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1. Introduktion



Länkade data stjärnor

★★★★★  gör din information tillgänglig på Webben
★★★★★  (oberoende av format) under en öppen licens
★★★★★  gör informationen tillgänglig som strukturerad data
★★★★★  (t. ex., Excel format istället för en bild av en tabell)
★★★★★  använd icke-proprietära format
★★★★★  (t. ex., CSV istället för Excel)
★★★★★  använd URI:er för att identifiera ting,
                och RDF för att uttrycka påståenden om dem
★★★★★  länka dina data till andras data, det ger sammanhang 

1. Introduktion



Fördelar fyra stjärnor

Andra kan referera till dina data (URI:er)

Dataintegration förenklas
(Återanvändning av existerande utryck => andra har kännedom 
eller till och med utvecklat stöd för att förstå delar av datan)

Genomtänkta uttryck pga. “stå på jättars axlar”

RDF => existerande mjukvara och tjänster
(för att skapa, validera, lagra, maskinellt bearbeta, kombinera, 
redigera eller utforska datan med existerande frågespråk)



Fördelar fem stjärnor

Förtydliga dina data
(länka till väletablerade och väl uttänkta termer/begrepp istället för 
att skapa egna eller skriva fritext)

Omedelbar återanvändning av termer/begrepp
(inga tekniska aspekter av dataintegration som import, 
konvertering och drift/underhåll)

Möjliggör ökad dataspecialisering
(fokus på data som är unika för din organisation och förlita dig på 
information i andra datakällor)

Länkar till andra datakällor ökar förtroende och 
synlighet (jmf. referenser i artiklar som visar på att 
informationen är förankrad i ett större sammanhang)



LOD för Kultur och naturresan

1. En rikare och renare vy
2. Explicita länkar mellan ting
3. Förslag på relevanta ting (*)

(*) Överkurs



- Slå ihop olika källor
- Undvik visuellt virrvarr av duplikat
- Rikare information om ting
- visa användargenererad information för de som vill

1. En rikare och renare vy



- Tillåt utforskning / följa samband
- Hitta ting som inte har egen position
- Enhetlig presentation trots olika datakällor

Exempel:
● Plats > Naturtyp > Djur och växtarter
● Plats > Föremål > Tidsperiod på wikipedia
● Plats > Foto > Person
● Plats > Byggnad > Person
● Plats > Byggnad > Dokument

2. Explicita länkar mellan ting



- är en slags indirekta länkar
- baserat på det du tittar på
- kan konfigureras individuellt
(tex om användargenererad information ska tas med)

Exempel:
● Foton med likartad metadata (tex taggar)
● Intressanta platser genom följa länkar i flera steg
● Föremål i större omgivning för en given tidsperiod
● Samma wikipedia referens i större omgivning

(*) överkurs

3. Ge förslag på relevanta ting (*)



Tekniska lösningar för Kultur och 
naturresans användning av LOD

1. Länkade data Proxy / Cache 

2. Ladda in några centrala dataset

3. Länkade data virtuell vy av relevanta ting (*)

(*) Överkurs



1. Länkade data Proxy / Cache 

- Komma runt browserbegränsningar
- Erbjuda stabil/snabb åtkomst
- Partitionera så delar av grafen kan laddas asynkront
- Vissa delar kan cachas on-demand
- Enhetligt format, tex JSON-LD 
för minimalt footprint



2. Ladda in några centrala dataset

- Alla datakällor finns inte som LOD
- Ha koll på stabilitet i åtkomst
- Vid behov harmonisera identifierare mellan dataset
- Vid behov skapa aggregerad vy (tex mha EDM)
- Använd named graphs för att hålla koll på ursprung

Man kan bygga ovanpå existerande lösningar, tex
  

    lodify.com

http://lodify.com


- Lista av rekommenderade ting (givet ett ting)
- Resultat som ett RDF uttryck (återstår att tänka ut)
- Troligtvis använder man LDP containers
- Genereras via en SPARQL construct fråga
- Frågor kan skapas allteftersom
- Ingen nyutveckling krävs för nya frågor

(*) Överkurs

3. Länkade data virtuell vy av 
relevanta ting (*)



Annat exempel på LOD konsument - 
EntryScape

EntryScape – LOD Webbapplikation 
påminner om filutforskaren på 
windows/mac...

http://demo.entryscape.com

http://demo.entryscape.com
http://demo.entryscape.com


Tack för er uppmärksamhet!

Frågestund!

Matthias Palmér 
<matthias@metasolutions.se>

Kontakta mig gärna, tex om ni:
 - har frågor om länkade data
 - behöver en plattform för länkade 
data

MetaSolutions AB
www.metasolutions.se
info@metasolutions.se

http://www.metasolutions.se
http://www.metasolutions.se

