
A data selection and download 
toolbox for the  EMODnet and 

Scheldemonitor dataportal



Introduction
• New data portal for the EMODnet and ScheldeMonitor project

 Data download toolbox 

 Easy and intuitive downloading of observations and/ or 

measurements data

Presenter
Presentation Notes
Ik ben Filip Waumans, senior IT’er binnen het datacentrum. Ik zal een korte presentatie geven over de data selection en donwload toolbox die we hebben ontwikkeld binnen het datacentrum. De toolbox is een onderdeel van het nieuwe dataportaal dat we simultaan aan het ontwikkelen zijn in beide projecten. De doelstelling van deze webapplicatie is om op een gebruiksvriendelijke manier observaties van mariene soorten, taxa en metingen te selecteren.
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TIMING

2009: Start EMODnet phase 1

2010: EMODnet Biology Data Portal Version 1

2013: Start EMODnet Biology phase 2

2016: EMODnet Data Portal: Launch Version 2

Presenter
Presentation Notes
Een korte situering van de beide projecten. Emodnet, European Marine Observation and Data Network is een Europees project dat als doelstelling heeft om gefragmenteerde mariene datasets die zich binnen verschillende Europese instituten bevinden te verzamelen, kwaliteitscontrole op te doen, te integreren en te herverdelen. Het herverdelen gebeurt dmv webportalen. VLIZ is coördinator het biologisch onderdeel van EMODNET.Een kort woordje over de dataflow.  Wat doet het VLIZ binnen emodnet – biologie.  Verschillende instituten leveren data in verschillende formaten. We standardiseren die formaten en doen een kwaliteitscontrole. we voeren bv een kwaliteitscontrole uit op de taxonnamen obv WoRMS.  Daarna slaan de data op in Eurobis. Deze databank is het hart van het biologisch dataportaal van Emodnet waar je de data en afgeleide dataproducten kan downloaden  en  visualiseren. Een eerste versie werd gelanceerd in 2010.  Nu ontwikkelen we een vernieuwde 2de versie waarvan de toolbox hier voorgesteld wordt.



Scheldemonitor data system

Presenter
Presentation Notes
De VNSC is een organisatie die verantwoordelijk is voor beheer en beleid van het Vlaams-Nerderlandse Schelde estuarium.  Het VLIZ ondersteunt de monitoring werkgroep van de VNSC door middel van het SM datasysteem dat alle data capteert van wetenschappelijk onderzoek en monitoringsprogrammas binnen het estuarium.
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Presenter
Presentation Notes
De dataflow is zeer gelijkaardig aan Emodnet. Het grootste verschil is dat we voornamelijk abiotische data van metingen verzamelen en dat we parameternamen controleren en standardiseren.  De data wordt ook opgeslagen in een centrale databank en herverdeeld via een webapplicatie.  Het datasysteem ondersteunt de wetenschappers die monitoringsrapporten opstellen.Beide portalen delen dezelfde code maar verschillende in de soort infomatie en de layout.



Data portal version 1
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Presenter
Presentation Notes
Vooraleer we een nieuwe versie ontwikkeld hebben, hebben we een bevraging uitgevoerd van de gebruikers van het eerste portaal. Aan de hand van deze evaluatie heeben we een plan uitgetekend voor de tweede versie.Eén van de hoofdproblemen van versie 1 die naar boven kwamen zijn de eerder beperkte zoekfunctionaliteiten.  Je kan bijvoorbeeld maar een dataset per keer downloaden of alle observaties van één soort in één keer downloaden. 



Requirements new dataportal for EMODnet and Scheldemonitor:

• better selection tool: combined selection (different 
parameters, themes, datasets, datasources taxa...) in one 
request

• Execute, share and save selection critera

• User-friendly, intuitive data selection flow

• Better temporal and geographical visualization of data

• Dataproducts gallery

• Connection with other applications (GIS viewer, dataservices, 

graph viewer (R-shiny) through webservices

Requirements

Presenter
Presentation Notes
Dit overzicht van de kenmerken waaraan de nieuwe applicatie moet voldoen:De donwload toolbox moet ons toelaten meerdere zoekcriteria te combineren.Gebruikers moeten hun selecties kunnen delen en opslaanDe applicatie moet intiütief , gebruiksvriendelijk en snel zijn.De toolbox moet data kunnen aanleveren aan andere applicaties zoals bv een GIS viewer



New dataportal: components

Dataservices

Presenter
Presentation Notes
Het nieuwe dp bestaat uit verschillende onderdelen.  In het midden zie je de selectie en download toolbox. Deze applicatie kan data leveren aan een GIS viewer om de observatie of metingen te tonen op een kaart en kan data leveren aan een grafiekenviewer om bijvoorbeeld data evolutie van paramater waarden doorheen de tijd te visualiseren. 



Technical implementation
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Presenter
Presentation Notes
We ontwikkelden een nieuwe geïntegreerde databank die data harvest van onze bestaande datasystemen (een import van data op een bepaald moment).De cijfers geven een idee over grootte van de databank.Beide toolboxen gebruiken dezelfde databank en code maar verschillen in inhoud en layout



Demonstration
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