


  

Linked Open Data

Op het web ontsluiten en koppelen van gegevens uit 
verschillende bronnen.

● URIs als namen van dingen
● HTTP URIs zodat namen opgevraagd kunnen worden
● Als een wordt URI ophaalt, geef zinnige informatie
● Neem koppelingen op naar andere URIs



  

Zwemwater als Linked Open Data

● Informatie over 852 zwemplekken in Nederland

● Relationele database (PostGIS)



  

De 5 Sterren

Op het web
Machine leesbaar
Non-proprietary
RDF standaarden
Linked RDF



  

Tool: D2RQ 

● Conversie van database naar RDF

● Geen speciale faciliteiten voor geometrie

● Export naar Turtle (=RDF) bestand



  

Database naar RDF mapping

● Entiteiten

– Zwemwaterlocatie

– Zwemplek

– Adres
● Geometrie

– W3C

– OGC



  

Geometrie

● WGS84 Geo Positioning (W3C)

– Alleen punten

– Enkel WGS 84
● GeoSPARQL (OGC)

– Uitgebreider RDF vocabulary

– Extensies voor SPARQL



  

Geometrie conversie

@prefix pos: <http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#> .

map:Zwemwaterlocatie_lat a d2rq:PropertyBridge;

d2rq:belongsToClassMap map:Zwemwaterlocatie;

d2rq:property pos:lat;

d2rq:sqlExpression 
"round(st_y(st_transform(st_centroid(geometrie_nl), 
4326))::numeric, 2)";

.



  

Tool: Strabon

● Triplestore

– SPARQL endpoint

– Extensies
● Geospatial
● Temporal

– Gebruikt PostGIS 



  

SPARQL

PREFIX zwr: <http://lod-pilot.zwemwater.nl/zwr/>

SELECT ?geometrie ?naam

WHERE {

  ?zwemplek a zwr:Zwemplek.

  ?zwemplek zwr:naam ?naam.

  ?zwemplek zwr:geometrie ?geometrie.

}



  

Generieke SPARQL client



  

Kaartviewer (Google Maps)



  

GeoSPARQL

PREFIX zwr: <http://lod-pilot.zwemwater.nl/zwr/>

PREFIX geof: 
<http://www.opengis.net/def/function/geosparql/>

PREFIX uom: <http://www.opengis.net/def/uom/OGC/1.0/>

SELECT ?n0 ?n1 (geof:distance(?g0, ?g1, uom:metre) as ?
dist)

WHERE {

  ?z0 a zwr:Zwemplek.

  ?z0 zwr:naam ?n0.

  ?z0 zwr:geometrie ?g0. 

  ?z1 a zwr:Zwemplek.

  ?z1 zwr:naam ?n1.

  ?z1 zwr:geometrie ?g1. 

  FILTER (?n0 = "Hoek van Holland" 

    && regex(?n1, 'Scheveningen'))

}



  

GeoSPARQL (2)

n0 n1 dist

"Hoek van Holland" "Scheveningen Zwarte Pad" "17439.900390625"^^xs:double

"Hoek van Holland" "Scheveningen Noorderstrand" "15210.5966796875"^^xs:double

"Hoek van Holland" "Scheveningen Zuiderstrand" "12574.6748046875"^^xs:double



  

Linking

● DBpedia

– Gegevens uit Wikipedia als RDF

– Publiek SPARQL endpoint

– Type: BodyOfWater
● Naam
● Locatie



  

Tool: Silk Link Discovery Framework



  

Conclusie

● Linked Data Concept

– Krachtig
● Tools

– Functionaliteit beperkt

– Relatief veel bugs
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