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Status - resultater 

• Plan for utvikling av NGT v. 1.0 

– Aktiviteter 

– Tidsplan (basert på ressursestimater) 

– Prosjektorganisasjon 

• Driftsmodell 

• Tanker om videre utvikling etter v. 1.0 

• Vurdering av systemer for forvaltning av 
kunnskapsorganiseringssystemer (f.eks. 
tesauri)  



NGT 1.0 – Hva skal vi fram til? 

• Innholdsbeskrivende  emneord «av generell art» 
• I hovedsak ikke navngitte entiteter (personer, steder, 

korporasjoner) 
• Ikke sjanger/form 

• Språk: Norsk bokmål (men inkluderer andre språk der det finnes) 



Pilot: NGT 0.1 
• Integrere NBs emneord for bibliografiene Samisk 

bibliografi og forfatterbibliografiene (> 2000 emneord) 
med Humord 

• Metode og verktøy: 
– Konvertere Humord til SKOS-XL  VocBench 
– Fjerne geografiske navn, løse opp strenger, litterære 

karakterer 
• Excel 

– Automatisk sammenslåing av begreper med leksikalsk 
likhet mellom termer (266+833) 

– Manuell behandling av resten (137 + 625) 
• Excel 

– Automatisk generering av SKOS-tripler fra den 
manuelle behandlingen  VocBench 

• 95 + 255 begreper ble ikke integrert 
 

 



Pilot: NGT 0.1 



NGT 1.0 – Hvordan komme dit 

(Aktiviteter) 
• Alle originalvokabularer preprosesseres 

– Fjerne emneordstyper som ikke skal med 
• Geografiske navn 

• Korporasjoner 

• Form/sjanger 

– Identifisere helsefaglige og psykologiske termer 

– Strukturere, om mulig lage hierarki 

– Konvertere til vedtatt representasjonsmodell 

• Integrere vokabularene i forutbestemt rekkefølge 

– Starte med Humord 

 
 



NGT 1.0 – hvordan komme dit? 
Aktiviteter 

Hovedframgangsmåte: 

• Alle originalvokabularer preprosesseres før 
forsøk på integrering 

• Mest mulig automatisk  

• Fjerne emneordstyper som ikke skal med 

• Geografiske navn 

• Korporasjoner 

• Form/sjanger 

• Identifisere helsefaglige og psykologiske termer 

• Strukturere, om mulig lage hierarki 

• Konvertere til vedtatt representasjonsmodell 

• De preprosesserte vokabularene integreres i 
forutbestemt rekkefølge 

• Mye manuelt/intellektuelt arbeid her 

• Starte med Humord 

• Faglig dybde før mer allmenne 

 



Tidsplan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Etablere prosjektet

2
Etablere teknisk infrastruktur 

og systemstøtte

3
Preprosessering av de enkelte 

vokabularer

4

Avklar håndtering av begreper 

innenfor helsefag og psykologi 

i eksisterende vokabularer

5
Utfør vedtak om begreper 

innenfor helsefag og psykologi

6
Utarbeide toppstruktur for 

NGT

7
Integrere de preprosesserte 

vokabularene med NGT

8
Helhetlig gjennomgang og 

kvalitetssikring av NGT

9
Klargjøring av NGT for 

«markedet»

10 Lansering av NGT

11
Kommunikasjon utad / 

informasjonsarbeid

12 Prosjektledelse

År 1 År 2 År 3



Prosjektorganisasjon 

• Prosjektleder (NB) 
• Utvikler/teknisk 

koordinator (NB) 
• Tesauruskoordinator 

(UBO) 
• Fleksible 

arbeidsgrupper (NB og 
UBO) 
– 10-15 personer som 

grupperes etter behov, 
og virker i perioder 



Drifting fra og med v. 1.0  

• Aktører 
– NB, UBO, etter hvert andre 

interessenter 

• Eier/hovedansvar: NB 
• Kostnadsfordeling 

– NB: Infrastruktur, møter,… 
– Øvrige inst: Egen innsats 

 

• Faggrupper 
– Faglig ansvar for  

hver sine 
deler/hierarkier av 
NGT 

• Redaksjonsgruppe 
– Overordnet ansvar 

for NGT som ressurs 

– Koordinere arbeidet 
i faggruppene 

– Identifisere behov 
for og initiere større 
innsatser 



Veien videre etter v. 1.0 

• Oversette til flere språk 
– Engelsk, nynorsk, samiske språk, kvensk 
– Kan pågå uavhengig av øvrig utvikling 

• Mapping til «hubs» 
– Dewey 

• Integrere flere vokabularer (avhengig av eiernes 
interesse) 
– Norsk musikktesaurus 
– TEKORD 
– Norsk idrettstesaurus 



Vurdering og anbefaling om verktøy 

• Tilnærming:  

– Ingen a priori kravspesifikasjon 

– Vurderte/sammenlignet «ferdige» 
systemer i henhold til ulike parametre  

• Valgte 6 systemer for vurdering 

– på noe ulikt informasjonsgrunnlag: 
• Nettside 

• Direkte kommunikasjon 

• Prøvelisens 

 

 

 



Vurdering og anbefaling om verktøy 

• Vurderte verktøy 
– MultiTes fra Multisystems, Florida,  USA 
– Poolparty fra Semantic Web Company (SWC), 

Wien 
– Synaptica fra Synaptica LLC, Colorado, USA 
– TemaTres fra R020 Bibliotecología y ciencias de 

la informacíon, Argentina 
– Thesaurus Master fra DataHarmony, Division 

of Access Innovations, Inc., New Mexico, USA  
– VocBench, utviklet av Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) og 
ART Group (Artificial Intelligence Research at 
Tor Vergata) of the University of Rome 'Tor 
Vergata‘ 

• Vurdering/anbefaling i eget dokument. 
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Risikovurdering 

• Den største risikoen er knyttet til selve 
integreringsarbeidet 

– Ressursberegning 

– Systemstøtte 

• Hvor mye må gjøres manuelt? 

• Helsefaglige/psykologiske termer avklares i 
prosjektet 
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