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Doelstelling en achtergrond
Uit bestek nr. EWI/2012/9: “het realiseren van een performante
omgeving om onderzoeksinformatie in Vlaanderen volgens Linked
Open Data principes te ontsluiten”
Achtergrond: Het huidige onderzoeksportaal kent een aantal beperkingen in de
onderbouw en de gegevenstoevoer die een grens stellen aan de correctheid,
volledigheid en doelmatigheid van de aangeboden informatie. Verder blijken de
eenvoudige zoek- en visualisatiefuncties van het huidige portaal onvoldoende en
blijven de meer interessante verbanden en inzichten alsnog verborgen in de
gegevensruimte. Nochtans zijn deze inzichten van cruciaal belang voor een
doelmatig beleid en om een gericht antwoord te bieden aan de noden van de
verschillende innovatieactoren.
Met kennis van de actuele beperkingen en de toekomstige noden is beslist om
RILOD als nieuwe en performante informatieomgeving op te richten.
Na een succesvol Extreme Blue project in 2010 werd in de periode januari tot mei
van 2013 een pilootproject uitgevoerd in samenwerking met IBM. Deze presentatie
geeft een actueel overzicht van de resultaten en biedt een vooruitzicht op de
toekomst van RILOD.

Actuele resultaten (informatie-soorten)
 Een aantal heterogene informatiebronnen zijn samengebracht in een geïntegreerde
ruimte van semantisch-gerefereerde en gelinkte informatieobjecten
– Hergebruik van de onderzoeksportaal data (FRIS)
– Aangevuld met publicatie metadata vanuit enkele grote publieke repositories van
onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en een extract van de VABB publicatiedatabank
– Aangevuld met publicatieteksten en abstracten, voor zover publieke versies beschikbaar
zijn

– Aangevuld met publicatie metadata ontgonnen via tekstanalyse, meerbepaald auteurs
met hun affiliatie

 Deze veelzijdige aanpak levert een rijker, contextueel beeld op van de
informatieobjecten uit FRIS
– Opent de deur voor Research Intelligence ; nieuwe, meer geavanceerde toepassingen,
visualisaties, verbandenanalyses en inzichten
– Behoudt de traditionele Business Intelligence mogelijkheden voor rapportage en

monitoring
– Het probleem van entiteitsontdubbeling kan doelmatiger worden aangepakt

Actuele resultaten
• Architectuur
• Schaalbaarheid
• Aantal bronnen
• heterogene informatie modellen: CERIF, VIVO, MODS, DC…

• Informatie extractie
• ongestructureerde data (bvb tekst)  concept extractie

• Semantisch onderbouw
• Beheerde semantiek  Data Goverance Center
• Flexibele gegevensrepresentatie  geen meta data model lock in

• vertalingen en relaties tussen begrippen  cross-platform linken
in een (bvb CERIF - VIVO)  meerdere ontologieën

Actuele resultaten
• Eenvoudige toegangspunten
• gestandaardiseerd
• Beschikbaar voor de ontwikkeling van diensten door externe partijen
• Proef visualisaties

• Maximale interoperabiliteit
• Gebruik van standaarden: CERIF, VIVO, MODS, SBVR, UIMA,…
• Connectie met open platformen: DATATANK

• Entity Resolving
• Ontdubbelen van informatie objecten
• Cross mapping van gekende identifiers

Actuele resultaten (informatie-breedte)
Geïntegreerde onderzoeksinformatie vanuit meerdere bronnen

Er werd in het pilootproject gekozen om te
verrijken met externe publicatiegegevens,
aangezien deze momenteel ontbreken in
FRIS (behoudens HOG)
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UH: 965
andere: 429

22.006 personen
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Actuele resultaten (informatie-details)
Aantallen vanuit een semantisch web perspectief

Semantiek
Informatie
200.000.000+ feiten

FRIS data

Full tekst

5.000.000 feiten

145.000.000 feiten

1059 objectrelatie concepten
646 classificatie concepten
107 rol concepten
...

OAI-PMH
60.000.000 feiten

Aantal feiten (triples)

Aantal ontologie objecten

Actuele resultaten (informatie-volledigheid)
Het verzamelen van ISI publicaties... een volledigheidstoets (gevalstudie: KULeuven)
onderzoekers

publicaties

Deze toets is uitgevoerd met KULeuven
publicatiegegevens (april 2013) omdat toegang
tot de interne Lirias database voorhanden was.
Deze studie kan uitgebreid worden naar alle
instellingen die in het ISI bestand voorkomen.
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Web of Science
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publicaties

110.000 ISI
publicaties

110.000 ISI publicaties,
dit is een derde van het
aantal OAI-gecrawlede
KULeuven publicaties

ECOOM
88% van de ISI publicaties (ongeveer
4500 op 5000 jaarlijks) is door ISI
lookup terug te vinden in Lirias
Dit % is stabiel de afgelopen 5 jaar
Verklaring: Terugkoppeling op een
later tijdstip op basis van een
matching algoritme

RILOD

18.000 extra ISI publicaties zijn geregistreerd
in Lirias, maar niet opgenomen in (crawlbaar
via) de OAI interface.
Verklaring: “withdrawn items” categorie in
Lirias, o.a. duplicate records die niet
weerhouden zijn in OAI
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andere instellingen
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Architectuur elementen die aanleiding geven tot business schaalbaarheid

Informatie objecten
 Personen
 Organisaties
 Projecten
 Onderzoeksoutput
 Publicatieteksten
 Projectfinanciering (gesloten)
 Addressen
 Identificaties (o.a. ISI)

Architectuur elementen
 Een Semantisch Web ontologie gebaseerd op
CERIF, vrij uitbreidbaar naar andere types van
informatie-objecten

Techn.
 OWL
 SKOS
 CERIF

 BSG voor herbruik semantische begrippen

 BSG

 Database-naar-RDF omzetting voor herbruik EWI
onderzoeksportaal data

 D2R

 Entiteitsmatching voor uniek herkennen van
objecten

 SILK

 Repository harvesting voor het zo breed mogelijk
verzamelen van onderzoeksinformatie

 OAI-PMH

 Crawling- en analyseframework voor het ophalen
en analyseren van ongestructureerde
onderzoeksinformatie (publicatieteksten)

 ICA

 Ontologiemapping voor het cross-platform linken
in een internationale context (bvb VIVO)

 R2R

 Startpunt voor het connecteren met andere (open)
data initiatieven/platformen, zoals bvb DataTank

 SPARQL

 MODS

 UIMA

 LDIF

 REST

Alle informatie wordt beschreven in een formeel en uniform begrippenkader

een deelruimte van
de RILOD ontologie
(basisconcepten)

Architectuur voor het crawlen van OAI-PMH bibliotheken
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Informatie extractie uit ongestructureerde inhoud

IBM Content Analytics

Architectuur

Architectuur – Tooling & Standaarden
BSG

SBVR

D2R
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TDB

Java

HTTP
REST
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CERIF

SILK
R2R
HARVESTER

OAI-PMH
MODS

ICA
ICC

UIMA

LDIF

SIEVE

APACHE

TOMCAT

Actuele resultaten (informatie-toegankelijkheid)
Enkele eenvoudige proefvisualisaties
Gerelateerde personen vanuit
meerdere instellingen, op basis
van de inhoud van hun
publicaties, geclusterd rond een
centraal gekozen persoon

Woordenwolk van kenmerkende termen
(specifiek en veelvoorkomend) in de
publicaties van een persoon of instituut

Actuele resultaten (informatie-toegankelijkheid)
Enkele eenvoudige proefvisualisaties

Hiërarchie van
onderzoeksgroepen binnen de
Vrije Universiteit Brussel

Actuele resultaten (informatie-toegankelijkheid)
Enkele eenvoudige proefvisualisaties

Tijdsverloop van het aantal publicaties in
een gekozen discipline, met een
gekozen onderverdeling (bijv. instelling)

Community of practice rond een
centraal gekozen persoon, op
basis van gelinkte entiteiten
(personen, publicaties, projecten)

Vooruitzicht
 Co-creatie van meerwaarde diensten en visualisaties
– RILOD is reeds publiek toegankelijk voor open data / visualisatieontwikkelaars
– Zie overzicht van mogelijke en toekomstige visualisaties

 Verdere opschaling van de informatieruimte, ondermeer:
– Aansluiting van meer repositories en informatiesystemen, bijv.
• de Hogescholen en de Strategische OnderzoeksCentra (SOCs) op de korte termijn
• industriële activiteiten, opportuniteiten en noden
• Internationaal (bvb. VIVO, CASRAI)
• Inbedding in International Researcher Network ( http://nrn.cns.iu.edu/# )
– Andere types van informatieobjecten, bijv. onderzoeksdatasets, met de toevoeging van
geografisch-temporele dimensies, die een ander soort van bevragingen en visualisaties toelaten
– Inwinnen van meer informatie vanuit de tekstbronnen (woordpatronen, themas, eigennamen,
relaties, context, betekenis,... ) voor informatieverrijking en dynamische categorisaties en bevragingen

 Opschakeling naar meerdere, verweven ontologieën over dezelfde informatieruimte
– Voor het cross-platform en cross-community linken en uitwisselen van gegevens

 Verder uitkristalliseren van de architectuur
– Operationaliseren van een component voor globale entiteitsontdubbeling, eveneens nodig voor het
linken met nog niet aangesloten of internationale gegevensplatformen
– Aansluiting met de nieuwe FRIS architectuur (componenten voor entiteitsontdubbeling, master data
management, validatie, incrementele, real-time gegevensaansturing)

RILOD toegangspunten
 D2R Views
– FRIS: http://ewisclod3.vlaanderen.be/d2rq/fris/
– OAI-PMH: http://ewisclod3.vlaanderen.be/d2rq/oai/
– Tekstontginning: http://ewisclod3.vlaanderen.be/d2rq/tm/
 SPARQL
– Test pagina: http://ewisclod3.vlaanderen.be/ewilod/html/sparql-test.html
– Endpoint (enkel query): http://ewisclod3.vlaanderen.be/ewilod/sparql
 RESTful API (GET)
– Resource basis URL: http://ewisclod3.vlaanderen.be/ewilod/lod/0.1/resource/
– Ontologie basis URL: http://ewisclod3.vlaanderen.be/ewilod/lod/0.1/ontology
 LDIF
– Status monitor: http://ewisclod3.vlaanderen.be/ldif/status/
 Silk
– Workbench: http://localhost:8080 (via SSH tunnel)
 Visualisaties
– Index pagina: http://ewisclod3.vlaanderen.be/ewilod/html/vis/index.html
– Woordenwolk: http://ewisclod3.vlaanderen.be/words/
– Gerelateerde personen: http://ewisclod3.vlaanderen.be/persons/
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