
VU Research Portal

Refining Statistical Data on the Web

Merono Penuela, Albert

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Merono Penuela, A. (2016). Refining Statistical Data on the Web. [PhD-Thesis - Research and graduation
internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/c61af587-0a36-4375-bc61-f835f38c24de


SAMENVAT T ING

Het web is een heterogene, open, gegevensruimte van met elkaar verbonden
documenten, tabellen, en databases. Open datasets op het web worden vaak ge-
bruikt als startpunt voor het ontdekken van nieuwe kennis. Dergelijke processen
zijn gericht op het vinden van patronen in de data. De beschikbare gegevens zijn
echter vrijwel nooit kant en klaar voor gebruik en vereisen een zorgvuldige ’data
preparatie’ stap. Huidige initiatieven richten zich vooral op tijdswinst door het
meer e�ciënt maken van de analyse. Empirische studies tonen echter aan dat
data preparatie gemiddeld ��% van de benodigde tijd beslaat.

Statistische gegevens worden gebruikt in analyses door velerlei statistische
methoden en tools. Data preparatie van wordt in de weg gestaan door een aantal
problemen. Ten eerste voldoen legacy formaten die door statistische tools wor-
den gebruikt niet aan standaarden, en zijn ze onderhevig aan ondersteunings-
erosie. Dit heeft op termijn een negatief e�ect op de toegankelijkheid van de
data. Ten tweede zijn fouten in de data (typo’s en andere gebreken) lastig te
detecteren en te verbeteren. Dit kan de betrouwbaarheid van analyseresultaten
beïnvloeden. Ten derde zijn de data preparatie- en curatie procedures vaak ver-
stopt (’hard coded’) in implementaties of in systemen waarvan de broncode hele-
maal niet beschikbaar is. Dit ondermijnt de mogelijkheden voor gegevensherge-
bruik. Wanneer datasets ook een historische component hebben, spelen nog
twee problemen een rol. Het eerste probleem is dat de oorspronkelijke bron
van datasets vaak verloren is gegaan, waardoor de enige gearchiveerde repre-
sentatie van de bron vaak een partiële interpretatie is. Het tweede probleem is
dat temporeel opeenvolgende versies van data (in tijdsreeksen) onderling vaak
slecht geharmoniseerd zijn. Dit komt doordat classi�catiesystemen door de tijd
heen ook aan verandering onderhevig zijn, en gecodeerde data dus vaak niet te
vergelijken is. Onderzoekers binnen het vakgebied van data science proberen
deze problemen op te lossen door gegevens in de juiste vorm te kneden. Dit is
echter een moeizaam, langdurig en intensieve process: dit verklaart het hoge
percentage dat eerder genoemd is.

In dit proefschrift worden oplossing voor dit probleem aangedragen die
gebruik maken van de voordelen van Semantic Web technologie. Een se-
lectie van statistische datasets, prototypisch voor het domein van sociaal-



economische geschiedenis, wordt gebruikt in een case study. De belangrijkste
onderzoeksvraag van dit proefschrift is:

Hoe kan Semantic Web technologie bijdragen aan het oplossen
van het integratie-probleem van “legacy” statistische collecties, de
kosten van toegang hiertoe verlagen, de kwaliteit van diachronische
schemas en instanties meten, en de vertaling naar een implementatie-
onafhankelijk standaardformaat ondersteunen?

Dit proefschrift is verdeeld in drie delen, waarin verschillende aspecten van
de onderzoeksvraag worden behandeld:
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Data integratie is nodig in het historische domein omdat de kern-work�ow van
historici, de levenscyclus van historische informatie, op veel manieren een speci-
�eke instantie is van ‘kennisontdekking’. Historische data is zeer heterogeen, en
kan op veel manieren geclassi�ceerd worden. Is het een primaire of secundaire
bron? Wat is het doel van het verwerken van de data? Is de datastructuur gericht
op een exacte weergave van de bron, of meer bepaald door het doel van de anal-
yse? Hoeveel structuur heeft de data (tekst vs. tabel). Arbitraire positie van
gegevens in de layout van data, impliciete dimensies, onvergelijkbare metingen
en data van slechte kwaliteit zijn belangrijke oorzaken van integratieproblemen
in semi-gestructureerde bronnen.
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RDF Data Cube, een vocabulaire dat voorbouwt op uitwisselingsstandaarden
als SCOVO en SDMX, is de meest geschikte kandidaat voor het representeren
van (historische) statistische datasets op het web. In combinatie met PROV,
het Open Annotation vocabulaire en concept schemas als HISCO en de Ams-
terdamse Code, faciliteert het niet alleen de representatie van fundamentele his-
torische aspecten als tijd en plaats, maar ook de meer methodologiesche noties
van standaardisatie, transformatie en autoriteit. Om betrouwbare data te pro-
duceren worden deze vocabulaires en schemas in dit proefschrift gebruikt in
semi-automatische algoritmen die menselijke expertise combineren met schaal-
bare automatisering. Bepaalde problemen van kwaliteit en transformatie van
de gegevens, worden echter niet direct opgelost door het gebruik van Semantic
Web technologie.
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Empirisch onderzoek naar de evolutie van verschillende diachronische vocab-
ulaires gebruikt op het Semantic Web toont aan dat ��.��% van deze vocab-
ulaires op een zeer voorspelbare manier veranderen, volgens goed begrepen
voorspellende indicatoren van verandering; terwijl ��.��% van hen niet voor-
spelbaar veranderen. Populaire methoden voor het testen van constraints in
nationale statistiek-bureaus, bekend onder de naam ’edit rules’, kunnen geïm-
plementeerd worden als Linked Data op micro (per-record) niveau, gebruik-
makend van SPARQL regels; en op macro (intra-record) niveau, door middel
van minimale niet-standaard SPARQL extensies. Standaard en implementatie-
onafhankelijke SPARQL uitbreidbaarheid kunnen desalniettemin gemakkelijk
worden bereikt door de functie-uitbreiding te implementeren via query feder-
atie.
Deze bijdragen vormen een solide basis voor meer e�cient data-gebruik en

ver�jning op het Web in kwantitatieve geschiedenis, de digitale humaniora en
wetenschap in de breedste zin.


