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Inleiding 
Binnen CATCHPlus is met enige regelmaat sprake van een aan een gebruiker of gebruikersgroep gekoppelde 
‘ruimte’ waar voor een toepassing of dienst relevante data kan worden verzameld, en van waaruit die diensten 
kunnen worden opgestart: een ‘workspace’. Uit nadere analyse van de zeven CATCHPlus deelprojecten is 
gebleken, dat het invoeren van dergelijke workspaces meer voordelen kan bieden: 
 

• Het uploaden (“ingest”) van resources maakt onderdeel uit van minimaal 5 van de 8 deelprojecten. 
Door deze functie te koppelen aan workspaces kan deze als gezamenlijke bouwsteen worden 
ontwikkeld, in plaats van door ieder deelproject afzonderlijk.  

• Het toevoegen van basale metadata en het definiëren van ‘bundels’ van resources maakt deel uit van de 
workspace diensten. 

• Een workspace is verder een platform voor inpluggen en aanroepen van diverse CATCHPlus diensten, 
waaronder annotatie- en aanbevelings-diensten.  Opslag van annotaties kan gebeuren vanuit een 
workspace. 

• Binnen de meeste deelprojecten is een vorm van authenticatie nodig. Door koppeling aan workspaces is 
het mogelijk dit gezamenlijk centraal te regelen. Daartoe wordt onderzocht of aangesloten kan worden 
bij bestaande oplossingen (op basis van OpenID en/of SAML 2.0).  

• Een workspace is gekoppeld aan een gebruikers-id, en daarmee mogelijk aan een User Profile uit de 
ook binnen CATCHPlus te ontwikkelen User Profile Repository. 

• Nieuwe gebruiksmogelijkheden zijn denkbaar, zoals virtuele collecties, of opslaan van ‘bookmarks’ of 
‘social tags’. Dit valt echter niet binnen de scope van CATCHPlus. 

Mogelijke toepassingen binnen CATCHPlus deelprojecten 
De volgende toepassingen van workspaces zijn aan de orde binnen de CATCHPlus deelprojecten: 
 

1. Scratch4All: op hoge resolutie gescande handgeschreven documenten worden ge-upload, om 
vervolgens te worden onderworpen aan automatische segmentatie, handmatige annotatie en machine 
learning algoritmen, om ze doorzoekbaar te maken. 

2. Multiply: binnen dit project worden tekstdocumenten ge-upload, groepsgewijs geassocieerd met 
beschrijvingen van radio- en televisie-programma’s, en automatisch semantisch geannoteerd met 
behulp van een online thesaurus. Deze annotaties worden vervolgens gebruikt om trefwoorden aan te 
bevelen aan documentalisten. 

3. Spraakherkenning: geluidsopnamen (van gemeenteraadsvergaderingen) worden samen met teksten 
(notulen van die vergaderingen) ge-upload. Vervolgens worden automatische technieken voor 
spraakoplijning en spraakherkenning toegepast. 

4. Checkers: web services voor ‘entity recognition’ en automatisch database error detectie/correctie 
kunnen worden toegepast op ge-uploade teksten respectievelijk tabellen. 

5. MuseumPlus: resultaten van zoeken in erfgoedcollecties worden gebruikt om online samen te werken 
aan collectiebeschrijvingen 

 
Binnen twee andere deelprojecten zouden workspaces ook relevant kunnen blijken. Het projectbureau van 
CATCHPlus verkent in eerste instantie samenwerking tussen de deelprojecten 1 tm 3. De cases 1 en 3 zijn data-
intensief. 



Architectuur 
Gedacht wordt aan een architectuur met drie lagen: 
 

• Store/repository voor de opslag van workspaces, resources binnen die workspaces en benodigde 
metadata. 

• Een (REST) web service voor management van workspaces en resources daarbinnen. 
• Een webapplicatie voor gebruik van de workspaces. Die webapplicatie bestaat in ieder geval uit een 

generiek inzetbaar gedeelte, mogelijk aangevuld met media- of project-specifieke onderdelen. 
o Generiek 

 Ingest module 
 Ondersteuning voor bundelen en metadateren van resources 
 Login module 
 Browse- en zoekinterface  

o Specifiek (optioneel) 
 Media/annotatie viewers 
 project-specifieke componenten 

 
De eerste twee lagen kunnen mogelijk in afstemming/samenwerking met andere partijen in het kader van het 
CLARIN/BigGrid infrastructuur overleg worden ontworpen en gerealiseerd. 

Functionele eisen: use cases 
Voor het te bouwen systeem hebben we de volgende functies voor ogen: 
 

• Inloggen (authenticatie, single sign on) 
• (Geauthenticeerd) toegang verkrijgen tot één of meer workspaces 
• Tijdelijke collectie opbouwen door 

o Ingest van resources, en/of 
o Verzamelen van persistent identifiers 

• Metadateren van resources 
• Bundelen van resources (mbv metadateren) 
• Browsen en zoeken naar resources in een workspace 
• Definiëren van data sets binnen de resources in een workspace 
• Aanroepen van externe web services met verwijzing naar data in een workspace 
• Data aanleveren aan die web services 
• (optioneel) persistente publicatie van een tijdelijke workspace 
• (optioneel) Annotaties  

o Toevoegen 
o Visualiseren 

• (optioneel) data conversion/data curation 
 
 


