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RENARDUS & samordning av ämnesportaler

ABSTRACT
Renardus är ett EU-finansierat projekt. Målet är att bygga en gemensam service där användaren
kan söka och bläddra bland Internetbaserade resurssamlingar i Europa. Projektet kommer att
mellan januari 2000 och juni 2002 undersöka de tekniska, organisatoriska och
informationsrelaterade möjligheterna, bygga ett pilotsystem och utveckla en färdig tjänst.
Deltagarna i Renardus kommer från nationalbibliotek, universitets- och teknologicenter och
kvalitetskontrollerade ämnesportaler från flera europeiska länder. Från Sverige deltar NetLab,
Lunds universitetsbiblioteks utvecklingsavdelning. NetLab driver utveckling och forskning kring
digitala bibliotekstjänster och nätbaserad informationsförsörjning.

Renardus är av intresse för alla som är involverade i utveckling och drift av ämnesbaserade
gateways, samordningsfrågor och standarder samt teknik. Tjänsten kommer även att vara
intressant för alla som vill ha förbättrad åtkomst till Internetresurser för den akademiska- och
forskarvärlden inom ett visst ämnesområde. Projektet bygger på den framgång som
kvalitetskontrollerade ämnesportaler har haft, där experter väljer ut kvalitetsresurser åt sina
användare för att underlätta sökandet på Internet.

Överblick
Internetbaserade resurssamlingar har blivit allt mer vanligt de senaste åren. Arbetet med att samla
in, kvalitetsbedöma och beskriva information som finns tillgänglig via Internet är långsamt på
väg att bli en av bibliotekens vardagliga uppgifter. I Sverige som i flera andra länder finns ett
ökat antal tjänster som beskriver, bedömer och ger tillgång till Internetresurser. Området är under
ständig utveckling där tex organisation, metoder, terminologi och målsättning är mycket
varierande. Det vi diskuterar i grund och botten är Subject Gateways eller Ämnesportaler.
Bibliotekarien Traugott Koch definierar ämnesportaler på följande vis.

"Subject gateways are Internet services which support systematic resource discovery. They
provide links to resources (documents, objects, sites or services), predominantly accessible via
the Internet. The service is based on resource description. Browsing access to the resources via a
subject structure is an important feature."i

Vi diskuterar dock en särskild typ av ämnesportal, alltså vi vill särskilja länklistor med korta
beskrivningar och grunda ämnesstrukturer från Quality Controlled Subject Gateways, eller
kvalitetskontrollerade ämnesportaler. För att illustrera vad som menas med den sistnämnda
fortsätter jag med beskrivningen av de särdrag som kommer med i Kochs definition.

1) Creation: considerable manual creation or intervention efforts will be applied. These are
carried out by editors and information and/or subject specialists, to ensure quality levels and
coherence of the service. This is especially important for the selection and content description of
the resources.

2) Collection development: a policy based on published selection criteria focusing on the quality
of the resources to be included would be beneficial.  This selection is normally an intellectual



process. A quality gateway will strive for "completeness" and balance (for example, by topic, by
geographical representation, by document type) based on this policy.

3) Collection management: a policy for maintenance of the collection should guarantee currency
through record checking for content changes, regular updates to the collection, link checking,
weeding.

4) Resource description/metadata: quality indicators are
a) a rich set of quality metadata for the individual resources
b) the display of a large part of this metadata
c) compliance to a metadata standard
d) a formalized, coherent level and style of the content description (annotation, summary,
abstract, review).

5) Subject access: the use of deeper levels of classification for the subject/browsing structure of
the service is one of the most important criteria for a quality-controlled subject gateway; criteria
are as well the use of keywords or better controlled vocabularies (e.g. subject heading systems,
thesauri) for subject indexing of the resources and a more or less advanced and integrated
search and browse access.

6) Standards: the application of open standards to allow interoperability with other services
indicates a quality gateway.”ii

Definitionen illustrerar var många akademiska ämnesportaltjänsterna är på väg idag och hur
praxis har utvecklats de senaste åren.

Ett annat viktigt begrepp att nämna i sammanhanget är Resource Discovery Information Brokers.
Det är en tredje part, alltså en informationstjänst som innehåller ett urval av resurser vilka har
samlats och beskrivets i individuella ämnesportaler. Ett exempel kan tänkas vara en broker
service för matematik som bygger på matematiska ämnesportaler från en särskild region eller från
hela världen. Ett annat exempel skulle kunna vara en multidisciplinär broker som täcker ett visst
lands eller regions kvalitetskontrollerade ämnesportaler.

För att återgå till läget i Sverige kan vi konstatera att det är teknologibiblioteken som har arbetat
längst med kvalitetskontrollerade ämnesportaler i Sverige. EELS, ett samarbetsprojekt mellan de
sex svenska universitetsbibliotek som är medlemmar i konsortiet TGV (TeknologiBiblioteken), är
en ämnesportal inom ingenjörsvetenskaperna.iii  Den startade redan för sju år sedan och är därmed
en av de allra första kvalitetskontrollerade ämnesportalerna även internationellt. Målgruppen är
forskare och studerande vid de tekniska högskolorna i Sverige. EELS har de senaste åren ingått i
flera internationella samarbetsprojekt som på olika sätt har syftat till att förbättra kvaliteten bland
ämnesportaler. För tillfället är EELS den enda ämnesportal med svensk härkomst som ingår i
Renardussamarbetet.

EELS är det första exemplet av något som har blivit en ny företeelse på de svenska universitets-
och högskolebiblioteken.iv Från hösten 1998 har BIBSAM sett det som ett prioriterat område att
ansvarsbiblioteken skall “sammanställa systematiska ingångar, sk gateways, till kvalitetsbedömda
informationsresurser på Internet/WWW” och också finansierat projekt inom det området. För



tillfället har så gott som alla ansvarsbibliotek någon form av verksamhet igång.v Den svenska
utvecklingen på området skiljer sig något från t ex våra nordiska grannländer. Man kan konstatera
att det finns en stor spännvidd i tjänsterna, allt ifrån ambitiösa länksamlingar på statiska html-
sidor till ämnesportaler som uppfyller de krav som Kochs definition ställer. Svenska
ämnesportaler, med EELS som undantag, har hittintills i mycket liten utsträckning valt att
utnyttja de möjligheter till samarbete och arbetsfördelning som tekniken inbjuder till.
Ansvarsbiblioteken utvecklar i de flesta fall sina samlingar på egen hand.

Utvecklingen i Sverige visar på några av de problemen som har blivit allt synligare de senaste
åren. Faktum är att kvalitetskontrollerade ämnesportaler i alldeles för hög grad får utvecklas
själva i enrum utan att ta tillräcklig hänsyn till de tekniska lösningarna,
informationsbeskrivningsstandarder och olika former av samarbete. Dessutom lever de allra flesta
ämnesportaler på mjuka finansieringsmodeller, alltså de är i många fall finansierade av
forsknings- eller projektmedel. Resultatet blir att resurserna tilldelas från år till år vilket innebär
ofta kortsiktig resultatinriktning och försvårar möjligheten att planera långsiktiga och hållbara
strategier.

Initiativ i övriga länder är på gång för att försöka få lösningar på en del av dessa problem.
Exempel på dessa är DEf-projektets ämnesportaler i Danmark, Resource Discovery Network
(RDN) i Storbritannien eller Finnish Virtual Library i Finland.vi Här finns konkreta åtgärder som
har för mål att samordna metadataformat, metod- och verktygsutveckling. Storbritannien har
också en prioriterad uppgift att hitta långsiktiga finansiella lösningar för ämnesportaler. Här kan
vi se exemplel på s.k. brokers som har för uppgift att koordinera och ge en samlad bild av de
kvalitetskontrollerade ämnesportalerna som har producerats inom ett visst land. I jämförelse med
dessa länder måste man konstatera att liknande uppgifter hittills inte har prioriterats i Sverige.

Målet i Renardus är att bygga en gemensam service där användaren kan söka och bläddra bland
Internetbaserade resurssamlingar i Europa. Inom projektets ramar undersöker vi de tekniska,
organisatoriska och informationsrelaterade möjligheterna, bygger ett pilotsystem och slutligen
utvecklar en färdig tjänst. Projektet tittar också på finansiella modeller och undersöker den
långsiktiga hållbarheten i modellen. I tjänsten kommer det att vara möjligt att söka bland
nationella brokers såsom RDN och Finnish Virtual Library samt individuella portaler som EELS.
Potentiella fördelar i olika samarbetsmodeller är ett område som också kommer att undersökas
under projektets gång. Att deltagarna kommer från flera länder är en av projektets starka sidor.
Organisationer från Sverige, Danmark, Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien och
Tyskland arbetar tillsammans för att lösa såväl den informationsrelaterade som den tekniska
delen av projektet.vii  Mot denna bakgrund kommer vi att titta närmare på hur arbetet fortskrider i
projektet samt att illustrera områden i Renardus som kan var av direkt intresse ur ett svenskt
perspektiv.

Översikter över användarstudier och användningsscenarier
I början av projektet samlades information om användarnas behov för att ge input till tjänstens
funktionella specifikation och design. Dessutom samlades synpunkter om de individuella
tjänsternas krav på och förväntningar kring att vara med i en gemensam tjänst. Utifrån detta samt
övriga tekniska förutsättningar bestämdes den arkitektoniska modellen för Renardus. Intressant
var att majoriteten vill se en distribuerad lösning, där den individuella tjänsten lagrar relevant
information lokalt som har anpassats till en gemensam profil. Liknande erfarenheter har funnits



bl a i EULER-projektet, detta trots att de enskilda projektmedlemmarna var medvetna om
svagheter som distribuerade lösningar kan tillföra.viii  I grund och botten handlar det oftast om en
motvilja att släppa kontroll över delar av tjänsten till utomstående. Detta är något som man måste
även ta hänsyn till om utveckling av en gemensam svensk tjänst kommer i gång.

Profilen skulle stödja Dublin Cores semantik samt syntax för metadataposter. Syntaxen skulle
uttryckas i RDF/XML. Z39.50 valdes som kommunikationsprotokoll. En av de viktigaste och
mest intressanta aspekterna av tjänsten är utvecklingen av en gemensam bläddringsingång (cross-
browsing funktion) som bygger på användning av klassifikationssystemet DDC (Dewey Decimal
Classification). Hittills har mycket av integrationen som erbjuds i digitala biblioteksprojekt
fokuserats på samsökning. Det faktum att ämnesportaler per definition har en ämnesstruktur gör
det möjligt att inom Renardus undersöka cross-browsing genom mappning mot en gemensam
klassifikationsstruktur. Renardus har förhandlat med Forest Press om rättigheten att använda
DDC i projektet. I skrivande stund har ett avtal skrivits som tillåter användningen av Dewey för
att skapa den gemensamma bläddringsstrukturen för piloten.

Deltagarna samlade och analyserade data från en hel rad användarundersökningar som tidigare
hade gjorts för de olika portalerna. En generell slutsats var att användarna kända sig mer hemma
med att navigera de tjänster som de olika ämnesportaler erbjöd i jämförelse med Internet i övrigt.
Användarna uppskattade kvalitetsbedömning, ämnesindexering samt aktualitet hos de resurser
som erbjöds. Dessutom föredrog de oftast enkla sökningar i specifika fält såsom författare,
nyckelord, titel och beskrivning.

För att kartlägga hur olika tänkta användare skulle använda Renardustjänsten skapades
användningsscenarier (Use Cases). Kartläggningen gjordes utan att specificera de tekniska
lösningar för hur funktionaliteten skulle uppnås. Användningsscenarier byggde på de behov som
definierades i användarstudierna samt i undersökningar om och av de individuella tjänsterna.

Service scope
I början var det nödvändigt att definiera pilotsystemets omfattning och begränsningar, vilket finns
nedskrivet i ett scoping-dokument.ix Projektdeltagarna kom överens om ämnes- och geografisk
täckning, begreppsdefinitioner samt kriterier för ämnesportaler och brokers som kan tänkas
komma med i tjänsten. Dokumentet bygger på definitioner och koncept som har utvecklats i
DESIRE Information Gateway Handbookx samt i Kochs ämnesportalsöversikt. Dokumentet ger
viktig vägledning genom att det förtydligar hur utvecklingen ska ske både vad gäller piloten men
också kring de långsiktiga förutsättningarna för tjänsten. Det är tydligt uttryckt att Renardus har
som mål att växa och täcka övriga ämnesportaler som kan inrymmas i definitionen. Redan under
projektets gång kommer Renardus att testa integrationsproblematiken. Som det ser ut i dag är det
sannolikt att både danska DEf samt den norska nationella portalen kommer att ingå i Renardus,
vilket innebär att tjänsten kommer att ha en stark nordisk prägel. Det är intressant att påpeka att
det har funnits nära kontakt med den norska tjänsten, som är fortfarande under utveckling.
Hänsyn har tagits till Renardus i den nationella ämnesportalens utvecklingsfas för att förenkla
inträdet när tiden är mogen.

Renardus Application Profile



I Renardus ingår ett flertal olika brokers och portaler som i dagsläget har olika sätt att beskriva
informationen som ingår i deras databaser. I många fall beskriver de liknande företeelser, men
använder olika semantik och syntax.

Renardus har valt en distribuerad teknisk lösning. För att kunna utföra meningsfulla
samsökningar bland de olika Renardus databaser krävs det att de olika databaser anpassar sin
information till en gemensam profil. I profilen ingår information som är relevant för tjänsten som
helhet och det som de olika databaserna rimligen kan erbjuda. Det är exempelvis inte rimligt att
kräva att portaler ska bidra med information om utgivare när uppgiften i dagsläget saknas i de
flesta av databaserna.

Datamodellen som ska användas i piloten är klar. Efter kartläggningen och analysen av
informationsstrukturen kom projektdeltagarna överens om ett antal metadataelement som skulle
stödjas gemensamt. Därefter fortskred arbetet med definitioner, regler och uttryck för de
gemensamma element som kommer att användas för beskrivning och samsökning av resurser.
Datamodellen kommer att utvecklas även i fortsättningen, dock har beskrivningen som använts i
pilottjänsten fastslagits.

Renardus tillämpar en Application Profile.xi Det är en metadataimplementation som använder och
kombinerar olika metadatastandarder och vokabulärer. Detta för att bygga en semantisk och
syntaktisk helhet optimalt anpassad till en specifik applikation eller tjänst. Viktigt är att man
tydliggör vilka olika namespaces man följer. Renardus bygger på Dublin Cores namespace i
möjligaste mån. Ett undantag är dock fältet Country, som inte faller under Dublin Core
semantiken. Därför deklareras det i Renardus eget namespace. Alltså Renardus Application
Profile bygger på följande namespaces DCMES version 1.1, DCMES Qualifiers (2000-07-11)
och Renardus Metadata Element Set = RMES version 0.1.

I det följande ser ni en översikt över fälten som ingå i Renardus Application Profile. LQ står för
Language Qualifier.

Metadata Element Obligation Repeatable LQ Comments
DC.Title M NR possible -
DC.Title.Alternative O R possible -
DC.Creator R R no Last name and first name should be clearly

distinguishable.
DC.Description M R possible For cross-search reasons the field description

must contain free text.
DC.Subject M R possible In the prototype system there will be no further

distinction between the several kinds of subject
(keywords, classification system).

DC.Subject:DDC M R no DDC 21: adapted DDC version for cross-
browsing puporse. Only captions and not
notations will be displayed

DC.Identifier M R no In the prototype system no distinction will be
made between resource URL, mirrored, copied
resource URL(s) and URL(s) for archive
reasons.

DC.Language R R no The language code is the ISO 639-2, three
letter code.

DC.Type R R no Subject Gateways should provide their original



types without encoding scheme.
DC.Type.DCT1 R R no -
Country R NR no 3166-1 (two letter code)
Full Record URL R NR no A URL that leads to a detailed display of each

record at the originating service site.
SBIG ID M NR no A stable unique acronym also well defined in

the Collection Level Description.

Tekniska utvecklingen
Renardus kommer att vara en distribuerade sök- och bläddringstjänst, som erbjuder integrerad
tillgång till information från flera informationsleverantörer under ett gemensamt gränssnitt.
Arkitekturen kommer att bestå av flera interoperabel databaser som kan sökas över Internet
samtidigt. Användarna får tillgång till tjänsten från Renardus WWW-användargränsnitt. För att
det ska fungera krävs att tjänsterna som ingår ska sätta upp och underhålla en Renardus Z39.50-
server. Där ska det finnas dels en Renardus informationsdatabas samt relevant administrativ
information.

Renardus kommer att bestå av en Z39.50 till WWW-gateway som arbetar tillsammans med flera
distribuerade Renardus Z39.50-databaser. Det är genom gatewayen som slutanvändarna kan
samsöka databaserna och se på resultaten.

Först måste Renardus medlemmar extrahera relevanta fält från deras existerande databaser,
anpassa dem till den gemensamma profil, med överenskommen semantik enligt en bestämd
syntax. Detta kallas för Renardus normaliseringsprocess. Informationen exporteras till en
Renardus databas som administreras lokalt. Dessutom ska den ansvarige skapa en
informationsprofil om sin tjänst enligt en förutbestämd mall, en så kallad Collection Level
Description (CLD), samt en mappningstabell. En CLD ska användas av alla tjänster som ingår i
Renardus. Den ska bl a stödja slutanvändarens urval av tjänster som de vill inkludera i en sökning
och användas för att erbjuda bakgrundsinformation om deltagande ämnesportaler för
slutanvändaren. Informationen är även maskinläsbart. Tanken är att den ska stödja
slutanvändarna som vill hoppa direkt till specifika ämnesportaler som ingår i Renardus. Det
kommer eventuellt i framtiden att uttnyttjas för att skapa en query-routing funktion för Renardus.

Renardus CLD är ett annat exempel av en Application Profile som följer Dublin Core och andra
metadataformat där det är lämpligt. Den bygger på arbetet som har gjorts i den brittiska RSLP
Collection Description Schema, inte minst för det gedigna arbetet som har lagts ner för att
modellera informationen om brittisk forskningsbibliotekssamlingar och kataloger.xii  CLD är ett
annat exempel på god praxis i metadataanvändning som kan vara mycket relevant för nystartade
och etablerade kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Individuella ämnesportalers användning av
CLD är ett smidigt sätt att ge kunskap om, samt förenkla tillgång till, kvalitetstjänster inom
området, i synnerhet med utvecklingen av relevant mjukvara.

Klassifikationstillämpning i Renardus och för ämnesportaler i stort kännetecknas av en uppsjö av
lokala anpassningar. För att ingå i Renardus cross-browsing bläddringsfunktion måste
ämnesportaler producera en mappning mellan deras lokala klassifikationssystem samt DDC.
Tabellen måste innehålla maskinläsbar information som tydliggör relationen mellan en specifik
klassifikationskod i det lokala systemet och motsvarigheten i den gemensamma DDC-hierarkin.



Ämnesportaler som håller sig till ett etablerat system kan eventuellt dra fördel av redan
existerande och underhållna mappningstabeller mellan sitt system och DDC. Att skapa en
mappning är ett tidskrävande intellektuellt arbete som måste göras manuellt. Arbetsinsatsen i
Renardus kan inte underskattas och en arbetsgrupp håller för tillfället på att skapa riktlinjer och
rekommendationer för arbetet. Mappningen kommer att användas under den s. k.
normaliseringsprocessen där existerande poster anpassas till Renardusprofilen. Det innebär att
med hjälp av tabellen kommer relevanta DDC-klassningar att tillföras posten. Informationen kan
därefter användas för att skapa innehållet i Renardus hierarkiska bläddringssystem.

Erfarenheter visar vikten av att nya ämnesportaler som håller på att utvecklas utnyttjar etablerade
klassifikationssystem som ämnesingång till beskrivna resurser, åtminstone bakom kulisserna. I
presentationen kan lokala anpassningar ske. Resultatet skulle innebära en avsevärd förenkling
och tidsbesparing när tiden är mogen att undersöka interoperabilitetsmöjligheter med andra
relaterade tjänster.

I dagsläget arbetar NetLab och DTV (Danmarks Tekniske Videncenter) för fullt med den
tekniska utvecklingen av Renardustjänsten. Första uppgiften var att skapa en översikt av tekniska
standarder och lösningar som skulle kunna vara av intresse för utvecklingen av Renardus.
Följande standarder undersöktes, Dublin Core, CIP, HTTP, IAFA, LDAP, RDF, XML, Z39.50,
Z39.50 till WWW Gateway, och WHOIS++. I den korta beskrivning som finns sammanfattas
egenskaper såsom funktionalitet, styrkor och svagheter relevans till Renardus samt länkar till
ytterligare information. I skrivande stund håller alpha versionen av piloten att utvecklas. I detta
kommer det att vara möjligt att söka bland poster från EELS, Finnish Virtual Library samt tyska
SSG-FI databaser. Samtidigt har mappingsarbetet kommit igång. Dessutom har det skrivits
dokument som anger de tekniska specifikationerna av pilotsystemet samt information om hur
deltagande organisationers databaser ska anpassas till Renarduspiloten. Betaversionen av piloten
beräknas vara klar i maj 2001.

Fortsatt arbete
Under våren fortsätter arbetet med den tekniska lösningen. Samtidigt fortsätter arbetet med att
undersöka finansierings- och organisationsfrågor som påverkar den långsiktiga hållbarheten hos
en tjänst som Renardus och hos enskilda kvalitetskontrollerade ämnesportaler. Dessutom
diskuteras finansieringsmodeller som har valts att tillämpas till olika ämnesportaler per idag,
modeller för samarbete, upphovsrätt samt branding.

Projektets webbsida finns tillgängligt på www.renardus.org och där får man information om hur
arbetet fortskrider. Det finns även möjlighet att anmäla sig till ett nyhetsbrev som utkommer
regelbundet. På webbsidan finns också uppgifter om och länkar till alla deltagande gateways och
flera andra relaterade projekt, tjänster och evanemang. Under hösten planeras en workshop som
har målet att samla potentiella framtida Renardus partners. Ytterligare information om
workshopen kommer att annonseras inom den närmaste framtiden.

Förhoppningen är att de tekniska och organisatoriska lösningar som utvecklas i Renardus
kommer att kunna förbättra och förstärka de framgångar som kvalitetskontrollerade
ämnesportaler har haft senaste åren. Nyttan för slutanvändarna kommer att vara en tjänst som
förenklar och förbättrar tillgång till relevanta Internetresurser i Europa. Nytta med Renardus för
ämnesportaler och brokers är att Renardus kan hjälpa till att finna lösningar på några av de



komplicerade tekniska, organisatoriska samt finansiella frågor som hotar att sätta en käpp i hjulet
för de kvalitetskontrollerade ämnesportalernas framtida utveckling.
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