunnus, mutta kiinnitetään 
scopesyn ==  NARROW.

broad_synonym: ”synonymterm” Toimitaan kuin kyseessä olisi synonym-lausetunnus, mutta kiinnitetään 
scopesyn ==  BROAD.

related: ”synonymterm” Toimitaan kuin kyseessä olisi synonym-lausetunnus, mutta kiinnitetään 
scopesyn ==  RELATED.

subset: categoryterm Etsitään aihe tcategory  subjekti-indikaattorilla
      http://www.wandora.org/obo/categoryterm

Jos aihetta ei löydy niin varoitetaan käyttäjää ja luodaan aihe tcategory ja 
liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/categoryterm

Luodaan assosiaatio
category
term member
tterm tcategory

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

Seuraavat toimenpiteet tehdään vain jos alussa ei löydetty aihetta tcategory

Asetetaan aiheen tcategory perusnimeksi
      categoryterm

Luodaan aihe tall-categories. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/category
Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm

Luodaan assosiaatio
Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tall-categories tobo

Liitetään aiheen tcategory tyypiksi tall-categories.
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is_a: superclassterm Luodaan aihe tsuperclass ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/superclassterm

Luodaan assosiaatio
Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tterm tsuperclass

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

relationship: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
relationship
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

relationship: modifier 
relatedterm

Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan aihe tmodifier ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/modifier
Asetetaan aiheen tmodifier perusnimeksi
      modifier
Luodaan assosiaatio

tmodifier 
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetyt rooliaiheet.
Luodaan aihe tall-relations ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/typedef
Liitetään aiheen tmodifier tyypiksi tall-relations.
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tobo tall-relations

intersection_of: 
relatedterm

Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
intersection-of
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

union_of: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
union-of
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

disjoint_from: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
disjoint-from
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
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part_of: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
part-of
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

part_of: modifier 
relatedterm

Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan aihe tmodifier ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/modifier
Luodaan assosiaatio

part-of
term related-to modifier
tterm trelated tmodifier

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

integral_part_of: 
relatedterm

Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan aihe tintegral-modifier ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/integral
Luodaan assosiaatio

part-of
term related-to modifier
tterm trelated tintegral-modifier

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

proper_part_of: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan aihe tproper-modifier ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/proper
Luodaan assosiaatio

part-of
term related-to modifier
tterm trelated tproper-modifier

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

improper_part_of: 
relatedterm

Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan aihe timproper-modifier ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/improper
Luodaan assosiaatio

part-of
term related-to modifier
tterm trelated timproper-modifier

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

adjacent_to: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
adjacent-to
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
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located_in: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
located_in
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

contained_in: relatedterm Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
contained-in
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

transformation_of: 
relatedterm

Luodaan aihe trelated ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/relatedterm

Luodaan assosiaatio
transformation-of
term related-to 
tterm trelated

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

derives_from: relatedterm Toimitaan kuten transformation_of -lausetunnuksen kanssa, mutta 
assosiaation tyyppi on derives-from.

preceded_by: relatedterm Toimitaan kuten transformation_of -lausetunnuksen kanssa, mutta 
assosiaation tyyppi on preceded-by.

has_participant: 
relatedterm

Toimitaan kuten transformation_of -lausetunnuksen kanssa, mutta 
assosiaation tyyppi on has-participant.

has_agent: relatedterm Toimitaan kuten transformation_of -lausetunnuksen kanssa, mutta 
assosiaation tyyppi on has-agent.

consider: replacementterm Luodaan aihe treplacement ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/replacementterm

Luodaan assosiaatio
consider-using
term consider-using
tterm treplacement

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

use_term: replacementterm Toimitaan kuin lausetunnus olisi consider.

replaced_by: 
replacementterm

Luodaan aihe treplacement ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/replacementterm

Luodaan assosiaatio
replaced-by
term replaced-by
tterm treplacement

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.

is_anonymous: boolean Luodaan aihe tboolean ja liitetään aiheeseen subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/boolean
Luodaan assosiaatio

is-anonymous
term is-anonymous
tterm tboolean

      Tarvittaessa luodaan assosiaatiossa käytetty tyyppi ja rooliaiheet.
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is_obsolete: boolean Jos lausearvo on true tai 1 niin luodaan aihe tis-obsolete ja liitetään aiheeseen 
subjekti-indikaattori
      http://www.wandora.org/obo/namespaceterm/obsolete
Asetetaan aiheen tis-obsolete perusnimeksi
      obsolete (namespaceterm)
Liitetään aiheen tterm tyypiksi tis-obsolete .
Luodaan assosiaatio

Superclass-Subclass
Superclass Subclass
tobo tis-obsolete

Relaatiosäkeistö  voi  sisältää  samoja  lausetunnisteita  kuin  termisäkeistö.  Tälläisiä 

lausetunnisteita ovat:

 id

 name

 def

 comment

 alt_id

 xref

 is_a

 relationship

 subset

 namespace

 synonym

 consider

 replaced_by

 is_anonymous

 is_obsolete

Tälläisten  lausetunnisteiden  Topic  Map  -muunnos  relaatiosäkeistöissä  on  sama  kuin 

termisäkeistöissä  kuitenkin  sillä  erolla,  että  assosiaatioroolin  term sijaan  käytetään 

assosiaatioroolia typedef. Seuraavasta taulusta on jätetty pois jaetut lausetunnisteet.
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Relaatiosäkeistö (Typedef Stanza)
OBO-kuvauskielen rakenne Topic Map-kuvaus
[Typedef] Luodaan uusi aihe ttypedef.

Luodaan aihe tall-typedefs. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespacetypedef/typedef
Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/ namespacetypedef

Luodaan assosiaatio
Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tall-typedefs tobo

Liitetään aiheen ttypedef tyypiksi tall-typedefs.

domain: domain Luodaan aihe tdomain. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/domain
Asetetaan aiheen tdomain perusnimeksi
      domain
Luodaan assosiaatio

domain 
typedef domain
ttypedef tdomain

range: range Luodaan aihe trange. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/range
Asetetaan aiheen trange perusnimeksi
      range
Luodaan assosiaatio

range  
typedef range 
ttypedef trange

inverse_of: related Luodaan aihe trelated. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/related
Luodaan assosiaatio

inverse-of  
typedef inverse-of  
ttypedef trelated

is_transitive: boolean Luodaan aihe tboolean. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/boolean
Luodaan assosiaatio

is-transitive 
typedef is-transitive   
ttypedef tboolean

is_transitive_over: 
related

Luodaan aihe trelated. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/related
Luodaan assosiaatio

is-transitive-over
typedef is-transitive-over   
ttypedef trelated
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is_reflexive: boolean Luodaan aihe tboolean. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/boolean
Luodaan assosiaatio

is-reflexive 
typedef is-reflexive   
ttypedef tboolean

is_cyclic: boolean Luodaan aihe tboolean. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/boolean
Luodaan assosiaatio

is-cyclic 
typedef is-cyclic   
ttypedef tboolean

is_symmetric: boolean Luodaan aihe tboolean. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/boolean
Luodaan assosiaatio

is-symmetric
typedef is-symmetric   
ttypedef tboolean

is_anti_symmetric: boolean Luodaan aihe tboolean. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/boolean
Luodaan assosiaatio

is-anti-symmetric 
typedef is-anti-symmetric   
ttypedef tboolean

is_metadata_tag: boolean Luodaan aihe tboolean. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/schema/boolean
Luodaan assosiaatio

is-metadata-tag
typedef is-metadata-tag   
ttypedef tboolean
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Myös instanssisäkeistöissä on mahdollista käyttää monia samoja lausetunnisteita kuin 

termisäkeistöissä. Tälläisiä lausetunnisteita ovat

 is_anonymous

 namespace

 alt_id

 comment

 xref

 synonym

 is_obsolete

 replaced_by

 consider

Seuraavasta muunnostaulukosta on jätetty pois nämä jaetut lausetunnisteet.

Instanssisäkeistö (Instance Stanza)
OBO-kuvauskielen rakenne Topic Map-kuvaus
[Instance] Luodaan uusi aihe tinstance.

Luodaan aihe tall-instances. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/namespaceinstance/instance
Luodaan aihe tobo. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/ namespaceinstance

Luodaan assosiaatio
Superclass-Subclass
Subclass Superclass 
tall-instances tobo

Liitetään aiheen tinstance tyypiksi tall-instances.

instance_of: term Luodaan aihe tterm. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/term
Luodaan assosiaatio

instance-of 
instance term
tinstance tterm

property_value: value Luodaan aihe tvalue. Liitetään aiheen subjekti-indikaattoriksi
      http://www.wandora.org/obo/value
Luodaan assosiaatio

property-value 
instance property-value 
ttypedef tvalue



Liite 2. Luettelo testiaineistona käytetyistä ontologioista

Luettelo  sisältää  testiaineistona  käytettyjen  OBO-ontologioiden  tiedostonimet  sekä 

joukon  ontologian  alkuosan  lauseita,  jotka  kiinnittävät  ontologiassa  käytetyn 

kuvauskieliversion,  tallennuspäiväyksen,  tallentajan  sekä  muokkaukseen  käytetyn 

ohjelman  tunnuksen.  Lisäksi  mukana  on  ontologian  tunnistamista  varten  ontologian 

oletusnimiavaruus. Kaikki testiaineistona käyteyt OBO-ontologiat ladattiin OBO-valimon 

www-sivuilta  (www.obofoundry.org)  tammikuussa  2008.  Alkuperäiset  ja  kierrätetyt 

ontologiat on ladattavissa osoitteesta

http://www.wandora.org/wandora/download/other/obo_topicmaps_roundtrip_results.zip

adult_mouse_anatomy.obo
format-version: 1.2
date: 21:09:2007 13:30
saved-by: terryh
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002
default-namespace: adult_mouse_anatomy.gxd

caro.obo
format-version: 1.2
date: 16:02:2007 12:38
saved-by: Melissa  Haendel
auto-generated-by: OBO-Edit 1.100-beta19
default-namespace: caro

cell.obo
format-version: 1.0
date: 25:05:2007 09:56
saved-by: minna
auto-generated-by: OBO-Edit 1.100-beta25
default-namespace: cell

cereals_development.obo
format-version: 1.0
version: $Revision: 1.6 $
date: 13:03:2007 14:52
saved-by: cwt6
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: cereal_plant_growth_stage

dictyostelium_anatomy.obo
format-version: 1.0
date: 28:10:2007 16:32
saved-by: Pascale
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: Dictyostelium_discoideum_anatomy

EMAP.obo
format-version: 1.0
date: 10:08:2005 10:07
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: mouse_anatomy_stages
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environment_ontology.obo
format-version: 1.0
date: 27:11:2006 15:07
saved-by: Pankaj Jaiswal
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: environment_ontology

envo.obo
format-version: 1.2
date: 17:01:2008 17:01
saved-by: agussman
auto-generated-by: OBO-Edit 2.000-beta11
default-namespace: ENVO

event.obo
format-version: 1.0
date: 03:10:2007 16:20
saved-by: sakainoriko
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002
remark: version: 1.62

evidence_code.obo
format-version: 1.2
date: 20:12:2007 23:32
saved-by: rhee
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: evidence_code2.obo

fix.obo
format-version: 1.0
date: 25:05:2005 12:37
saved-by: kirill
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: fix.ontology

flybase_controlled_vocabulary.obo
format-version: 1.0
date: 10:04:2007 13:20
saved-by: djs93
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002
subsetdef: camcur "camcur"
default-namespace: FlyBase miscellaneous CV

fly_anatomy.obo
format-version: 1.2
date: 07:12:2007 16:52
saved-by: djs93
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: fly_anatomy.ontology

fly_development.obo
format-version: 1.0
date: 22:09:2006 17:12
saved-by: David
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002
default-namespace: fly_development.ontology

fly_taxonomy.obo
format-version: 1.2
date: 06:04:2007 11:47
saved-by: michaelashburner
auto-generated-by: OBO-Edit 1.100-beta12
default-namespace: default_namespace
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fma_obo.obo
format-version: 1.2
date: 15:09:2006 13:29
saved-by: dilvan
auto-generated-by: Protege OBO plugin version 1.0
default-namespace: fma
version: 0.1

fungal_anatomy.obo
format-version: 1.0
date: 09:08:2005 14:53
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: fungal_anatomy

gene_ontology_edit.obo
format-version: 1.2
date: 17:01:2008 14:47
saved-by: Tanya Berardini
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: gene_ontology

human-dev-anat-abstract.obo
format-version: 1.0
date: 10:08:2005 09:25
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: human-dev-anat-staged

human-dev-anat-staged.obo
format-version: 1.0
date: 10:08:2005 09:25
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: human-dev-anat-abstract

image.obo
format-version: 1.0
date: 10:08:2005 09:30
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: image

mammalian_phenotype.obo
format-version: 1.2
date: 16:01:2008 16:51
saved-by: csmith
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: MPheno.ontology

mao.obo
format-version: 1.0
date: 31:01:2005 08:22
saved-by: julie
auto-generated-by: DAG-Edit 1.418
default-namespace: ro.obo

medaka_ontology.obo
format-version: 1.0
date: 10:08:2005 11:48
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: medaka_ontology
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molecule_role.obo
format-version: 1.0
date: 03:10:2007 16:25
saved-by: yamamotosatoko
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002
default-namespace: molecule_role
remark: version: 2.22

mosquito_anatomy.obo
format-version: 1.0
date: 05:09:2007 22:39
saved-by: Administrator
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: default_namespace

mouse_pathology.obo
format-version: 1.0
date: 10:08:2005 09:33
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: mouse_pathology.ontology

pathway.obo
format-version: 1.0
date: 14:12:2007 16:48
saved-by: VPetri
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: pathway

phenotype_ontology.obo
format-version: 1.2
date: 17:01:2008 18:01
saved-by: garys
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002

po_anatomy.obo
format-version: 1.0
version: $Revision: 1.50 $
date: 14:08:2007 16:33
saved-by: cwt6
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: plant_ontology

po_temporal.obo
format-version: 1.0
version: $Revision: 1.32 $
date: 28:06:2007 11:25
saved-by: cwt6
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: plant_ontology

pro.obo
format-version: 1.2
date: 14:01:2008 08:39
saved-by: arighic
auto-generated-by: OBO-Edit 1.100
default-namespace: pro

psi-mi.obo
format-version: 1.0
date: 20:12:2007 14:05
saved-by: luisa
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: PSI-MI
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psi-mod.obo
format-version: 1.0
date: 26:11:2007 16:40
saved-by: jsgarave
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: PSI-MOD
remark: version: 1.004

quality.obo
format-version: 1.0
date: 11:01:2008 18:05
saved-by: George Gkoutos
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: quality

rex.obo
format-version: 1.0
date: 05:01:2007 09:19
saved-by: kirill
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: rex.obo

ro.obo
format-version: 1.2
date: 14:07:2006 00:00
saved-by: cjm
auto-generated-by: cjm
default-namespace: relationship

sep.obo
format-version: 1.0
date: 28:11:2006 16:30
saved-by: Andy
auto-generated-by: OBO-Edit 1.002
default-namespace: default_namespace

so.obo
format-version: 1.2
date: 04:01:2008 15:38
saved-by: batchelorc
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: sequence

teleost_anatomy.obo
format-version: 1.2
date: 04:01:2008 18:06
saved-by: wasiladahdul
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: teleost_anatomical_ontology

tick_anatomy.obo
format-version: 1.0
date: 18:11:2007 11:42
saved-by: Helen
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: default_namespace

unit.obo
format-version: 1.0
date: 20:12:2007 16:24
saved-by: George Gkoutos
auto-generated-by: OBO-Edit 1.100-beta22
default-namespace: unit.ontology
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worm_development.obo
format-version: 1.0
date: 09:08:2005 16:09
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: worm_development

xenopus_anatomy.obo
format-version: 1.2
date: 17:12:2007 10:41
saved-by: Erik Segerdell
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: xenopus_anatomy

zea_mays_anatomy.obo
format-version: 1.0
date: 09:08:2005 16:02
saved-by: gwg
auto-generated-by: DAG-Edit 1.419 rev 3
default-namespace: zea_mays_anatomy

zebrafish_anatomy.obo
format-version: 1.2
date: 24:10:2007 16:48
saved-by: Melissa  Haendel
auto-generated-by: OBO-Edit 1.101
default-namespace: zebrafish_anatomical_ontology



Liite 3. Alkuperäisten ja kierrettyjen OBO-ontologioiden 

vertailuraportti

OBO-aihekarttakuvauksen laadun arviointia  varten liitteessä 2 esitetyt  OBO-ontologiat 

muunnettiin  aihekartoiksi  ja  edelleen  takaisin  OBO-ontologioiksi.  Tämän  jälkeen 

alkuperäisiä OBO-ontologioita verrattiin kierrätettyihin ontologioihin obodiff-ohjelmalla. 

Obodiff-ohjelma  on  osa  OBO-Edit-ohjelmistoa.  Vertailuun  on  käytetty  OBO-Edit-

ohjelmistoversiota  2.000-beta28.  Liite  sisältää  obodiffin  tuottaman  vertailuraportin. 

Ontologiakohtaiset  raportit  on  erotettu  toisistaan  kolmella  tähtirivillä.  Keskimmäinen 

tähtirivi  sisältää  aina  seuraavan  raportin  ontologian  tiedostonimen.  Ontologioiden 

tiedostonimet  on lueteltu  tunnisteineen  liitteessä  2.  Vasemman reunan rivinumerot  on 

liitetty raporttiin jälkikäteen. Vertailua analysoidaan tutkielman luvussa 4. Alkuperäiset 

ja kierretyt ontologiat sekä tämän liitteen vertailuraportti on ladattavissa osoitteesta

http://www.wandora.org/wandora/download/other/obo_topicmaps_roundtrip_results.zip

Vertailuraportti sisältää kolmen tyyppisiä eroja:

● Kun kierretyssä ontologiassa on piirre, jota ei ole alkuperäisessä, niin raportissa 

on rivi, joka alkaa sanalla Added. Lisätty piirre on kuvattu sanan jälkeen.

● Kun alkuperäisessä ontologiassa on piirre, jota ei ole kierretyssä, niin raportissa 

on rivi, joka alkaa sanalla Deleted. Poistettu piirre on kuvattu sanan jälkeen.

● Kun  alkuperäisen  ontologian  piirre  eroaa  kierretyn  ontologian  piirteestä,  niin 

raportissa on rivi, joka alkaa sanalla Changed. Muuttunut piirre on kuvattu sanan 

jälkeen.

Kukin  eroavaisuus  kohdistuu  yksittäiseen  ontologian  termiin.  Termin  id  on  esitetty 

eroavuuden  yhteydessä.  Erovat  säkeistöt  on  löydettävissä  ontologiasta  id-tunnisteen 

avulla. Eroavaisuuksien analyysi perustuu eroavien termisäkeistöjen vertailuun.
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*********************************** 
***** adult_mouse_anatomy.obo ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****         caro.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****         cell.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
***** cereals_development.obo ***** 
*********************************** 
* Deleted definition dbxref GR:pj from GRO:0007216
* Added definition dbxref GR:pj to GRO:0007216
. 
*********************************** 
***** dictyostelium_anatomy.o ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****         EMAP.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
***** environment_ontology    ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****         envo.obo        ***** 
*********************************** 
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym administrative division of ENVO:00000004
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym administrative division of ENVO:00000004
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym overfalls of ENVO:00000012
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym overfalls of ENVO:00000012
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym sea of ENVO:00000016
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sea of ENVO:00000016
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym lake of ENVO:00000019
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym lake of ENVO:00000019
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym salt lake of ENVO:00000019
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym salt lake of ENVO:00000019
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym salt lake of ENVO:00000019
* Changed synonym scope of ENVO:00000019 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym salt lake of ENVO:00000019
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym salt lake of ENVO:00000019
* Deleted general dbxref ADL:FTT from synonym salt lake of ENVO:00000019
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym salt lake of ENVO:00000019
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym salt lake of ENVO:00000019
* Changed synonym scope of ENVO:00000019 from "Narrow" to "Exact"
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym rio of ENVO:00000022
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym rio of ENVO:00000022
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym brook of ENVO:00000023
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym brook of ENVO:00000023
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym creek of ENVO:00000023
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym creek of ENVO:00000023
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym creek of ENVO:00000023
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym creek of ENVO:00000023
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym creek of ENVO:00000023
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym creek of ENVO:00000023
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym watercourse of ENVO:00000023
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym watercourse of ENVO:00000023
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym oil well of ENVO:00000026
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym oil well of ENVO:00000026
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym gut of ENVO:00000029
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym gut of ENVO:00000029
* Deleted general dbxref USGS:SDTS from synonym narrows of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym narrows of ENVO:00000029
* Changed synonym scope of ENVO:00000029 from "Narrow" to "Related"
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym narrows of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym narrows of ENVO:00000029
* Changed synonym scope of ENVO:00000029 from "Narrow" to "Related"
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym passage of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym passage of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym reach of ENVO:00000029
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym reach of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym reach of ENVO:00000029
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym reach of ENVO:00000029
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym reach of ENVO:00000029
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym reach of ENVO:00000029
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym run of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym run of ENVO:00000029
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym spillway of ENVO:00000029
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* Added general dbxref Geonames:feature to synonym spillway of ENVO:00000029
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym coulee of ENVO:00000031
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym coulee of ENVO:00000031
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wadi bend of ENVO:00000031
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym wadi bend of ENVO:00000031
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym bight of ENVO:00000032
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym bight of ENVO:00000032
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym gulf of ENVO:00000032
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym gulf of ENVO:00000032
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym lake of ENVO:00000033
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym lake of ENVO:00000033
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym millpond of ENVO:00000033
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym millpond of ENVO:00000033
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym pond of ENVO:00000033
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym pond of ENVO:00000033
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym pool of ENVO:00000033
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym pool of ENVO:00000033
* Deleted general dbxref ADL:FTT from synonym pool (water body) of ENVO:00000033
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym pool (water body) of ENVO:00000033
* Changed synonym scope of ENVO:00000033 from "Narrow" to "Related"
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym rapids of ENVO:00000034
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym rapids of ENVO:00000034
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym quagmire of ENVO:00000035
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym quagmire of ENVO:00000035
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wetland of ENVO:00000035
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wetland of ENVO:00000035
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym irrigation canal of ENVO:00000036
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym irrigation canal of ENVO:00000036
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym ditch of ENVO:00000037
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym ditch of ENVO:00000037
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym drain of ENVO:00000037
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym drain of ENVO:00000037
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym laguna of ENVO:00000038
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym laguna of ENVO:00000038
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym fiord of ENVO:00000039
* Added general dbxref NASA:earthrealm to synonym fiord of ENVO:00000039
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cascade of ENVO:00000040
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cascade of ENVO:00000040
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cataract of ENVO:00000040
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cataract of ENVO:00000040
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym drainage canal of ENVO:00000042
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym drainage canal of ENVO:00000042
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym bog of ENVO:00000043
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym bog of ENVO:00000043
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym mire of ENVO:00000043
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym mire of ENVO:00000043
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym quagmire of ENVO:00000043
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym quagmire of ENVO:00000043
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym slough of ENVO:00000043
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym slough of ENVO:00000043
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym slough of ENVO:00000043
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym slough of ENVO:00000043
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym slough of ENVO:00000043
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym slough of ENVO:00000043
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym bog of ENVO:00000044
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym bog of ENVO:00000044
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym bog of ENVO:00000044
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym bog of ENVO:00000044
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym bog of ENVO:00000044
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym bog of ENVO:00000044
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wetland of ENVO:00000044
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wetland of ENVO:00000044
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym navigation canal of ENVO:00000048
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym navigation canal of ENVO:00000048
* Changed synonym scope of ENVO:00000048 from "Exact" to "Narrow"
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym navigation channel of ENVO:00000048
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym navigation channel of ENVO:00000048
* Changed synonym scope of ENVO:00000048 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref USGS:SDTS from synonym salt marsh of ENVO:00000054
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym salt marsh of ENVO:00000054
* Changed synonym scope of ENVO:00000054 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym salt evaporation pond of ENVO:00000055
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym salt evaporation pond of ENVO:00000055
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym salt pond of ENVO:00000055
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym salt pond of ENVO:00000055
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wetland of ENVO:00000057
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wetland of ENVO:00000057
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym body of water of ENVO:00000063
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym body of water of ENVO:00000063
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym highway of ENVO:00000064
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym highway of ENVO:00000064
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym highway of ENVO:00000064
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym highway of ENVO:00000064
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym highway of ENVO:00000064
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym highway of ENVO:00000064
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym parkway of ENVO:00000064
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym parkway of ENVO:00000064
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym street of ENVO:00000064
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* Added general dbxref ADL:FTT to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym street of ENVO:00000064
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym railroad of ENVO:00000065
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym railroad of ENVO:00000065
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym railroad of ENVO:00000065
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym railroad of ENVO:00000065
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym railroad of ENVO:00000065
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym railroad of ENVO:00000065
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym railroad tunnel of ENVO:00000066
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym railroad tunnel of ENVO:00000066
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym road tunnel of ENVO:00000066
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym road tunnel of ENVO:00000066
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym tunnel of ENVO:00000066
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym tunnel of ENVO:00000066
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cavern of ENVO:00000067
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cavern of ENVO:00000067
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grotto of ENVO:00000067
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym grotto of ENVO:00000067
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym natural tunnel of ENVO:00000068
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym natural tunnel of ENVO:00000068
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym distributary of ENVO:00000069
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym distributary of ENVO:00000069
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym aqueduct of ENVO:00000072
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym aqueduct of ENVO:00000072
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym aqueduct of ENVO:00000072
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym aqueduct of ENVO:00000072
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym aqueduct of ENVO:00000072
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym aqueduct of ENVO:00000072
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym mine site of ENVO:00000076
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym mine site of ENVO:00000076
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym agricultural reserve of ENVO:00000077
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym agricultural reserve of ENVO:00000077
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym nursery of ENVO:00000077
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym nursery of ENVO:00000077
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym ranch of ENVO:00000078
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym ranch of ENVO:00000078
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym ranch of ENVO:00000078
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym ranch of ENVO:00000078
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym ranch of ENVO:00000078
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym ranch of ENVO:00000078
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym foothill of ENVO:00000081
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym foothill of ENVO:00000081
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym knoll of ENVO:00000081
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym knoll of ENVO:00000081
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym foothill of ENVO:00000083
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym foothill of ENVO:00000083
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym col of ENVO:00000084
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym col of ENVO:00000084
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym defile of ENVO:00000084
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym defile of ENVO:00000084
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym gap of ENVO:00000084
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym gap of ENVO:00000084
* Deleted general dbxref ADL:FTT from synonym pass of ENVO:00000084
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym pass of ENVO:00000084
* Changed synonym scope of ENVO:00000084 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym saddle of ENVO:00000084
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym saddle of ENVO:00000084
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym saddle of ENVO:00000084
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym saddle of ENVO:00000084
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym saddle of ENVO:00000084
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym saddle of ENVO:00000084
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym bluff of ENVO:00000087
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym bluff of ENVO:00000087
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym crag of ENVO:00000089
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym crag of ENVO:00000089
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym strand of ENVO:00000091
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym strand of ENVO:00000091
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym lava area of ENVO:00000095
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym lava area of ENVO:00000095
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cay of ENVO:00000098
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cay of ENVO:00000098
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym islet of ENVO:00000098
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym islet of ENVO:00000098
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym islet of ENVO:00000098
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym islet of ENVO:00000098
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym islet of ENVO:00000098
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym islet of ENVO:00000098
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym glen of ENVO:00000100
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym glen of ENVO:00000100
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* Added general dbxref Geonames:feature to synonym gorge of ENVO:00000100
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym gorge of ENVO:00000100
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym gully of ENVO:00000100
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym gully of ENVO:00000100
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym hollow of ENVO:00000100
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym hollow of ENVO:00000100
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym hollow of ENVO:00000100
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym hollow of ENVO:00000100
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym hollow of ENVO:00000100
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym hollow of ENVO:00000100
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym median valley of ENVO:00000100
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym median valley of ENVO:00000100
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym glade of ENVO:00000106
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym glade of ENVO:00000106
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym grazing area of ENVO:00000106
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grazing area of ENVO:00000106
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym grassland of ENVO:00000108
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grassland of ENVO:00000108
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym grove of ENVO:00000109
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grove of ENVO:00000109
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym jungle of ENVO:00000109
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym jungle of ENVO:00000109
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym rain forest of ENVO:00000109
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym rain forest of ENVO:00000109
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym wood of ENVO:00000109
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wood of ENVO:00000109
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym wood of ENVO:00000109
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wood of ENVO:00000109
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wood of ENVO:00000109
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wood of ENVO:00000109
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cultivated area of ENVO:00000113
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cultivated area of ENVO:00000113
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cultivated area of ENVO:00000113
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cultivated area of ENVO:00000113
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cultivated area of ENVO:00000113
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cultivated area of ENVO:00000113
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym coconut grove of ENVO:00000118
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym coconut grove of ENVO:00000118
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym trail of ENVO:00000122
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym ravine of ENVO:00000129
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym ravine of ENVO:00000129
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym barrier reef of ENVO:00000130
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym barrier reef of ENVO:00000130
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym fringing reef of ENVO:00000130
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym fringing reef of ENVO:00000130
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym neutral zone of ENVO:00000136
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym neutral zone of ENVO:00000136
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym bayou of ENVO:00000138
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym bayou of ENVO:00000138
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym irrigation ditch of ENVO:00000139
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym irrigation ditch of ENVO:00000139
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym drainage ditch of ENVO:00000140
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym drainage ditch of ENVO:00000140
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym icecap of ENVO:00000145
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym icecap of ENVO:00000145
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym snowfield of ENVO:00000146
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym snowfield of ENVO:00000146
* Changed synonym scope of ENVO:00000146 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym current of ENVO:00000147
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym current of ENVO:00000147
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym current of ENVO:00000147
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym current of ENVO:00000147
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym current of ENVO:00000147
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym current of ENVO:00000147
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym coral reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym coral reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym coral reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym coral reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym coral reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym coral reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym fringing reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym fringing reef of ENVO:00000150
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym oasis of ENVO:00000156
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym oasis of ENVO:00000156
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym peat cutting area of ENVO:00000157
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym peat cutting area of ENVO:00000157
* Deleted general dbxref USGS:SDTS from synonym atoll of ENVO:00000166
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* Added general dbxref Geonames:feature to synonym atoll of ENVO:00000166
* Changed synonym scope of ENVO:00000166 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym island of ENVO:00000166
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym island of ENVO:00000166
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym sandbar of ENVO:00000167
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym sandbar of ENVO:00000167
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym shoal of ENVO:00000167
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym spit of ENVO:00000167
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym spit of ENVO:00000167
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym tongue of ENVO:00000167
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym tongue of ENVO:00000167
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym gorge of ENVO:00000169
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym gorge of ENVO:00000169
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym ravine of ENVO:00000169
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym ravine of ENVO:00000169
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym sandy area of ENVO:00000170
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sandy area of ENVO:00000170
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym sandy area of ENVO:00000170
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sandy area of ENVO:00000170
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym sandy area of ENVO:00000170
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym sandy area of ENVO:00000170
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym sandy area of ENVO:00000172
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sandy area of ENVO:00000172
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym sandy area of ENVO:00000172
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sandy area of ENVO:00000172
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym sandy area of ENVO:00000172
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym sandy area of ENVO:00000172
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym karst area of ENVO:00000175
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym karst area of ENVO:00000175
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym dike of ENVO:00000178
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym dike of ENVO:00000178
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym dike of ENVO:00000178
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym dike of ENVO:00000178
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym dike of ENVO:00000178
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym dike of ENVO:00000178
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym tableland of ENVO:00000182
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym tableland of ENVO:00000182
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym upland of ENVO:00000182
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym upland of ENVO:00000182
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym upland of ENVO:00000182
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym upland of ENVO:00000182
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym upland of ENVO:00000182
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym upland of ENVO:00000182
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym mud flat of ENVO:00000192
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym mud flat of ENVO:00000192
* Changed synonym scope of ENVO:00000192 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym talus slope of ENVO:00000194
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym talus slope of ENVO:00000194
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sink of ENVO:00000195
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym sink of ENVO:00000195
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym lake of ENVO:00000202
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym lake of ENVO:00000202
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym lake of ENVO:00000219
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym lake of ENVO:00000219
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wetland of ENVO:00000232
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wetland of ENVO:00000232
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym wetland of ENVO:00000233
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym wetland of ENVO:00000233
* Changed synonym scope of ENVO:00000234 from "Related" to "Broad"
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym tidal flat of ENVO:00000241
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym tidal flat of ENVO:00000241
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym tidal flat of ENVO:00000241
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym tidal flat of ENVO:00000241
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym tidal flat of ENVO:00000241
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym tidal flat of ENVO:00000241
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym grassland of ENVO:00000260
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grassland of ENVO:00000260
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym grassland of ENVO:00000261
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grassland of ENVO:00000261
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym grassland of ENVO:00000262
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym grassland of ENVO:00000262
* Changed synonym scope of ENVO:00000264 from "Broad" to "Related"
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym seakpeak of ENVO:00000264
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym seakpeak of ENVO:00000264
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym confluence of ENVO:00000272
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym confluence of ENVO:00000272
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym trough of ENVO:00000275
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* Added general dbxref Geonames:feature to synonym trough of ENVO:00000275
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym dry stream bed of ENVO:00000278
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym dry stream bed of ENVO:00000278
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym salt area of ENVO:00000279
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym salt area of ENVO:00000279
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cuesta of ENVO:00000280
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cuesta of ENVO:00000280
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cuesta of ENVO:00000280
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cuesta of ENVO:00000280
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cuesta of ENVO:00000280
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cuesta of ENVO:00000280
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym ridge of ENVO:00000282
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym ridge of ENVO:00000282
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym arete of ENVO:00000283
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym arete of ENVO:00000283
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym beach ridge of ENVO:00000283
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym beach ridge of ENVO:00000283
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cuesta of ENVO:00000283
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cuesta of ENVO:00000283
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym quicksand of ENVO:00000285
* Changed synonym scope of ENVO:00000285 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym catchment of ENVO:00000291
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym catchment of ENVO:00000291
* Deleted general dbxref Getty:TGN from synonym divide of ENVO:00000292
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym divide of ENVO:00000292
* Changed synonym scope of ENVO:00000292 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym bush of ENVO:00000300
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym bush of ENVO:00000300
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym shrubland of ENVO:00000300
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym shrubland of ENVO:00000300
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym coastline of ENVO:00000303
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym coastline of ENVO:00000303
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cape of ENVO:00000305
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cape of ENVO:00000305
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cape of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cape of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cape of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cape of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym headland of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym point of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym point of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym point of ENVO:00000305
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym point of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym point of ENVO:00000305
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym point of ENVO:00000305
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym promontory of ENVO:00000305
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym promontory of ENVO:00000305
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym interdune trough of ENVO:00000308
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym interdune trough of ENVO:00000308
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym basin of ENVO:00000309
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym basin of ENVO:00000309
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym pan of ENVO:00000309
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym pan of ENVO:00000309
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cleft of ENVO:00000320
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cleft of ENVO:00000320
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym fissure of ENVO:00000320
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym fissure of ENVO:00000320
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym fissure of ENVO:00000320
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym fissure of ENVO:00000320
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym fissure of ENVO:00000320
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym fissure of ENVO:00000320
* Deleted general dbxref ADL:FTT from synonym icecap dome of ENVO:00000342
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym icecap dome of ENVO:00000342
* Changed synonym scope of ENVO:00000342 from "Narrow" to "Exact"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym stream channel of ENVO:00000383
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym stream channel of ENVO:00000383
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym spur of ENVO:00000390
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym channel of ENVO:00000395
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym channel of ENVO:00000395
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym sea channel of ENVO:00000395
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym sea channel of ENVO:00000395
* Changed synonym scope of ENVO:00000395 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym cone of ENVO:00000398
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym cone of ENVO:00000398
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym ridge of ENVO:00000429
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym ridge of ENVO:00000429
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym clearing of ENVO:00000444
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* Added general dbxref ADL:FTT to synonym clearing of ENVO:00000444
* Changed synonym scope of ENVO:00000444 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym gulf of ENVO:00000475
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym gulf of ENVO:00000475
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym cerro of ENVO:00000477
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym cerro of ENVO:00000477
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym hummock of ENVO:00000477
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym hummock of ENVO:00000477
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym summit of ENVO:00000480
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym summit of ENVO:00000480
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym deep of ENVO:00000499
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym deep of ENVO:00000499
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym deep of ENVO:00000499
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym deep of ENVO:00000499
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym deep of ENVO:00000499
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym deep of ENVO:00000499
* Changed synonym scope of ENVO:00000504 from "Related" to "Narrow"
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym intermittent pool of ENVO:00000504
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym intermittent pool of ENVO:00000504
* Changed synonym scope of ENVO:00000504 from "Exact" to "Narrow"
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym underground irrigation canal of ENVO:00000505
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym underground irrigation canal of ENVO:00000505
* Deleted general dbxref USGS:SDTS from synonym bench of ENVO:00000508
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym bench of ENVO:00000508
* Changed synonym scope of ENVO:00000508 from "Related" to "Narrow"
* Deleted general dbxref Getty:TGN from synonym bench of ENVO:00000508
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym bench of ENVO:00000508
* Changed synonym scope of ENVO:00000508 from "Related" to "Narrow"
* Changed synonym scope of ENVO:00000517 from "Narrow" to "Broad"
* Deleted general dbxref ADL:FTT from synonym lost river of ENVO:00000517
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym lost river of ENVO:00000517
* Changed synonym scope of ENVO:00000517 from "Narrow" to "Broad"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym lost watercourse of ENVO:00000517
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym lost watercourse of ENVO:00000517
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym ditch mouth of ENVO:00000518
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym ditch mouth of ENVO:00000518
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym slide of ENVO:00000520
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym slide of ENVO:00000520
* Deleted general dbxref Geonames:feature from synonym icecap depression of ENVO:00000531
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym icecap depression of ENVO:00000531
* Changed synonym scope of ENVO:00000531 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym intermittent salt pond of ENVO:00000532
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym intermittent salt pond of ENVO:00000532
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym arrugado of ENVO:00000538
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym arrugado of ENVO:00000538
* Added general dbxref Geonames:feature to synonym sill of ENVO:00000539
* Added general dbxref USGS:SDTS to synonym sill of ENVO:00000539
* Deleted general dbxref USGS:SDTS from synonym water hole of ENVO:00000547
* Changed synonym scope of ENVO:00000547 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym municipality of ENVO:00000856
* Added general dbxref FTT:<FTT dbxref> to synonym municipality of ENVO:00000856
* Added general dbxref Getty:TGN to synonym village of ENVO:00000856
* Added general dbxref ADL:FTT to synonym village of ENVO:00000856
. 
*********************************** 
*****        event.obo        ***** 
*********************************** 
* Removed namespace file:C:/obo/event.obo
* Created namespace file:C:/obo/wandora_round_trip/event.obo
. 
*********************************** 
*****    evidence_code.obo    ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****          fix.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****     fly_anatomy.obo     ***** 
*********************************** 
* changed "completes" status of FBbt:00001369 --OBO_REL:is_a--> FBbt:00005146 to true
* changed "completes" status of FBbt:00001369 --part_of--> FBbt:00005554 to false
* changed "completes" status of FBbt:00007051 --OBO_REL:is_a--> FBbt:00005542 to false
* changed "completes" status of FBbt:00007051 --part_of--> FBbt:00005542 to true
. 
*********************************** 
*****   fly_development.obo   ***** 
*********************************** 
* Changed definition of FBdv:00005291 from "Nuclear divisions 1 and 2. Duration at 25 degrees 
C\: approximately 25 minutes (0-25 minutes after egg laying)" to "Nuclear divisions 1 and 2. 
Duration at 25 degrees C: approximately 25 minutes (0-25 minutes after egg laying)"
* Changed definition of FBdv:00005323 from "Stage 9 begins when mesodermal segmentation becomes 
(transiently) visible\, and ends with the appearance of the stomodeal invagination slightly 
ventral to the anterior pole. Duration at 25 degrees C: approximately 40 minutes (220-260 
minutes  after  egg  laying)."  to  "Stage  9  begins  when  mesodermal  segmentation  becomes 
(transiently) visible, and ends with the appearance of the stomodeal invagination slightly 
ventral to the anterior pole. Duration at 25 degrees C: approximately 40 minutes (220-260 
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minutes after egg laying)."
. 
*********************************** 
*****     fly_taxonomy.obo    ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****flybase_controlled_vocab***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****       fma_obo.obo      ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****    fungal_anatomy.obo   ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  gene_ontology_edit.obo ***** 
*********************************** 
* Changed synonym scope of GO:0033920 from "Exact" to "Broad"
. 
*********************************** 
*****human-dev-anat-abstract.o***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****human-dev-anat-staged.obo***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****         image.obo       ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
***** mammalian_phenotype.obo ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****          mao.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****   medaka_ontology.obo   ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****    molecule_role.obo   ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  mosquito_anatomy.obo ***** 
*********************************** 
* Added general dbxref ISSN:0091-3669 to synonym anterior egg pole of TGMA:0000665
* Added general dbxref ISBN:0-937548-00-6 to synonym anterior egg pole of TGMA:0000665
* Added general dbxref ISSN:0091-3669 to synonym mandibular spur 2 of TGMA:0000783
* Added general dbxref ISBN:0-937548-00-6 to synonym mandibular spur 2 of TGMA:0000783
* Deleted general dbxref ISSN:0091-3669 from synonym fan shaped cluster of setae of TGMA:0000898
* Added general dbxref ISBN:0-937548-00-6 to synonym fan shaped cluster of setae of TGMA:0000898
* Changed synonym scope of TGMA:0000898 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref ISSN:0091-3669 to synonym lateral hairs of the lacinia of TGMA:0000901
* Added general dbxref ISBN:0-937548-00-6 to synonym lateral hairs of the lacinia of TGMA:
0000901
* Deleted general dbxref ISBN:0-937548-00-6 from synonym filter-bearing rib of pharynx of TGMA:
0001144
* Added general dbxref ISSN:0091-3669 to synonym filter-bearing rib of pharynx of TGMA:0001144
* Changed synonym scope of TGMA:0001144 from "Broad" to "Related"
* Added general dbxref ISSN:0091-3669 to synonym swimming brush of TGMA:0001270
* Added general dbxref ISBN:0-937548-00-6 to synonym swimming brush of TGMA:0001270
. 
*********************************** 
*****  mouse_pathology.obo   ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****       pathway.obo      ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  phenotype_ontology.obo ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****    po_anatomy.obo      ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
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*****     po_temporal.obo     ***** 
*********************************** 
* Deleted definition dbxref GR:ap from PO:0001027
* Added definition dbxref GR:ap to PO:0001027
* Deleted definition dbxref GR:ap from PO:0001028
* Added definition dbxref GR:ap to PO:0001028
* Deleted definition dbxref GR:ap from PO:0001030
* Added definition dbxref GR:ap to PO:0001030
* Deleted definition dbxref GR:ap from PO:0007004
* Added definition dbxref GR:ap to PO:0007004
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007014
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007014
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007033
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007033
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007062
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007062
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007066
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007066
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007074
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007074
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007079
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007079
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007084
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007084
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007086
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007086
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007089
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007089
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007090
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007090
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007091
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007091
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007092
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007092
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007096
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007096
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007097
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007097
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007100
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007100
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007108
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007108
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007111
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007111
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007114
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007114
* Deleted definition dbxref GR:pj from PO:0007117
* Added definition dbxref GR:pj to PO:0007117
* Deleted definition dbxref Poc:curators from PO:0007130
* Added definition dbxref Poc:curators to PO:0007130
* Deleted definition dbxref Poc:curators from PO:0007131
* Added definition dbxref Poc:curators to PO:0007131
* Deleted definition dbxref Poc:curators from PO:0007132
* Added definition dbxref Poc:curators to PO:0007132
* Deleted definition dbxref Poc:curators from PO:0007133
* Added definition dbxref Poc:curators to PO:0007133
* Deleted definition dbxref Poc:curators from PO:0007134
* Added definition dbxref Poc:curators to PO:0007134
* Deleted definition dbxref GR:ap from PO:0007523
* Added definition dbxref GR:ap to PO:0007523
* Deleted definition dbxref GR:ap from PO:0007536
* Added definition dbxref GR:ap to PO:0007536
* Deleted definition dbxref Poc:curators from PO:0009012
* Added definition dbxref Poc:curators to PO:0009012
. 
*********************************** 
*****          pro.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****        psi-mi.ob        ***** 
*********************************** 
* Changed synonym scope of MI:0122 from "Exact" to "Related"
* Changed synonym scope of MI:0123 from "Exact" to "Related"
* Changed synonym scope of MI:0127 from "Related" to "Exact"
* Changed synonym scope of MI:0131 from "Exact" to "Related"
* Changed synonym scope of MI:0135 from "Related" to "Exact"
* Changed synonym scope of MI:0137 from "Related" to "Exact"
* Changed synonym scope of MI:0172 from "Exact" to "Related"
* Changed synonym scope of MI:0183 from "Related" to "Exact"
* Changed synonym scope of MI:0185 from "Exact" to "Related"
* Changed synonym scope of MI:0187 from "Related" to "Exact"
* Changed synonym scope of MI:0369 from "Related" to "Exact"
* Changed synonym scope of MI:0370 from "Exact" to "Related"
. 
*********************************** 
*****       psi-mod.obo       ***** 
*********************************** 
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* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Changed synonym scope of MOD:00049 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym Diphthamide of MOD:00049
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-acetylcysteine of MOD:00052
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-acetylcysteine of MOD:00052
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-acetylserine of MOD:00060
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-acetylserine of MOD:00060
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-acetylthreonine of MOD:00061
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-acetylthreonine of MOD:00061
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-acetyltyrosine of MOD:00062
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-acetyltyrosine of MOD:00062
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-acetylvaline of MOD:00063
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-acetylvaline of MOD:00063
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym N-palmitoyl of MOD:00069
* Added general dbxref UniMod:description to synonym N-palmitoyl of MOD:00069
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-methylalanine of MOD:00070
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-methylalanine of MOD:00070
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-methylmethionine of MOD:00073
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-methylmethionine of MOD:00073
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-methylphenylalanine of MOD:00074
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-methylphenylalanine of MOD:00074
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym N-palmitoyl of MOD:00086
* Added general dbxref UniMod:description to synonym N-palmitoyl of MOD:00086
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hydroxyfarnesyl of MOD:00112
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hydroxyfarnesyl of MOD:00112
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym diacylglycerol of MOD:00116
* Added general dbxref UniMod:description to synonym diacylglycerol of MOD:00116
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N6-carboxylysine of MOD:00123
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N6-carboxylysine of MOD:00123
* Deleted general dbxref UniMod:description from synonym carboxyethyl of MOD:00124
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym carboxyethyl of MOD:00124
* Changed synonym scope of MOD:00124 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym carboxyethyl of MOD:00124
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym carboxyethyl of MOD:00124
* Changed synonym scope of MOD:00124 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hypusine of MOD:00125
* Changed synonym scope of MOD:00125 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hypusine of MOD:00125
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hypusine of MOD:00125
* Deleted general dbxref UniMod:description from synonym Lipoyl of MOD:00127
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Lipoyl of MOD:00127
* Changed synonym scope of MOD:00127 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Lipoyl of MOD:00127
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Lipoyl of MOD:00127
* Changed synonym scope of MOD:00127 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym retinal of MOD:00129
* Added general dbxref UniMod:description to synonym retinal of MOD:00129
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym 2-oxobutanoic acid of MOD:00138
* Added general dbxref RESID:systematic name to synonym 2-oxobutanoic acid of MOD:00138
* Added general dbxref RESID:systematic name to synonym 2-oxobutanoic acid of MOD:00138
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym 2-oxobutanoic acid of MOD:00138
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym 2-oxobutanoic acid of MOD:00138
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym 2-oxobutanoic acid of MOD:00138
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym phycoerythrobilin of MOD:00141
* Added general dbxref UniMod:description to synonym phycoerythrobilin of MOD:00141
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym phytochromobilin of MOD:00142
* Added general dbxref UniMod:description to synonym phytochromobilin of MOD:00142
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym molybdopterin of MOD:00151
* Added general dbxref UniMod:description to synonym molybdopterin of MOD:00151
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym FAD of MOD:00152
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym FAD of MOD:00152
* Changed synonym scope of MOD:00152 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym FAD of MOD:00153
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym FAD of MOD:00153
* Changed synonym scope of MOD:00153 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym FAD of MOD:00154
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym FAD of MOD:00154
* Changed synonym scope of MOD:00154 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym quinone of MOD:00157
* Added general dbxref UniMod:description to synonym quinone of MOD:00157
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Phosphopantetheine of MOD:00159
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Phosphopantetheine of MOD:00159
* Changed synonym scope of MOD:00159 from "Related" to "Exact"
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* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Sulfitolysis of MOD:00180
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Sulfitolysis of MOD:00180
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Triiodothyronine of MOD:00186
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym Triiodothyronine of MOD:00186
* Changed synonym scope of MOD:00186 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym triiodo of MOD:00186
* Added general dbxref UniMod:description to synonym triiodo of MOD:00186
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym tetraiodo of MOD:00187
* Added general dbxref UniMod:description to synonym tetraiodo of MOD:00187
* Deleted general dbxref UniProt:feature description from synonym Thyroxine of MOD:00187
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Thyroxine of MOD:00187
* Changed synonym scope of MOD:00187 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym didehydro of MOD:00189
* Added general dbxref UniMod:description to synonym didehydro of MOD:00189
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym 2,3-didehydrobutyrine of MOD:00190
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym 2,3-didehydrobutyrine of MOD:00190
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Dehydro of MOD:00190
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Dehydro of MOD:00190
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym oxoalanine of MOD:00193
* Added general dbxref UniMod:description to synonym oxoalanine of MOD:00193
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-allo-isoleucine of MOD:00199
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-allo-isoleucine of MOD:00199
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-methionine of MOD:00200
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-methionine of MOD:00200
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-phenylalanine of MOD:00201
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-phenylalanine of MOD:00201
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-serine of MOD:00202
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-serine of MOD:00202
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-asparagine of MOD:00203
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-asparagine of MOD:00203
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-leucine of MOD:00204
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-leucine of MOD:00204
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hydroxycinnamyl of MOD:00212
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hydroxycinnamyl of MOD:00212
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym Citrulline of MOD:00219
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym Citrulline of MOD:00219
* Changed synonym scope of MOD:00219 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Citrullination of MOD:00219
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Citrullination of MOD:00219
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym FAD of MOD:00226
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym FAD of MOD:00226
* Changed synonym scope of MOD:00226 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym S-archaeol cysteine of MOD:00228
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym S-archaeol cysteine of MOD:00228
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Glutathione of MOD:00234
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Glutathione of MOD:00234
* Changed synonym scope of MOD:00234 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym S-nitrosocysteine of MOD:00235
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym S-nitrosocysteine of MOD:00235
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hydroxymethyl of MOD:00241
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hydroxymethyl of MOD:00241
*  Added  general  dbxref  RESID:entry  name  to  synonym  L-selenocysteinyl  molybdenum 
bis(molybdopterin guanine dinucleotide) of MOD:00253
*  Added  general  dbxref  UniMod:description  to  synonym  L-selenocysteinyl  molybdenum 
bis(molybdopterin guanine dinucleotide) of MOD:00253
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Sulphone of MOD:00256
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Sulphone of MOD:00256
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym dipyrrolylmethanemethyl of MOD:00257
* Added general dbxref UniMod:description to synonym dipyrrolylmethanemethyl of MOD:00257
* Changed synonym scope of MOD:00257 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym phycocyanobilin of MOD:00263
* Added general dbxref UniMod:description to synonym phycocyanobilin of MOD:00263
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym glycerophospho of MOD:00269
* Added general dbxref UniMod:description to synonym glycerophospho of MOD:00269
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym 1-thioglycine of MOD:00270
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym 1-thioglycine of MOD:00270
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym persulfide of MOD:00274
* Added general dbxref UniMod:description to synonym persulfide of MOD:00274
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym 2-methylglutamine of MOD:00278
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym 2-methylglutamine of MOD:00278
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym S-selanylcysteine of MOD:00282
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym S-selanylcysteine of MOD:00282
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym selenyl of MOD:00282
* Added general dbxref UniMod:description to synonym selenyl of MOD:00282
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym dihydroxy of MOD:00287
* Added general dbxref UniMod:description to synonym dihydroxy of MOD:00287
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym octanoyl of MOD:00295
* Added general dbxref UniMod:description to synonym octanoyl of MOD:00295
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym palmitoleyl of MOD:00313
* Added general dbxref UniMod:description to synonym palmitoleyl of MOD:00313
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym 3-hydroxytryptophan of MOD:00327
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym 3-hydroxytryptophan of MOD:00327
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym hydroxyheme of MOD:00329
* Added general dbxref UniMod:description to synonym hydroxyheme of MOD:00329
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym heme of MOD:00334
* Added general dbxref UniMod:description to synonym heme of MOD:00334
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym cyano of MOD:00338
* Added general dbxref UniMod:description to synonym cyano of MOD:00338
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* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym amidino of MOD:00340
* Added general dbxref UniMod:description to synonym amidino of MOD:00340
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-methylisoleucine of MOD:00341
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-methylisoleucine of MOD:00341
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-methylleucine of MOD:00342
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-methylleucine of MOD:00342
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym N-methyltyrosine of MOD:00343
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym N-methyltyrosine of MOD:00343
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym N-palmitoyl of MOD:00344
* Added general dbxref UniMod:description to synonym N-palmitoyl of MOD:00344
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym CuSMo of MOD:00360
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym CuSMo of MOD:00360
* Changed synonym scope of MOD:00360 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref RESID:alternate name to synonym O-acetylserine of MOD:00369
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym O-acetylserine of MOD:00369
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym dihydroxy of MOD:00374
* Added general dbxref UniMod:description to synonym dihydroxy of MOD:00374
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym dihydroxy of MOD:00375
* Added general dbxref UniMod:description to synonym dihydroxy of MOD:00375
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym octanoyl of MOD:00391
* Added general dbxref UniMod:description to synonym octanoyl of MOD:00391
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Acetyl of MOD:00394
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Acetyl of MOD:00394
* Changed synonym scope of MOD:00394 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Carbamidomethyl of MOD:00397
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Carbamidomethyl of MOD:00397
* Changed synonym scope of MOD:00397 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym Carbamylation of MOD:00398
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Carbamylation of MOD:00398
* Changed synonym scope of MOD:00398 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Carbamyl of MOD:00398
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Carbamyl of MOD:00398
* Changed synonym scope of MOD:00398 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Carboxymethyl of MOD:00399
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Carboxymethyl of MOD:00399
* Changed synonym scope of MOD:00399 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Deamidation of MOD:00400
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Deamidation of MOD:00400
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym NIPCAM of MOD:00410
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym NIPCAM of MOD:00410
* Changed synonym scope of MOD:00410 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Oxidation of MOD:00412
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Oxidation of MOD:00412
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Oxidation of MOD:00412
* Changed synonym scope of MOD:00412 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Oxidation of MOD:00412
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Oxidation of MOD:00412
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Propionamide of MOD:00417
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Propionamide of MOD:00417
* Changed synonym scope of MOD:00417 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym pyridylacetyl of MOD:00418
* Added general dbxref UniMod:description to synonym pyridylacetyl of MOD:00418
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym S-carbamoylmethylcysteine cyclization (N-
terminus) of MOD:00419
* Added general dbxref UniMod:description to synonym S-carbamoylmethylcysteine cyclization (N-
terminus) of MOD:00419
* Changed synonym scope of MOD:00419 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym SMA of MOD:00422
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym SMA of MOD:00422
* Changed synonym scope of MOD:00422 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:description to synonym dihydroxy of MOD:00428
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym dihydroxy of MOD:00428
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym di-Methylation of MOD:00429
* Added general dbxref UniMod:description to synonym di-Methylation of MOD:00429
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym tri-Methylation of MOD:00430
* Added general dbxref UniMod:description to synonym tri-Methylation of MOD:00430
* Deleted general dbxref PSI-MOD:unique short label from synonym Hex of MOD:00434
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Hex of MOD:00434
* Changed synonym scope of MOD:00434 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Hex of MOD:00434
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Hex of MOD:00434
* Changed synonym scope of MOD:00434 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym HexNAc of MOD:00436
* Added general dbxref PSI-MOD:unique short label to synonym HexNAc of MOD:00436
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc of MOD:00436
* Changed synonym scope of MOD:00436 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc of MOD:00436
* Added general dbxref PSI-MOD:unique short label to synonym HexNAc of MOD:00436
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym Farnesylation of MOD:00437
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Farnesylation of MOD:00437
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Farnesylation of MOD:00437
* Changed synonym scope of MOD:00437 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Farnesylation of MOD:00437
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Farnesylation of MOD:00437
* Deleted general dbxref UniMod:description from synonym Myristoylation of MOD:00438
* Added general dbxref DeltaMass:name to synonym Myristoylation of MOD:00438
* Changed synonym scope of MOD:00438 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Myristoylation of MOD:00438
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* Added general dbxref DeltaMass:name to synonym Myristoylation of MOD:00438
* Changed synonym scope of MOD:00438 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:description from synonym Palmitoylation of MOD:00440
* Added general dbxref DeltaMass:name to synonym Palmitoylation of MOD:00440
* Changed synonym scope of MOD:00440 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Palmitoylation of MOD:00440
* Added general dbxref DeltaMass:name to synonym Palmitoylation of MOD:00440
* Changed synonym scope of MOD:00440 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Geranyl-geranyl of MOD:00441
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Geranyl-geranyl of MOD:00441
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Tripalmitate of MOD:00444
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Tripalmitate of MOD:00444
* Changed synonym scope of MOD:00444 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Guanidination of MOD:00445
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Guanidination of MOD:00445
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym HNE of MOD:00446
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HNE of MOD:00446
* Changed synonym scope of MOD:00446 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym IBTP of MOD:00491
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym IBTP of MOD:00491
* Changed synonym scope of MOD:00491 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym GlyGly of MOD:00492
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym GlyGly of MOD:00492
* Changed synonym scope of MOD:00492 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Formyl of MOD:00493
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Formyl of MOD:00493
* Changed synonym scope of MOD:00493 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Fluorescein of MOD:00499
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Fluorescein of MOD:00499
* Changed synonym scope of MOD:00499 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Iodination of MOD:00500
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Iodination of MOD:00500
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym di-Iodination of MOD:00501
* Added general dbxref UniMod:description to synonym di-Iodination of MOD:00501
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym tri-Iodination of MOD:00502
* Added general dbxref UniMod:description to synonym tri-Iodination of MOD:00502
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc1dHex1 of MOD:00510
* Added general dbxref UniMod:description to synonym HexNAc1dHex1 of MOD:00510
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc2 of MOD:00511
* Added general dbxref UniMod:description to synonym HexNAc2 of MOD:00511
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex3 of MOD:00512
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex3 of MOD:00512
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc1dHex2 of MOD:00513
* Added general dbxref UniMod:description to synonym HexNAc1dHex2 of MOD:00513
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc1dHex1 of MOD:00514
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc1dHex1 of MOD:00514
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc2dHex1 of MOD:00515
* Added general dbxref UniMod:description to synonym HexNAc2dHex1 of MOD:00515
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc2 of MOD:00516
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc2 of MOD:00516
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc1NeuAc1 of MOD:00517
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc1NeuAc1 of MOD:00517
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym HexNAc2dHex2 of MOD:00518
* Added general dbxref UniMod:description to synonym HexNAc2dHex2 of MOD:00518
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc2Pent1 of MOD:00519
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc2Pent1 of MOD:00519
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc2dHex1 of MOD:00520
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc2dHex1 of MOD:00520
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex2HexNAc2 of MOD:00521
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex2HexNAc2 of MOD:00521
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex3HexNAc1Pent1 of MOD:00522
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex3HexNAc1Pent1 of MOD:00522
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc2dHex1Pent1 of MOD:00523
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc2dHex1Pent1 of MOD:00523
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc2dHex2 of MOD:00524
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc2dHex2 of MOD:00524
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex2HexNAc2Pent1 of MOD:00525
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex2HexNAc2Pent1 of MOD:00525
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex2HexNAc2dHex1 of MOD:00526
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex2HexNAc2dHex1 of MOD:00526
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex3HexNAc2 of MOD:00527
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex3HexNAc2 of MOD:00527
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex1HexNAc1NeuAc2 of MOD:00528
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex1HexNAc1NeuAc2 of MOD:00528
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Hex3HexNAc2P1 of MOD:00529
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Hex3HexNAc2P1 of MOD:00529
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym BHT of MOD:00534
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym BHT of MOD:00534
* Changed synonym scope of MOD:00534 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym AccQTag of MOD:00547
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym AccQTag of MOD:00547
* Changed synonym scope of MOD:00547 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym QAT of MOD:00548
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym QAT of MOD:00548
* Changed synonym scope of MOD:00548 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym EQAT of MOD:00550
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym EQAT of MOD:00550
* Changed synonym scope of MOD:00550 from "Exact" to "Related"
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* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym EDT of MOD:00553
* Added general dbxref UniMod:description to synonym EDT of MOD:00553
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym iTRAQ of MOD:00564
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym iTRAQ of MOD:00564
* Changed synonym scope of MOD:00564 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym IGBP of MOD:00566
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym IGBP of MOD:00566
* Changed synonym scope of MOD:00566 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:description from synonym Crotonaldehyde of MOD:00576
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Crotonaldehyde of MOD:00576
* Changed synonym scope of MOD:00576 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym SPITC of MOD:00584
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym SPITC of MOD:00584
* Changed synonym scope of MOD:00584 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym PET of MOD:00586
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym PET of MOD:00586
* Changed synonym scope of MOD:00586 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym CAF of MOD:00592
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym CAF of MOD:00592
* Changed synonym scope of MOD:00592 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym AEBS of MOD:00596
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym AEBS of MOD:00596
* Changed synonym scope of MOD:00596 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Methyl of MOD:00599
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Methyl of MOD:00599
* Changed synonym scope of MOD:00599 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym Ethyl of MOD:00600
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Ethyl of MOD:00600
* Changed synonym scope of MOD:00600 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Ethyl of MOD:00600
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Ethyl of MOD:00600
* Changed synonym scope of MOD:00600 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Biotin-HPDP of MOD:00609
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Biotin-HPDP of MOD:00609
* Changed synonym scope of MOD:00609 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym IodoU-AMP of MOD:00611
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym IodoU-AMP of MOD:00611
* Changed synonym scope of MOD:00611 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym CAMthiopropanoyl of MOD:00612
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym CAMthiopropanoyl of MOD:00612
* Changed synonym scope of MOD:00612 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Fuc of MOD:00614
* Added general dbxref PSI-MOD:unique short label to synonym Fuc of MOD:00614
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Bromobimane of MOD:00620
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Bromobimane of MOD:00620
* Changed synonym scope of MOD:00620 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym DeStreak of MOD:00622
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym DeStreak of MOD:00622
* Changed synonym scope of MOD:00622 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Nmethylmaleimide of MOD:00625
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Nmethylmaleimide of MOD:00625
* Changed synonym scope of MOD:00625 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym FTC of MOD:00626
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym FTC of MOD:00626
* Changed synonym scope of MOD:00626 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym DTBP of MOD:00634
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym DTBP of MOD:00634
* Changed synonym scope of MOD:00634 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym FP-Biotin of MOD:00635
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym FP-Biotin of MOD:00635
* Changed synonym scope of MOD:00635 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Thiophos-S-S-biotin of MOD:00639
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Thiophos-S-S-biotin of MOD:00639
* Changed synonym scope of MOD:00639 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Can-FP-biotin of MOD:00640
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Can-FP-biotin of MOD:00640
* Changed synonym scope of MOD:00640 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym octanoyl of MOD:00669
* Added general dbxref UniMod:description to synonym octanoyl of MOD:00669
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Phospho of MOD:00696
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym Phospho of MOD:00696
* Changed synonym scope of MOD:00696 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym FAD of MOD:00697
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym FAD of MOD:00697
* Changed synonym scope of MOD:00697 from "Exact" to "Related"
* Added general dbxref RESID:entry name to synonym D-valine of MOD:00705
* Added general dbxref UniProt:feature description to synonym D-valine of MOD:00705
* Deleted general dbxref PSI-MOD:unique short label from synonym dHex of MOD:00736
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym dHex of MOD:00736
* Changed synonym scope of MOD:00736 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym Cysteinylation of MOD:00765
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Cysteinylation of MOD:00765
* Changed synonym scope of MOD:00765 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref UniMod:interim name from synonym Cysteinyl of MOD:00765
* Added general dbxref PSI-MS:name to synonym Cysteinyl of MOD:00765
* Changed synonym scope of MOD:00765 from "Exact" to "Related"
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym Diisopropylphosphate of MOD:00787
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Diisopropylphosphate of MOD:00787
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* Changed synonym scope of MOD:00787 from "Related" to "Exact"
* Deleted general dbxref DeltaMass:name from synonym Dehydroalanine (from Cysteine) of MOD:00793
* Added general dbxref UniMod:description to synonym Dehydroalanine (from Cysteine) of MOD:00793
* Changed synonym scope of MOD:00793 from "Related" to "Exact"
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym molybdopterin of MOD:00815
* Added general dbxref UniMod:description to synonym molybdopterin of MOD:00815
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym C8-QAT of MOD:00928
* Added general dbxref UniMod:description to synonym C8-QAT of MOD:00928
* Deleted general dbxref PSI-MS:name from synonym IGBP:13C(2) of MOD:00932
* Added general dbxref UniMod:interim name to synonym IGBP:13C(2) of MOD:00932
* Changed synonym scope of MOD:00932 from "Related" to "Exact"
. 
*********************************** 
*****         quality.obo       ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****          rex.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****           ro.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****          sep.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****          so.obo         ***** 
*********************************** 
* changed "completes" status of SO:0000034 --has_quality--> SO:0001183 to false
* changed "completes" status of SO:0000034 --OBO_REL:is_a--> SO:0000696 to false
* changed "completes" status of SO:0000040 --OBO_REL:is_a--> SO:0000151 to true
* changed "completes" status of SO:0000040 --has_quality--> SO:0000991 to false
* changed "completes" status of SO:0000043 --has_quality--> SO:0000900 to false
* changed "completes" status of SO:0000043 --OBO_REL:is_a--> SO:0000336 to true
* changed "completes" status of SO:0000044 --has_quality--> SO:0000901 to true
* changed "completes" status of SO:0000044 --OBO_REL:is_a--> SO:0000336 to true
* changed "completes" status of SO:0000078 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to false
* changed "completes" status of SO:0000078 --has_quality--> SO:0000880 to false
* changed "completes" status of SO:0000079 --has_quality--> SO:0000879 to true
* changed "completes" status of SO:0000087 --has_origin--> SO:0000738 to false
* changed "completes" status of SO:0000087 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000088 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000088 --has_origin--> SO:0000737 to true
* changed "completes" status of SO:0000089 --OBO_REL:is_a--> SO:0000088 to true
* changed "completes" status of SO:0000089 --has_origin--> SO:0000741 to false
* changed "completes" status of SO:0000090 --has_origin--> SO:0000740 to true
* changed "completes" status of SO:0000090 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000091 --has_origin--> SO:0000743 to true
* changed "completes" status of SO:0000091 --OBO_REL:is_a--> SO:0000090 to false
* changed "completes" status of SO:0000092 --has_origin--> SO:0000745 to true
* changed "completes" status of SO:0000092 --OBO_REL:is_a--> SO:0000090 to true
* changed "completes" status of SO:0000093 --has_origin--> SO:0000744 to true
* changed "completes" status of SO:0000093 --OBO_REL:is_a--> SO:0000090 to false
* changed "completes" status of SO:0000094 --has_origin--> SO:0000746 to true
* changed "completes" status of SO:0000094 --OBO_REL:is_a--> SO:0000090 to true
* changed "completes" status of SO:0000095 --has_origin--> SO:0000747 to true
* changed "completes" status of SO:0000095 --OBO_REL:is_a--> SO:0000090 to false
* changed "completes" status of SO:0000096 --OBO_REL:is_a--> SO:0000090 to false
* changed "completes" status of SO:0000096 --has_origin--> SO:0000748 to false
* changed "completes" status of SO:0000097 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000097 --has_origin--> SO:0000739 to true
* changed "completes" status of SO:0000098 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000098 --has_origin--> SO:0000749 to true
* changed "completes" status of SO:0000099 --has_origin--> SO:0000751 to false
* changed "completes" status of SO:0000099 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000100 --has_origin--> SO:0000903 to true
* changed "completes" status of SO:0000100 --OBO_REL:is_a--> SO:0000099 to true
* changed "completes" status of SO:0000108 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to true
* changed "completes" status of SO:0000108 --has_quality--> SO:0000865 to true
* changed "completes" status of SO:0000111 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000111 --part_of--> SO:0000101 to true
* changed "completes" status of SO:0000118 --has_quality--> SO:0000887 to false
* changed "completes" status of SO:0000118 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to false
* changed "completes" status of SO:0000127 --has_quality--> SO:0000893 to false
* changed "completes" status of SO:0000127 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000128 --has_quality--> SO:0000894 to true
* changed "completes" status of SO:0000129 --OBO_REL:is_a--> SO:0000128 to false
* changed "completes" status of SO:0000129 --has_quality--> SO:0000895 to true
* changed "completes" status of SO:0000138 --has_quality--> SO:0000904 to true
* changed "completes" status of SO:0000138 --OBO_REL:is_a--> SO:0000898 to false
* changed "completes" status of SO:0000166 --OBO_REL:is_a--> SO:0000165 to false
* changed "completes" status of SO:0000166 --has_quality--> SO:0000277 to false
* changed "completes" status of SO:0000278 --has_quality--> SO:0000876 to true
* changed "completes" status of SO:0000278 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to false
* changed "completes" status of SO:0000279 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to false
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* changed "completes" status of SO:0000279 --has_quality--> SO:0000875 to false
* changed "completes" status of SO:0000280 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000281 --OBO_REL:is_a--> SO:0000280 to false
* changed "completes" status of SO:0000282 --has_quality--> SO:0000866 to false
* changed "completes" status of SO:0000282 --OBO_REL:is_a--> SO:0000108 to true
* changed "completes" status of SO:0000283 --OBO_REL:is_a--> SO:0000111 to true
* changed "completes" status of SO:0000285 --has_quality--> SO:0000784 to true
* changed "completes" status of SO:0000285 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000287 --has_quality--> SO:0000806 to true
* changed "completes" status of SO:0000287 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000288 --OBO_REL:is_a--> SO:0000287 to false
* changed "completes" status of SO:0000293 --OBO_REL:is_a--> SO:0000657 to true
* changed "completes" status of SO:0000317 --OBO_REL:is_a--> SO:0000151 to true
* changed "completes" status of SO:0000317 --has_quality--> SO:0000756 to false
* changed "completes" status of SO:0000321 --has_quality--> SO:0000868 to true
* changed "completes" status of SO:0000321 --OBO_REL:is_a--> SO:0000108 to true
* changed "completes" status of SO:0000329 --has_quality--> SO:0000869 to true
* changed "completes" status of SO:0000329 --OBO_REL:is_a--> SO:0000108 to true
* changed "completes" status of SO:0000335 --has_quality--> SO:0000867 to false
* changed "completes" status of SO:0000335 --OBO_REL:is_a--> SO:0000108 to true
* changed "completes" status of SO:0000363 --has_quality--> SO:0000359 to true
* changed "completes" status of SO:0000363 --OBO_REL:is_a--> SO:0000902 to true
* changed "completes" status of SO:0000372 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to false
* changed "completes" status of SO:0000372 --has_quality--> SO:0001185 to false
* changed "completes" status of SO:0000373 --OBO_REL:is_a--> SO:0000456 to false
* changed "completes" status of SO:0000373 --associated_with--> SO:0000047 to true
* changed "completes" status of SO:0000374 --OBO_REL:is_a--> SO:0000372 to false
* changed "completes" status of SO:0000374 --has_quality--> SO:0001186 to true
* changed "completes" status of SO:0000380 --OBO_REL:is_a--> SO:0000715 to false
* changed "completes" status of SO:0000380 --has_quality--> SO:0001186 to true
* changed "completes" status of SO:0000411 --has_quality--> SO:0000814 to true
* changed "completes" status of SO:0000411 --OBO_REL:is_a--> SO:0000695 to false
* changed "completes" status of SO:0000451 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000451 --associated_with--> SO:0000871 to true
* changed "completes" status of SO:0000455 --associated_with--> SO:0000865 to false
* changed "completes" status of SO:0000455 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000456 --has_quality--> SO:0000940 to true
* changed "completes" status of SO:0000456 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000459 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000459 --associated_with--> SO:0000479 to true
* changed "completes" status of SO:0000479 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to true
* changed "completes" status of SO:0000479 --has_quality--> SO:0000870 to false
* changed "completes" status of SO:0000548 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000548 --associated_with--> SO:0000873 to false
* changed "completes" status of SO:0000588 --OBO_REL:is_a--> SO:0000188 to true
* changed "completes" status of SO:0000588 --has_quality--> SO:0001186 to false
* changed "completes" status of SO:0000631 --OBO_REL:is_a--> SO:0000185 to false
* changed "completes" status of SO:0000632 --OBO_REL:is_a--> SO:0000185 to false
* changed "completes" status of SO:0000633 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to false
* changed "completes" status of SO:0000634 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to false
* changed "completes" status of SO:0000637 --OBO_REL:is_a--> SO:0000155 to false
* changed "completes" status of SO:0000654 --OBO_REL:is_a--> SO:0000089 to true
* changed "completes" status of SO:0000654 --has_origin--> SO:0000742 to true
* changed "completes" status of SO:0000665 --has_quality--> SO:0000878 to true
* changed "completes" status of SO:0000665 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to true
* changed "completes" status of SO:0000690 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000690 --associated_with--> SO:0000078 to false
* changed "completes" status of SO:0000692 --associated_with--> SO:0000079 to true
* changed "completes" status of SO:0000692 --OBO_REL:is_a--> SO:0000690 to false
* changed "completes" status of SO:0000693 --associated_with--> SO:1001261 to false
* changed "completes" status of SO:0000693 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000697 --OBO_REL:is_a--> SO:0000693 to true
* changed "completes" status of SO:0000697 --associated_with--> SO:0000883 to false
* changed "completes" status of SO:0000698 --associated_with--> SO:0000884 to false
* changed "completes" status of SO:0000698 --OBO_REL:is_a--> SO:0000697 to false
* changed "completes" status of SO:0000710 --OBO_REL:is_a--> SO:0000697 to false
* changed "completes" status of SO:0000710 --associated_with--> SO:0000885 to true
* changed "completes" status of SO:0000711 --OBO_REL:is_a--> SO:0000693 to false
* changed "completes" status of SO:0000711 --associated_with--> SO:0000886 to true
* changed "completes" status of SO:0000712 --associated_with--> SO:0000887 to false
* changed "completes" status of SO:0000712 --OBO_REL:is_a--> SO:0000693 to true
* changed "completes" status of SO:0000720 --has_quality--> SO:0000784 to false
* changed "completes" status of SO:0000720 --OBO_REL:is_a--> SO:0000101 to false
* changed "completes" status of SO:0000721 --associated_with--> SO:1001197 to true
* changed "completes" status of SO:0000721 --OBO_REL:is_a--> SO:0000692 to true
* changed "completes" status of SO:0000722 --associated_with--> SO:0000716 to true
* changed "completes" status of SO:0000722 --OBO_REL:is_a--> SO:0000692 to true
* changed "completes" status of SO:0000734 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to true
* changed "completes" status of SO:0000734 --has_quality--> SO:0000864 to false
* changed "completes" status of SO:0000779 --OBO_REL:is_a--> SO:0000768 to true
* changed "completes" status of SO:0000794 --OBO_REL:is_a--> SO:0000411 to true
* changed "completes" status of SO:0000795 --OBO_REL:is_a--> SO:0000815 to true
* changed "completes" status of SO:0000796 --derives_from--> SO:0000151 to false
* changed "completes" status of SO:0000796 --OBO_REL:is_a--> SO:0000101 to true
* changed "completes" status of SO:0000796 --has_quality--> SO:0000781 to true
* changed "completes" status of SO:0000797 --OBO_REL:is_a--> SO:0000101 to false
* changed "completes" status of SO:0000797 --has_quality--> SO:0000782 to false
* changed "completes" status of SO:0000798 --OBO_REL:is_a--> SO:0000101 to false
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* changed "completes" status of SO:0000804 --OBO_REL:is_a--> SO:0000001 to true
* changed "completes" status of SO:0000804 --has_quality--> SO:0000783 to true
* changed "completes" status of SO:0000805 --has_quality--> SO:0000784 to false
* changed "completes" status of SO:0000807 --OBO_REL:is_a--> SO:0000324 to false
* changed "completes" status of SO:0000808 --has_quality--> SO:0000789 to true
* changed "completes" status of SO:0000808 --OBO_REL:is_a--> SO:0000317 to false
* changed "completes" status of SO:0000809 --has_quality--> SO:0000790 to true
* changed "completes" status of SO:0000809 --OBO_REL:is_a--> SO:0000317 to false
* changed "completes" status of SO:0000810 --OBO_REL:is_a--> SO:0000809 to false
* changed "completes" status of SO:0000810 --has_quality--> SO:0000362 to true
* changed "completes" status of SO:0000811 --has_quality--> SO:0000414 to true
* changed "completes" status of SO:0000811 --OBO_REL:is_a--> SO:0000809 to true
* changed "completes" status of SO:0000812 --OBO_REL:is_a--> SO:0000809 to false
* changed "completes" status of SO:0000812 --has_quality--> SO:0000415 to false
* changed "completes" status of SO:0000813 --has_quality--> SO:0000416 to false
* changed "completes" status of SO:0000813 --OBO_REL:is_a--> SO:0000809 to true
* changed "completes" status of SO:0000816 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000816 --has_quality--> SO:0000814 to true
* changed "completes" status of SO:0000818 --has_quality--> SO:0000817 to false
* changed "completes" status of SO:0000819 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to false
* changed "completes" status of SO:0000819 --has_origin--> SO:0000737 to true
* changed "completes" status of SO:0000820 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to true
* changed "completes" status of SO:0000820 --has_origin--> SO:0000745 to true
* changed "completes" status of SO:0000821 --has_origin--> SO:0000744 to true
* changed "completes" status of SO:0000821 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to true
* changed "completes" status of SO:0000822 --has_origin--> SO:0000746 to false
* changed "completes" status of SO:0000822 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to false
* changed "completes" status of SO:0000823 --has_origin--> SO:0000747 to false
* changed "completes" status of SO:0000823 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to false
* changed "completes" status of SO:0000824 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to true
* changed "completes" status of SO:0000824 --has_origin--> SO:0000083 to false
* changed "completes" status of SO:0000825 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to true
* changed "completes" status of SO:0000825 --has_origin--> SO:0000084 to false
* changed "completes" status of SO:0000826 --has_origin--> SO:0000741 to false
* changed "completes" status of SO:0000827 --has_origin--> SO:0000742 to true
* changed "completes" status of SO:0000827 --OBO_REL:is_a--> SO:0000826 to true
* changed "completes" status of SO:0000828 --has_origin--> SO:0000738 to true
* changed "completes" status of SO:0000828 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to true
* changed "completes" status of SO:0000829 --has_origin--> SO:0000739 to true
* changed "completes" status of SO:0000829 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to false
* changed "completes" status of SO:0000853 --OBO_REL:is_a--> SO:0000330 to false
* changed "completes" status of SO:0000853 --has_quality--> SO:0000856 to true
* changed "completes" status of SO:0000854 --OBO_REL:is_a--> SO:0000853 to true
* changed "completes" status of SO:0000854 --has_quality--> SO:0000859 to true
* changed "completes" status of SO:0000855 --OBO_REL:is_a--> SO:0000853 to false
* changed "completes" status of SO:0000855 --has_quality--> SO:0000858 to true
* changed "completes" status of SO:0000861 --adjacent_to--> SO:0000581 to false
* changed "completes" status of SO:0000861 --has_quality--> SO:0000146 to true
* changed "completes" status of SO:0000861 --OBO_REL:is_a--> SO:0000185 to true
* changed "completes" status of SO:0000862 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to true
* changed "completes" status of SO:0000862 --adjacent_to--> SO:0000581 to true
* changed "completes" status of SO:0000862 --has_quality--> SO:0000146 to true
* changed "completes" status of SO:0000871 --has_quality--> SO:0000246 to false
* changed "completes" status of SO:0000871 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to false
* changed "completes" status of SO:0000871 --adjacent_to--> SO:0000610 to false
* changed "completes" status of SO:0000872 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to true
* changed "completes" status of SO:0000872 --adjacent_to--> SO:0000636 to false
* changed "completes" status of SO:0000873 --associated_with--> SO:0000602 to true
* changed "completes" status of SO:0000873 --has_quality--> SO:0000116 to false
* changed "completes" status of SO:0000873 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to true
* changed "completes" status of SO:0000873 --associated_with--> SO:0000977 to true
* changed "completes" status of SO:0000874 --associated_with--> SO:0000919 to false
* changed "completes" status of SO:0000888 --has_quality--> SO:0000135 to false
* changed "completes" status of SO:0000889 --has_quality--> SO:0000136 to true
* changed "completes" status of SO:0000890 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000890 --has_quality--> SO:0000130 to false
* changed "completes" status of SO:0000891 --has_quality--> SO:0000473 to false
* changed "completes" status of SO:0000891 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000892 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000892 --has_quality--> SO:0000475 to true
* changed "completes" status of SO:0000896 --has_quality--> SO:0000131 to false
* changed "completes" status of SO:0000896 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000897 --has_quality--> SO:0000137 to true
* changed "completes" status of SO:0000897 --OBO_REL:is_a--> SO:0000898 to false
* changed "completes" status of SO:0000898 --has_quality--> SO:0000133 to false
* changed "completes" status of SO:0000898 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000902 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to false
* changed "completes" status of SO:0000902 --has_quality--> SO:0000781 to true
* changed "completes" status of SO:0000913 --OBO_REL:is_a--> SO:0000753 to true
* changed "completes" status of SO:0000913 --has_quality--> SO:0000756 to false
* changed "completes" status of SO:0000914 --OBO_REL:is_a--> SO:0000753 to false
* changed "completes" status of SO:0000914 --has_quality--> SO:0000991 to true
* changed "completes" status of SO:0000915 --OBO_REL:is_a--> SO:0000753 to true
* changed "completes" status of SO:0000929 --associated_with--> SO:0000916 to false
* changed "completes" status of SO:0000929 --OBO_REL:is_a--> SO:0000873 to true
* changed "completes" status of SO:0000935 --has_quality--> SO:0000116 to true
* changed "completes" status of SO:0000935 --associated_with--> SO:0000916 to true
* changed "completes" status of SO:0000935 --OBO_REL:is_a--> SO:0000316 to false
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* changed "completes" status of SO:0000941 --OBO_REL:is_a--> SO:0000456 to true
* changed "completes" status of SO:0000941 --associated_with--> SO:0000301 to true
* changed "completes" status of SO:0000954 --has_quality--> SO:0000352 to true
* changed "completes" status of SO:0000954 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to false
* changed "completes" status of SO:0000955 --has_quality--> SO:0000985 to false
* changed "completes" status of SO:0000955 --OBO_REL:is_a--> SO:0000954 to true
* changed "completes" status of SO:0000956 --OBO_REL:is_a--> SO:0000954 to false
* changed "completes" status of SO:0000956 --has_quality--> SO:0000984 to false
* changed "completes" status of SO:0000957 --OBO_REL:is_a--> SO:0000955 to true
* changed "completes" status of SO:0000957 --has_quality--> SO:0000987 to false
* changed "completes" status of SO:0000958 --has_quality--> SO:0000988 to false
* changed "completes" status of SO:0000958 --OBO_REL:is_a--> SO:0000955 to true
* changed "completes" status of SO:0000959 --has_quality--> SO:0000987 to true
* changed "completes" status of SO:0000959 --OBO_REL:is_a--> SO:0000956 to false
* changed "completes" status of SO:0000960 --OBO_REL:is_a--> SO:0000956 to false
* changed "completes" status of SO:0000960 --has_quality--> SO:0000988 to true
* changed "completes" status of SO:0000961 --OBO_REL:is_a--> SO:0000340 to true
* changed "completes" status of SO:0000961 --has_quality--> SO:0000356 to false
* changed "completes" status of SO:0000962 --OBO_REL:is_a--> SO:0000961 to false
* changed "completes" status of SO:0000962 --has_quality--> SO:0000984 to false
* changed "completes" status of SO:0000963 --has_quality--> SO:0000987 to true
* changed "completes" status of SO:0000963 --OBO_REL:is_a--> SO:0000962 to true
* changed "completes" status of SO:0000964 --OBO_REL:is_a--> SO:0000965 to true
* changed "completes" status of SO:0000964 --has_quality--> SO:0000987 to true
* changed "completes" status of SO:0000965 --has_quality--> SO:0000985 to true
* changed "completes" status of SO:0000965 --OBO_REL:is_a--> SO:0000961 to true
* changed "completes" status of SO:0000966 --OBO_REL:is_a--> SO:0000962 to false
* changed "completes" status of SO:0000966 --has_quality--> SO:0000988 to true
* changed "completes" status of SO:0000967 --OBO_REL:is_a--> SO:0000965 to false
* changed "completes" status of SO:0000967 --has_quality--> SO:0000988 to true
* changed "completes" status of SO:0000974 --has_origin--> SO:0000980 to true
* changed "completes" status of SO:0000974 --OBO_REL:is_a--> SO:0000826 to false
* changed "completes" status of SO:0000975 --has_origin--> SO:0000980 to false
* changed "completes" status of SO:0000975 --OBO_REL:is_a--> SO:0000089 to false
* changed "completes" status of SO:0000992 --derives_from--> SO:0000153 to false
* changed "completes" status of SO:0000992 --OBO_REL:is_a--> SO:0000914 to false
* changed "completes" status of SO:0000994 --OBO_REL:is_a--> SO:0000001 to false
* changed "completes" status of SO:0000994 --has_quality--> SO:0000993 to true
* changed "completes" status of SO:0000995 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to true
* changed "completes" status of SO:0000996 --has_quality--> SO:0000732 to false
* changed "completes" status of SO:0000996 --OBO_REL:is_a--> SO:0000704 to true
* changed "completes" status of SO:0000997 --has_quality--> SO:0000731 to false
* changed "completes" status of SO:0000997 --OBO_REL:is_a--> SO:0000842 to false
* changed "completes" status of SO:0001005 --has_quality--> SO:0001004 to true
* changed "completes" status of SO:0001005 --OBO_REL:is_a--> SO:0000001 to true
* changed "completes" status of SO:0001011 --OBO_REL:is_a--> SO:0000696 to true
* changed "completes" status of SO:0001011 --has_quality--> SO:0001184 to true
* changed "completes" status of SO:0001032 --OBO_REL:is_a--> SO:0000737 to true
* changed "completes" status of SO:0001032 --has_quality--> SO:0000352 to true
* changed "completes" status of SO:0001033 --OBO_REL:is_a--> SO:0000745 to true
* changed "completes" status of SO:0001033 --has_quality--> SO:0000352 to false
* changed "completes" status of SO:0001034 --derives_from--> SO:0000188 to true
* changed "completes" status of SO:0001034 --OBO_REL:is_a--> SO:0000276 to false
* changed "completes" status of SO:0001044 --OBO_REL:is_a--> SO:0000336 to false
* changed "completes" status of SO:0001044 --has_quality--> SO:0000899 to false
* changed "completes" status of SO:0001050 --has_quality--> SO:0000731 to false
* changed "completes" status of SO:0001050 --OBO_REL:is_a--> SO:0000657 to false
* changed "completes" status of SO:0001052 --OBO_REL:is_a--> SO:0001051 to true
* changed "completes" status of SO:0001052 --derives_from--> SO:0000657 to false
* changed "completes" status of SO:0001052 --has_part--> SO:0001050 to true
* changed "completes" status of SO:0001053 --derives_from--> SO:0000101 to true
* changed "completes" status of SO:0001053 --OBO_REL:is_a--> SO:0001051 to false
* changed "completes" status of SO:0001053 --has_part--> SO:0001054 to true
* changed "completes" status of SO:0001054 --OBO_REL:is_a--> SO:0000101 to false
* changed "completes" status of SO:0001054 --has_quality--> SO:0000731 to true
* changed "completes" status of SO:0001189 --OBO_REL:is_a--> SO:0000696 to true
* changed "completes" status of SO:0001189 --has_quality--> SO:0001188 to false
* changed "completes" status of SO:0001191 --OBO_REL:is_a--> SO:0000696 to false
* changed "completes" status of SO:0001191 --has_quality--> SO:0001190 to true
* changed "completes" status of SO:0001193 --OBO_REL:is_a--> SO:0000696 to false
* changed "completes" status of SO:0001193 --has_quality--> SO:0001192 to true
* changed "completes" status of SO:0001195 --has_quality--> SO:0001194 to true
* changed "completes" status of SO:0001195 --OBO_REL:is_a--> SO:0001193 to false
* changed "completes" status of SO:0001197 --OBO_REL:is_a--> SO:0001193 to true
* changed "completes" status of SO:0001197 --has_quality--> SO:0001196 to true
* changed "completes" status of SO:0005858 --has_quality--> SO:0000860 to true
* changed "completes" status of SO:1001187 --has_quality--> SO:0000877 to false
* changed "completes" status of SO:1001187 --OBO_REL:is_a--> SO:0000673 to false
* changed "completes" status of SO:1001196 --OBO_REL:is_a--> SO:0000654 to true
* changed "completes" status of SO:1001196 --has_quality--> SO:0000976 to false
* changed "completes" status of SO:1001246 --has_quality--> SO:0000906 to true
* changed "completes" status of SO:1001246 --OBO_REL:is_a--> SO:0000316 to false
* changed "completes" status of SO:1001247 --OBO_REL:is_a--> SO:1001254 to false
* changed "completes" status of SO:1001247 --has_origin--> SO:0000910 to false
* changed "completes" status of SO:1001249 --OBO_REL:is_a--> SO:1001251 to true
* changed "completes" status of SO:1001249 --has_quality--> SO:0000908 to true
* changed "completes" status of SO:1001251 --has_quality--> SO:0000907 to false
* changed "completes" status of SO:1001254 --has_quality--> SO:0000732 to false
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* changed "completes" status of SO:1001254 --OBO_REL:is_a--> SO:0000316 to false
* changed "completes" status of SO:1001259 --OBO_REL:is_a--> SO:1001251 to true
* changed "completes" status of SO:1001259 --has_quality--> SO:0000909 to true
* changed "completes" status of SO:1001261 --has_quality--> SO:0000881 to true
* changed "completes" status of SO:1001261 --OBO_REL:is_a--> SO:0000234 to false
* changed "completes" status of SO:1001264 --has_quality--> SO:0000886 to true
* changed "completes" status of SO:1001265 --has_quality--> SO:0000882 to false
. 
*********************************** 
*****   teleost_anatomy.obo   ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****    tick_anatomy.obo     ***** 
*********************************** 
* changed inverse necessarily true status of null to false
. 
*********************************** 
*****         unit.obo        ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  worm_development.obo ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  xenopus_anatomy.obo  ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  zea_mays_anatomy.obo  ***** 
*********************************** 
. 
*********************************** 
*****  zebrafish_anatomy.obo  ***** 
*********************************** 



Liite  4.  Korjattu  yhteenveto  alkuperäisten  ja  kierrätettyjen 

ontologioiden vertailutestistä

Koejärjestelyn  aikana  havaittiin,  että  osa  alkuperäisistä  ontologioista  erosi  itseensä 

verrattaessa.  OBO-aihekarttakuvauksen  arviointi  olisi  edellyttänyt  arviointiin  käytetyn 

koejärjestelyn kalibrointia. Oheinen taulukko sisältää korjatun yhteenvedon alkuperäisten 

ja kierrettyjen ontologioiden vertailutestistä. Sarakkeessa O-O on rasti jos alkuperäinen 

ontologia erosi itsestää. Sarakkeessa R-R on rasti jos kierretty ontologia erosi itsestään. 

Sarakkeessa O-R on verrattu alkuperäistä ja kierrettyä ontologiaa. Sarakkeessa R-O on 

verrattu  kierrettyä  ontologiaa  alkuperäiseen.  Eroja  ja  niiden  merkitystä  on  syytä 

analysoida tarkemmin jatkotutkimuksissa.

# ontologia O-O R-R O-R R-O versio säkeistöjen lkm.
1 adult_mouse_anatomy.obo 1.2 2746
2 caro.obo 1.2 47
3 cell.obo 1.0 858
4 cereals_development.obo X X 1.0 236
5 dictyostelium_anatomy.obo 1.0 131
6 EMAP.obo 1.0 13732
7 environment_ontology.obo 1.0 496
8 envo.obo X X X X 1.2 1076
9 event.obo X X 1.0 2782
10 evidence_code.obo 1.2 139
11 fix.obo 1.0 1168
12 fly_anatomy.obo X X X 1.2 6224
13 fly_development.obo X X 1.0 121
14 fly_taxonomy.obo 1.2 6599
15 flybase_controlled_vocabulary.obo 1.0 693
16 fma_obo.obo 1.2 75149
17 fungal_anatomy.obo 1.0 68
18 gene_ontology_edit.obo X X X X 1.2 25916
19 human-dev-anat-abstract.obo 1.0 2315
20 human-dev-anat-staged.obo 1.0 8342
21 image.obo 1.0 260
22 mammalian_phenotype.obo 1.2 6086
23 mao.obo 1.0 168
24 medaka_ontology.obo 1.0 4361
25 molecule_role.obo 1.0 8848
26 mosquito_anatomy.obo X X X X 1.0 1863
27 mouse_pathology.obo 1.0 460
28 pathway.obo 1.0 595
29 phenotype_ontology.obo 1.2 1623
30 po_anatomy.obo 1.0 835
31 po_temporal.obo X X 1.0 276
32 pro.obo 1.2 729
33 psi-mi.obo X X X X 1.0 820
34 psi-mod.obo X X X X 1.0 1131
35 quality.obo 1.0 1906
36 rex.obo 1.0 558
37 ro.obo 1.2 26
38 sep.obo 1.0 189
39 so.obo X X X X 1.2 1449
40 teleost_anatomy.obo 1.2 2102
41 tick_anatomy.obo X X 1.0 629
42 unit.obo 1.0 2169
43 worm_development.obo 1.0 70
44 xenopus_anatomy.obo 1.2 589
45 zea_mays_anatomy.obo 1.0 182
46 zebrafish_anatomy.obo 1.2 2176
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