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Legacy

Europeana Semantic Elements (ESE)
● Dublin Core (Terms) properties med Europeana-

specifika tillägg
● Minsta gemensamma nämnare
● Tappar expressiviteten av originaldata



Europeana Semantic Elements



Varför EDM?

● Ersätter ESE (som är “semantic interoperability 

core” av EDM)

● En ny informationsmodell för Europeana

○ Ska kunna ta in olika datamodeller

○ Ska kunna uppfylla domänspecifika krav

○ Samexistens med originaldata

● Stödjer Europeana med att vara del av den 

“semantiska webben” (-> LOD molnet)



Europeana i LOD molnet 2011



Nyckelegenskaper 1/3

● Standardformat för metadata och vokabulär som 

kan specialiseras

● EDM är baserad på etablerade standarder

○ RDF/S, SKOS, DC, OAI-ORE



Nyckelegenskaper 2/3

● Skiljer mellan “provided object” (bild, fornlämning, 

bok, ...) och dess digital representation

● Skiljer mellan objekt (resurs) och metadata som 

beskriver objektet

● Tillåter flera (olika) beskrivningar för samma objekt

○ även motsägelsefulla! (Open World Assumption)



Nyckelegenskaper 3/3

● Stödjer objekt som är sammansatta av objekt

● Stöd för resurser i olika sammanhang, även koncept 

från kontrollerade vokabulär



Bygger på etablerade standarder

● Dublin Core för beskrivande metadata 
● OAI-ORE (Open Archives Initiative Object Reuse & 

Exchange) för att organisera objektets metadata 
och digital representation

● SKOS (Simple Knowledge Organization System) för 
representation av vokabulär

● CIDOC-CRM för evenemang och relationer mellan 
objekt

● RDF som Semantic Web representationsformat
○ Återanvändning av vokabulär och metadata 

standarder
○ Interoperabilitet genom harmonisering



Syftet med EDM?

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

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

(VIAF, GeoNames, DBpedia)



EDM klasshierarki

från: “Introduction to the Europeana Data Model (EDM)” 
(130714), http://pro.europeana.eu/edm-documentation



EDM egenskapshierarki

från: “Introduction to the Europeana Data Model (EDM)” 
(130714), http://pro.europeana.eu/edm-documentation



Separera ting och digital representation



Var hamnar våra metadata?

ID

ID

ID

relationer:

Info / typ / plats 

Ägare/
collection

relationer: Info / typ / rättigheter

Inga på dig. repr. i detta exempel



Exempel



Aggregeringar

● Behändig samling / paketering av resurser som är 

relaterade till ett objekt

● Knyter ihop digitala representationer med 

aggregerade CHO

● Ger metadata kring paketet (t.ex. edm:

dataProvider)



Händelser

En händelse (edm:Event) knyts ihop med

● CHO (edm:wasPresentAt)

● Platser (edm:occuredAt)

● Tidsperioder (edm:happenedAt)



Händelser

från: “Introduction to the Europeana Data Model (EDM)” 
(130714), http://pro.europeana.eu/edm-documentation



Proxies

● Beskriver “provided object” ur ett specifikt 

(provider) perspektiv

● Proxies används när

○ det finns samma objekt från olika källor med olika 

metadata

○ man tillägger egna metadata om ett objekt

○ för att särskilja metadata från olika källor



Proxies: separera metadata records

Aggregatorn
skapar ett 
“superpaket” 
som pekar ut de 
två paketen

Proxy

Proxy



Proxies och “named graphs”

● Sedan RDF 1.1 är “named graphs” officiellt 

standardiserade

○ en mängd tripplar sammanfattas och kan bli 

identifierade via en URI

● Proxies kan jämföras med named graphs

○ separata metadata

○ underlättar kontextualisering



Avancerande egenskaper

● Hierarkiska objekt
○ dcterms:hasPart
○ edm:isNextInSequence

● Derivat
○ edm:isDerivativeOf

● Versionering
○ edm:isSuccessorOf



Vidare läsning

http://pro.europeana.eu/edm-documentation

Särskilt:
● EDM Primer
● Mapping Guidelines

http://onto.dm2e.eu/edm



Frågor?

Hannes Ebner
hannes@metasolutions.se

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

MetaSolutions AB
www.metasolutions.se


