
Del 1: Norvegiana som Länkade data 
och i synk med EDM – vad behövs

Fagdag hos Riksantikvaren
2013-11-06

Matthias Palmér
matthias@metasolutions.se



Lite om mig

Avhandling om hur man bygger 
moderna webbapplikationer 
mha Semantic Web/Länkade Data

Också utvecklat en del mjukvara
På senare tid mest
RESTful Ajax Webb Applications



Om MetaSolutions produkter

RForms – Konfigurerbara webbformulär för redigera 
grafbaserad information (RDF)

EntryStore – Repository för hantera kombinationen av 
resurser och tillhörande metadata

EntryScape – Webbapplikation som ger gränsnitt till 
EntryStore, påminner om filutforskaren på windows/mac...

(Dvs, inte bara teori, vi har omfattande erfarenhet med att utveckla system för/med Länkade data.)



Några av våra kunder och partners



Innehåll

1. Djupdykning i Norvegiana exempel (6 slides)

2. Översiktligt kring RDF uttrycken i EDM (5 slides)

3. Alternativ för Norvegiana EDM anpassning (4 slides)

4. Tips kring RDF design (3 slides)



Status på Norvegiana idag

● En aggregator av cirka 10 olika datakällor

● Datamodellen är ABM Semantic Elements Norway
(Utvidgning av ESE)

● Import via OAI-PMH, XML, CSV och Excel
Sök-API med resultat i XML, JSON, KML

● Skördas av Europeana

● API används av Kultursøk på kulturnet.no

● Implementation av Delving (Culture-hub)



Metadata record i XML  1 (4)

ID
<europeana:uri>AFM/AFM.W018321</europeana:uri>
<dc:identifier>AFM/AFM.W018321</dc:identifier>
<delving:hubId>kulturnett_DiMu_AFM%2FAFM.W018321</delving:hubId>
<delving:pmhId>kulturnett_DiMu_AFM%2FAFM.W018321</delving:pmhId>

Ägare + collection
<abm:collectionType>kulturnett</abm:collectionType>
<delving:orgId>kulturnett</delving:orgId>
<delving:provider>Kulturrådet</delving:provider>
<europeana:provider>Kulturrådet</europeana:provider>
<europeana:dataProvider>Akershusbasen</europeana:dataProvider>
<delving:owner>digitaltmuseum.no</delving:owner>
<delving:collection>DigitaltMuseum</delving:collection>
<europeana:collectionTitle>DigitaltMuseum</europeana:collectionTitle>
<abm:contentProvider>DigitaltMuseum</abm:contentProvider>
<europeana:collectionName>DiMu</europeana:collectionName>
<delving:spec>DiMu</delving:spec>
<dcterms:isPartOf>Widerøesamlingen</dcterms:isPartOf>



Metadata record i XML  2(4)

Info
<dc:title>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</dc:title>
<delving:title>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</delving:title>
<dc:description>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</dc:description>
<delving:description>LØRENSKOG KIRKE KIRKE</delving:description>

Plats
<abm:address>LØRENSKOG KIRKE</abm:address>
<dcterms:spatial>Gnr/bnr: 111</dcterms:spatial>
<dcterms:spatial>Fylke/kommune: Lørenskog</dcterms:spatial>
<delving:address>LØRENSKOG KIRKE</delving:address>
<abm:namedPlace>LØRENSKOG</abm:namedPlace>
<europeana:country>Norway</europeana:country>

Rättigheter
<europeana:rights>http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/</europeana:rights>



Metadata record i XML  3(4)

Typ av ting
<europeana:type>IMAGE</europeana:type>
<abm:type>StillImage</abm:type>

Relationer
<delving:landingPage>
     http://digitaltmuseum.no/things/thing/AFM/AFM.W018321
</delving:landingPage>

<europeana:isShownAt>
  http://digitaltmuseum.no/things/thing/AFM/AFM.W018321

</europeana:isShownAt>

<delving:thumbnail>
   http://media31.dimu.no/media/image/AFM/AFM.W018321/0?byIndex=true&height=400&width=400
</delving:thumbnail>

<europeana:isShownBy>
http://media31.dimu.no/media/image/AFM/AFM.W018321/0?byIndex=true&height=800&width=800

</europeana:isShownBy>

<europeana:object>
http://media31.dimu.no/media/image/AFM/AFM.W018321/0?byIndex=true&height=400&width=400

</europeana:object>



Metadata record i XML 4(4)

Oklar betydelse
<europeana:language>no</europeana:language>
<dc:language>norsk</dc:language>
<abm:digitised>2010-12-05</abm:digitised>
<dc:date>start=1949-01-01;end=1949-01-01;</dc:date>

Onödig information
<delving:visibility>10</delving:visibility>
<delving:hasDigitalObject>true</delving:hasDigitalObject>
<delving:hasGeoHash>false</delving:hasGeoHash>
<delving:hasLandingPage>true</delving:hasLandingPage>
<delving:allSchemas>abm</delving:allSchemas>
<delving:currentSchema>abm</delving:currentSchema>
<delving:recordType>mdr</delving:recordType>



Vad talar metadata om?

Ting Dig. Repr. MD Record

Id X X X

Ägare ? X X

Collection ? ? X

Info X X ?

Plats X

Rättigheter X ?

Typ ? X

Relationer X ? X



Syftet med EDM?

Skilj mellan
● ting och relaterade digitala representationer
● ting och metadata records

Tillåt många 
● olika metadata records kring samma ting
● länkar till etablerade ting 

(VIAF, GeoNames, DBpedia)



Ordning och reda med EDM  !?!



EDM: Separera ting och digital repr.



Var hamnar vår metadata?

ID

ID

ID

relationer:

Info / typ / plats 

Ägare/
collection

relationer: Info / typ / rättigheter

Inga på dig. repr. i detta exempel



EDM: Separera metadata records



Vad är ett sökresultat i Norvegiana?

1: Ting med digital representation
 +  API & Kultursøk idag 
 -  Ting utan digital representation är inte sökbara
 -  Metadata för ting och digital repr. blandat
 -  Ingen översiktlig vy (samma ting flera ggr.)

2: Ting med ev. kopplade digitala representationer
 + Alla ting är sökbara
 + Kan visa flera digitala representationer per ting
 -  Ingen översiktlig vy (samma ting från olika källor flera ggr.)

3: Ting med metadata och digitala repr. från olika källor
 + Sammanhållna sökresultat
 + Styrkan hos EDM
 -  Dubblet arbete, sammanslagningen europeanas roll?



Vad är Norvegianas roll?

Alt 1:   En nationell uppsamlingscentral
   - Förenklar för mindre aktörer
   - Städar upp och möjligtvis kompletterar metadata
   - Skickar vidare till Europeana
   - sökresultat 1 eller 2 kan är nog

Alt 2:    Norges Europeana
   - Kunna serva Kultursøk 2.0
   - Visar på kopplingar mellan ting, källor, dig. repr.
   - Pekar på externa ting (länkade data)
   - sökresultat 3 är lämpligt

Alt 3:   ?



1. base/{source}/{tingId}
Källspecifik metadata för ett ting och dess digitala repr.
(RDF, EDM XML samt bakåtkompatibla Europeana uttryck genom att merga metadata 
mellan ting och digitala repr.)

2. base/{tingId}/merged
All metadata för ett ting och alla digitala repr. 
(Oberoende av källa, länkar till ursprunglig källspecifik metadata, dvs RDF eller EDM XML 
format. Eventuella proxy resurser mergade.)

3. base/{tingId}
Som 2 fast med metadata separerad baserad på källa 
(Alternativen är här: EDM modellen med explicita proxies eller Trig/Trix med olika named 
graphs, EDM XML formatet är också möjligt)

Förslag på URIer för Norvegiana



Länkande data-vänligt sök API

Allt måste inte levereras i sökresultatet!
Förslag på vad som bör ingå per träff:

● en label/titel
● eventuellt en längre text om det finns
● en position
● en thumbnail
● typ av ting
● källa
● länkad data URI



Finn åtta fel (dålig RDF design)



Finn åtta fel (dålig RDF design)

2
1. Återanvänd properties
2. Datatyp saknas
3. Lowercase på properties
4. Använd resurser för URIer
5. Artificiell gruppering
6. Ange språk på literal
7. Du pekar på resurser, inte 

URL:er, tänk konceptuellt
8. Properties ska utgå från 

rätt resurs
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Bra RDF design



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

