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Martin G. Skjæveland disputerer 8. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo med avhandlingen:
Engineering Semantic Data.

I dagens informasjonsintensive samfunn overstiger evnen til å samle sammen og å lagre data ofte flere
ganger evnen til å effektivt bruke de samme dataene til å oppdage ny og verdifull kunnskap. Internasjonale
oljeselskaper, som er store produsenter og konsumenter av data, rapporterer at i enkelte tilfeller blir så mye
som 75 % av innsamlet data aldri lest eller analysert. I tillegg bruker deres ingeniører opptil hele 70 % av sin
arbeidstid til å lete etter riktige data og til å evaluere deres nytte og kvalitet.

Skjæveland har i sin doktorgrad utviklet formelle språk og metoder som forenkler arbeidet med å bygge
og vedlikeholde mer intelligente databasesystemer basert på logiske metoder kalt semantiske teknologier.
Med én deklarativ spesifikasjon kan alle bestanddelene i et slikt informasjonssystem (ontologier, data-
kilder og datatransformasjoner) beskrives og dermed enkelt konstrueres og senere oppdateres ved bruk av
forhåndsdefinerte oversettelsesregler. Skjæveland har også uviklet teori og språk for å kontrollere og hindre
at transformasjoner av semantiske data korrumperes. Resultatet av å bruke disse metodene er at kvaliteten på
databasesystemene økes og gjør det mulig for brukerne å finne frem til riktig informasjon mer effektivt og
med større presisjon enn ved bruk av tradisjonelle informasjonssystemer. Metodene som Skjæveland har
utviklet er testet ut på flere datasett som er i bruk i oljeindustrien, blant annet Oljedirektoratets Faktasider.
Resultater fra dette arbeidet er tilgjengelig på nettet: http://sws.ifi.uio.no/project/npd-v2/.

Semantiske data kalles nettopp dette fordi dataenes meningsinnhold er beskrevet med matematisk presisjon.
Kombinert med at dataene representeres som et nettverk av informasjon, gjør dette at arbeidet med å forstå
dataene, for å utveksle, kombinere, tolke og evaluere ulike slike datasett i større grad kan automatiseres
og effektiviseres av datamaskiner. Dette er oppgaver som er svært ressurskrevende i alle dataintensive
næringer. Beskrivelsene av semantiske data gjør ofte også dataene langt mer tilgjengelige for sluttbrukerene
av systemene slik at de mer effektivt kan forstå og nyttegjøre seg av dataene.

Personalia: Martin G. Skjæveland (f. 1981) er oppvokst i Sola kommune og bor i Stavanger. Han har
bachelorgrad i naturvitenskap fra Universitetet i Bergen og mastergrad i informatikk fra Universitetet i
Oslo. Som stipendiat har han vært tilknyttet forskningsgruppen Logikk og intelligente data ved Institutt
for informatikk ved Universitetet i Oslo. Etter disputasen vil Skjæveland jobbe som postdoktor ved samme
forskningsgruppe.
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